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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat 

modernisasi dalam segala bidang. Berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin kuat sejalan dengan tuntutan reformasi dan globalisasi. Untuk 

itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta mampu bersaing untuk menghadapi tantangan di 

era globalisasi. Perkembangan zaman yang semakin modern juga menuntut 

adanya peningkatan pendidikan yang sesuai dan sejalan dengan fungsi serta 

tujuan pendidikan nasional. Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 yang 

berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta perbedaan bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 

  Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam undang-undang no. 20 tahun 

2003 pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa: Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan 

formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 

Pendidikan yang terjadi di sekolah termasuk dalam pendidikan formal. Siswa 

dituntut untuk mempunyai kecakapan dan kemampuan yang memadai sehingga 

ilmu yang diperoleh di sekolah dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, 

masyarakat dan negara, serta untuk mempersiapkan siswa di dunia kerja. 

  Pada dasarnya proses belajar seseorang tidak lepas dari motivasi orang 

yang bersangkutan. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non 
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intelektual yang peranannya khas dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang 

dan semangat untuk belajar. Oleh karena itu motivasi merupakan faktor yang 

sangat menentukan dalam proses belajar seseorang. Seorang siswa dapat belajar 

secara efisien jika ia memiliki motivasi untuk belajar. Motivasi belajar 

sesungguhnya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari dalam diri 

siswa maupun yang berasal dari luar diri siswa. Perubahan lingkungan yang 

terjadi dapat mengakibatkan motivasi belajar siswa yang juga akan berubah. 

Maka dari itu motivasi belajar yang timbul dari dalam dan luar harus berjalan 

dengan seimbang dan saling melengkapi sehingga motivasi siswa untuk belajar 

dan kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. 

Apabila motivasi belajar  tidak ada dalam proses belajar mengajar maka akan 

mengakibatkan tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan tercapai seperti 

yang diharapkan, Yang akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

  Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang berarti 

bahwa manusia tidak dapat terlepas dari individu lain dan selalu hidup bersama 

dalam berbagai bentuk komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi yang 

diperlukan dalam proses belajar adalah hubungan interpersonal siswa. 

Sehubungan dengan hal tersebut Howard Gardner (2003: 43-45) mengemukakan 

salah satu kecerdasan yang memiliki pleh setiap individu yaitu kecerdasan 

interpersonal. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal ini mempunyai 

beberapa ciri antara lain mempunyai banyak teman, suka bersosialisasi baik di 

sekolah maupun di lingkunagn sekitar, banyak terlibat dalam kegiatan positif di 

luar sekoalh, berprestasi di sekolah dsb. Hubungan interpersonal merupakan salah 

satu kemampuan dalam kecerdasan interpersonal yang dimiliki individu, dengan 

hubungan interpersonal yang baik diharapkan individu dapat berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

  Dengan adanya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan 

interpersonal sangatlah perlu dalam proses belajar. Hubungan interpersonal siswa 

dalam proses belajar mengandung arti adanya kegiatan hubungan antara siswa 
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dengan guru, hubungan antar siswa dan hubungan antar siswa dengan orang tua 

yang berkaitan dengan pelajaran. Hubungan interpoersonal antar siswa dengan 

guru dapat terjadi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Siswa yang hubungan 

interpersonalnya tinggi menjadi lebih aktif dalam bertanya ketika mengalami 

kesulitan belajar baik kepada guru, teman yang lebih mengerti maupun orang tua. 

Hal ini menunjukkan adanya motivasi siswa untuk belajar sehingga tujuan dari 

belajar akan tercapai. Maka dari itu adanya hubungan interpersonal yang efektif 

sangat membantu dalam proses belajar siswa. 

  Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala 

sekolah, pendidik/guru, petugas tenaga kependidikan/administrasi, siswa, dan 

masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau 

watak, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. 

  Kehidupan di sekolah serta norma-norma yang ada dan berlaku di 

dalamnya dapat disebut sebagai budaya sekolah. Budaya sekolah yang kuat 

merupakan suatu kekuatan yang dapat menyatukan tujuan, menciptakan motivasi, 

komitmen dan loyalitas seluruh warga sekolah, serta memberikan struktur dan 

kontrol yang dibutuhkan tanpa harus bersandar pada birokrasi formal. Dengan 

kata lain budaya sekolah yang kuat akan dapat menumbuh kembangkan dan 

meningkatkan motivasi dan inovasi yang berdampak pada meningkatnya kinerja 

sekolah. 

  Pengelola sekolah harus membangun sebuah sistem yang di dalamnya 

mengutamakan kerjasama. Setiap sekolah harus dapat menciptakan budaya 

sekolahnya sendiri sebagai identitas diri, dan juga sebagai rasa kebanggan akan 

sekolahnya. Kegiatan tidak hanya terfokus pada intrakurikuler, tetapi juga 

ekstrakurikuler yang dapat membangun otak kiri dan kanan secara seimbang 

sehingga melahirka kreativitas, bakat dan minat siswa. Selain itu, dalam 

menciptakan budaya sekolah yang kokoh, kita hendaknya juga berpedoman pada 

misi dan visi sekolah tidak hanya mencerdaskan otak saja. Keteladanan guru 
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(mendidik dengan benar, memehami bakat, minat dan kebutuhan belajar anak, 

menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan 

serta memfasilitasi kebutuhan belajar anak), dan prestasi siswa yang 

membanggakan adalah tiga hal yang akan menyuburkan budaya sekolah. 

Kegiatan itu akan menjadi budaya dan berpengaruh dalam perkembangan 

motivasi belajar siswa. 

  Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat adanya keanekaragaman 

intensitas hubungan interpersonal siswa baik di sekolah maupun dirumah. Di 

SMK N 1 Klaten ini khususnya kelas XI program keahlian akuntansi banyak 

siswa yang hubungan interpersonalnya tinggi baik dengan guru, teman maupun 

orang tua tetapi pada kenyataannya motivasi belajar siswa masih rendah sehingga 

prestasi yang dicapai juga rendah. Ada siswa dengan hubungan interpersonalnya 

tinggi maka menjadikan mereka lebih termotivasi dalam belajar untuk 

memperoleh hasil yang baik. Tetapi ada pula siswa yang hubungan 

interpersonalnya sama-sama rendah namun memiliki motivasi yang berbeda. 

Siswa yang mempunyai hubungan interpersonal rendah ketika guru memberikan 

kesempatan bertanya mereka hanya acuh atau takut padahal mereka tidak 

mengerti. Hal ini menyebabkan siswa tersebut malas belajar sehingga motivasi 

untuk belajar dan berprestasi menjadi rendah. Ada pula siswa yang hubungan 

interpersonalnya rendah tetapi hal ini menjadikan mereka lebih termotivasi untuk 

belajar sendiri sehingga hasil yang dicapai juga baik. 

  Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya dan dengan 

memperhatikan bahwa budaya sekolah merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam peningkatan motivasi belajar, maka permasalahan yang dapat diungkap di 

SMK N 1 Klaten adalah bagaimana gambaran budaya sekolah yang diterapkan di 

lingkungan sekolah dan dalam proses belajar mengajar, serta mengungkap 

bagaimana gambaran kebijakan pengembangan budaya sekolah.  

  Berdasarkan latar brlakang di atas, maka penulis terdorong untuk 

mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul 
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“PENGARUH BUDAYA SEKOLAH DAN HUBUNGAN INTERPERSONAL 

ANTAR SISWA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XI  

PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI DI SMK N 1 KLATEN TAHUN 

PELAJARAN 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Pentingnya motivasi belajar dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

2. Kualitas hubungan interpersonal antar siswa yang berbeda-beda dalam 

meningkatkan motivasi belajar. 

3. Bagaimana fungsi hubungan interpersonal antar siswa dalam meningkatkan 

motivasi belajar. 

4. Budaya sekolah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk 

meningkatkan kapasitas sekolah melalui kebijakan-kebijakan yang diambil 

dan dikeluarkan oleh sekolah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melengkapi dan mendukung 

hasil yang lebih baik dan agar permasalahan tidak meluas dan menghindari 

kesalahan maksud sehingga penelitian lebih efektif dan terarah maka penulis 

membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Objek penelitian 

  Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang 

menjadi penelitian, meliputi: 

a. Budaya sekolah. 

b. Hubungan interpersonal antar siswa. 
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c. Motivasi belajar siswa kelas XI Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 

1 Klaten Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Subjek penelitian 

   Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Program Keahlian 

Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis mengangkat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakan pengaruh budaya sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas XI 

Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

2. Adakah pengaruh hubungan interpersonal antar siswa terhadap motivasi 

belajar siswa kelas XI Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

3. Adakah pengaruh budaya sekolah dan hubungan interpersonal antar siswa 

terhadap motivasi belajar siswa kelas XI Program Keahlian  Akuntansi SMK 

Negeri 1 Klaten Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan merupakan pencapaian akhir yang dapat dijadikan acuan 

supaya peneliti ini berjalan sesuai yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya sekolah terhadap motivasi belajar siswa 

kelas XI Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Klaten Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh hubungan interpersonal antar siswa terhadap 

motivasi belajar siswa kelas XI Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 

Klaten Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh budaya sekolah dan hubungan interpersonal antar 

siswa terhadap motivasi belajar siswa kelas XI Program Keahlian Akuntansi 

SMK Negeri 1 Klaten Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

F. Manfaat penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan secara 

teoritis dan praktis berkaitan dengan pengetahuan tentang motivasi belajar 

para siswa. 

2. Bagi Guru atau Pihak Sekolah 

Sebagai bahan informasi, bahan pertimbangan, dan masukan terhadap 

pengembangan budaya sekolah dan hubungan interpersonal antar siswa  

dalam rangka peningkatan motivasi belajar. 

3. Bagi Siswa 

Sebagai masukan agar dapat lebih meningkatkan motivasi belajar untuk 

mencapai prestasi belajar yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 


