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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang masalah 

Pelaksanaan pembelajaran yang efektif, adalah pembelajaran yang 

mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. 

Tidak ada seorang siswa yang dapat belajar dengan baik tanpa mempunyai 

motivasi.  Motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat timbul 

oleh berbagai sebab, diantaranya adalah ketrampilan guru dalam mengajar, 

kelengkapan fasilitas belajar, dan disiplin guru dalam melaksanakan 

pembelajaran.  

Kegiatan guru dalam mengajar, merupakan kegiatan guru dalam upaya 

menyampaikan informasi/pengetahuan kepada siswa tentang materi 

pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun 

sebelumnya,  sehingga melalui kegiatan guru tersebut siswa yang tadinya 

tidak mengetahui tentang materi pembelajaran menjadi mengetahui, bahkan 

memahami. Agar guru dapat melaksanakan tugas menyampaikan pengetahuan 

dengan baik, maka seorang guru harus memiliki ketrampilan mengajar dengan 

baik.  

Ketrampilan guru dalam mengajar merupakan ketrampilan yang wajib 

dimiliki oleh seorang guru dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kinerja guru.  Ketrampilan dasar guru dalam mengajar terdiri dari  8 

(delapan) ketrampilan yaitu: ketrampilan bertanya, ketrampilan memberikan 
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penguatan, ketrampilan mengadakan variasi, ketrampilan menjelaskan, 

ketrampilan membuka dan menutup pelajaran, ketrampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, ketrampilan mengelola kelas, dan ketrampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorangan.  

Guru yang memiliki ketrampilan mengajar dengan baik, dapat 

dipastikan dapat melaksanakan pembelajaran dengan berbagai variasi, 

sehingga saat guru mengajar, siswa akan termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran. Sebaliknya guru yang tidak memiliki ketrampilan mengajar 

dengan baik, pembelajaran akan monoton, dan siswa cenderung bosan dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Selain ketrampilan mengajar, keberadan sekolah sangat dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran, karena sekolah yang merupakan lembaga 

pendidikan formal tempat berlangungnya proses pembelajaran.  Sekolah 

mempunyai tujuan untuk mendidik masyarakat yang memiliki budaya dan 

memiliki kepribadian yang mandiri.  Melalui lembaga formal yang disebut 

dengan sekolah manusia dapat memiliki pengetahuan, ketrampilan, kesusilaan 

yang cakap, tanggung jawab, memiliki iman yang kuat, dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa.  

Untuk mencapai tujuan, sekolah tidak pernah lepas dari sarana dan 

prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana dalam pendidikan sangat 

diperlukan guna mendukung pelaksanaan pendidikan.  Sarana dan prasarana 

merupakan salah satu komponen pendidikan.  Adanya sarana dan prasarana 

yang memadai, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.  Sehingga 
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setiap lembaga pendidikan formal, selalu berupaya untuk melengkapi sarana 

dan prasarana semaksimal mungkin,  agar  tujuan pendidikan dapat tercapai 

sesuai dengan yang diinginkan.  

Pemenuhan akan sarana dan prasarana di berbagai sekolah, telah 

dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengajukan anggaran kepada 

pemerintah, melakukan penggalangan dana melalui swadaya sekolah, dan lain 

sebagainya.  Semua upaya tersebut diharapkan untuk memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana dalam rangka mendukung keberhasilan proses 

pendidikan.  Adanya sarana dan prasarana yang lengkap, tentunya akan lebih 

menarik semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Sarana sekolah seperti bangunan gedung yang digunakan sebagai ruang 

kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium dan berbagai ruang lainnya sangat diperlukan dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran.  Tak kalah pentingnya adalah perabot yang ada di 

dalamnya seperti meja, kursi, media pembelajaran, dan prasrana lainnya 

sangat diperlukan dalam rangka mendukung motivasi siswa dalam 

pembelajaran. 

Tingkat kinerja sekolah dapat mencapai hasil yang maksimal, 

manakala sekolah tersebut telah memiliki fasilitas belajar yang memadai.  

Sehingga adanya fasilitas belajar yang memadai merupakan salah satu 

indikator bahwa sekolah tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan dengan 

baik, dan sangat dimungkinkan dapat menghasilkan peserta didik yang 

berprestasi.  
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Walaupun guru telah memiliki ketrampilan mengajar dengan baik, dan 

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, jika dalam 

melaksanakan tugasnya guru tidak memiliki kedisiplinan, maka pembelajaran 

tidak akan berlangsung dengan efektif.  Kedisiplinan guru dalam 

melaksanakan tugas merupakan sikap yang harus dijaga terus menerus. Guru 

yang disiplin akan membawa pengaruh yang positif terhadap siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  Guru merupakan sosok yang menjadi panutan dan 

teladan bagi siswanya. Guru yang tidak disiplin tidak mungkin dapat 

mendisiplinkan siswanya.  Kedisiplinan merupakan masalah yang paling berat 

yang dihadapi oleh para guru. Keberhasilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sangat banyak tergantung dari bagaimana guru dapat 

menciptakan disiplin terhadap siswanya. Dengan adanya disiplin yang baik, 

maka pelaksanaan pembelajaran akan menjadi tertib, dan lingkungan belajar 

menjadi menyenangkan. Ketertiban lingkungan sekolah inilah yang 

diharapkan oleh siswa agar dapat belajar dengan tenang.  

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari 

berbagai aspek yang saling terkait. Ketrampilan guru dalam mengajar, fasilitas 

pembelajaran dan kedisiplinan merupakan sebagian aspek yang secara 

langsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Walaupun masih banyak 

aspek yang lain yang terkait dalam proses pembelajaran. Beberapa penelitian 

bahkan menunjukkan aspek tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian Asabaka (2008), secara tegas 

menyimpulkan bahwa fasilitas belajar merupakan faktor penentu keberhasilan 
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dalam pembelajaran. Basilius Redan Werang (2014) menyatakan bahwa 

sarana prasarana dalam belajar dan kedisiplinan merupakan faktor yang 

menentukan kualitas lulusan, Seyed Ahmad Hashemi, dkk (2014) 

membuktikan bahwa ketrampilan dasar mengajar mempunyai pengaruh 

terhadap pengalaman belajar siswa. 

Berdasarkan hasil pra survey di MTs Negeri Bekonang, diketahui 

bahwa sebagian besar guru telah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama, 

dengan pengalaman yang dimiliki, tentunya guru telah memiliki ketrampilan 

dalam pembelajaran dengan baik. Namun pada kenyataannya dalam 

melaksanakan pembelajaran, sebagian besar guru belum mampu membuka 

dengan baik, beberapa langkah dalam kegiatan awal sering terabaikan, seperti 

melakukan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Saat siswa 

mengajukan pertanyaan, guru tidak berupaya untuk mendorong siswa lain ikut 

terlibat menjawab pertanyaan tersebut. Metode yang digunakan oleh guru 

kurang bervariasi, dan suasana kelas kurang kondusif. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa guru belum mampu mengimplementasikan ketrampilan 

yang dimiliki dengan baik. 

Keberadaan fasilitas pembelajaran di MTs Negeri Bekonang telah 

tersedia dengan baik, sarana yang berupa ruang kelas, ruang guru, ruang 

kepala sekolah, ruang ganti pakaian, kamar kecil, dan lingkungan sekolah 

tertata dengan baik. Prasarana pendukung lainnya seperti meja dan kursi 

belajar, media pembelajaran, dan sarana penunjang lainnya telah dipenuhi.  
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Namun hal tersebut belum banyak mendorong aktivitas siswa untuk lebih 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.  

Pelaksanaan pembelajaran belum dapat dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas-tugas 

guru di luar tugas pokok mengajar, sehingga terkesan dalam melaksanakan 

pembelajaran guru kurang disiplin.  Jadwal pelajaran yang seharusnya 3 (tiga) 

jam pelajaran, terkadang hanya dilaksanakan 2 (dua) jam pelajaran, sedangkan 

1 (satu) jam pelajaran lainnya, guru memberikan tugas kepada siswa, dan 

ditinggal untuk mengerjakan tugas lain.  Hal ini mengakibatkan siswa kurang 

terkoordinir, dan berakibat keributan yang dapat mengganggu kelas lain.  Jam 

masuk sekolah dijadwalkan pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 

13.55 WIB, namun ada beberapa guru yang baru datang setelah bel tanda 

masuk berbunyi. Keterlambatan guru menyebabkan kekosongan kelas, 

suasana kelas menjadi ramai, dan banyak siswa yang berada di luar kelas. 

Berdasrkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam 

tentang dukungan keterampilan guru dalam pembelajaran, kelengkapan 

fasilitas dan disipin terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Negeri 

Bekonang. 

 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, 

agar penelitian lebih terarah.  Dengan memperhatikan latar belakang seperti 

yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.  



7 
 

1. Adakah dukungan keterampilan guru dalam pembelajaran, kelengkapan 

fasilitas belajar dan disiplin belajar terhadap motivasi belajar siswa? 

2. Adakah dukungan keterampilan guru dalam pembelajaran terhadap 

motivasi belajar siswa? 

3. Adakah dukungan kelengkapan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar 

siswa? 

4.  Adakah dukungan disiplin belajar terhadap motivasi belajar siswa? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalaha tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk. 

1. Menganalisis dan menguji dukungan keterampilan guru dalam 

pembelajaran, kelengkapan  fasilitas belajar dan disiplin belajar terhadap 

motivasi belajar siswa 

2. Menganalisis dan menguji dukungan keterampilan guru dalam 

pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa 

3. Menganalisis dan menguji dukungan kelengkapan fasilitas belajar 

terhadap motivasi belajar siswa 

4. Menganalisis dan menguji dukungan disiplin belajar terhadap motivasi 

belajar siswa 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat 

yang dapat diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoretis 

a. menambah wawasan guru dalam mengkaji tentang keterampilan guru 

dalam pembelajaran, kelengkapan fasilitas dan disiplin terhadap 

motivasi belajar siswa. 

b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi dunia pendidikan umumnya, 

khususnya bagi MTs Negeri Bekonang dalam meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran, kelengkapan fasilitas dan 

disiplin belajar dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Menambah pengetahuan dan sumber informasi tentang pentingnya  

dukungan keterampilan guru dalam pembelajaran, kelengkapan 

fasilitas dan disiplin terhadap motivasi belajar siswa. 

b. Bagi Siswa 

Memberikan wawasan tentang pentingnya  dukungan keterampilan 

guru dalam pembelajaran, kelengkapan fasilitas dan disiplin terhadap 

motivasi belajar siswa. 

 

 

 


