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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Pemerintah saat ini telah menetapkan sebuah aturan baru dalam dunia 

pendidikan di Indonesia, yaitu berupa standar nilai kelulusan siswa Sekolah Dasar 

(SD) dengan nilai minimal tertentu yang ditentukan pemerintah. Tujuannya yaitu 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya dan kualitas 

siswa di Indonesia pada khususnya (Peraturan Pendidikan Nasional, 2006). Hal ini 

menyebabkan seorang siswa dituntut untuk lebih giat dalam belajar agar dapat 

mencapai nilai standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan 

pendidikan. Tanggung jawab siswa untuk mencapai nilai yang ditentukan perlu 

dukungan dari orang-orang sekitar siswa, antara lain guru sebagai pendidik di 

sekolah dan orang tua sebagai orang terdekat dalam keluarga yang dapat 

memotivasi anak untuk belajar.  

Terry (dalam Moekijat, 2001) menyatakan bahwa motivasi adalah 

keinginan di dalam diri individu yang mendorong untuk bertindak. Proses 

motivasi mencakup tiga hal, yaitu pengenalan dan penilaian kebutuhan yang 

belum terpuaskan, penentuan tujuan yang akan menentukan kepuasan, dan 

penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. Winkel (1991) 

menyatakan bahwa prestasi adalah bukti keberhasilan usaha yang dapat dicapai. 

Di dalam pengertian tersebut prestasi merupakan suatu usaha yang telah 

dilaksanakan menurut batas kemampuan dari pelaksanaan suatu usaha.  
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Ahmadi dan Supriyono (1991) berpendapat bahwa motivasi dalam diri 

manusia berpangkal pada 3 macam motivasi, yaitu (1) motivasi mempertahankan 

diri, (2) motivasi mempertahankan jenis dan (3) motivasi mengembangkan diri. 

Motivasi yang dimiliki oleh individu dalam belajar adalah motivasi untuk 

mengembangkan diri sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang dinginkan 

sesuai dengan tujuannya disebut motivasi berprestasi.  

Motivasi belajar menurut Lindgren (dalam Ahmadi dan Supriyono) adalah 

dorongan yang berhubungan  dengan  belajar. Adanya  keinginan  individu untuk 

memperoleh nilai yang baik, dapat mengatasi rintangan, mempertahankan kualitas 

belajar yang tinggi dan bersaing melalui usaha-usaha yang keras sehingga 

kegiatan belajar dapat berjalan lancar. Motivasi tinggi dalam belajar sangat 

dibutuhkan siswa untuk meningkatkan prestasi. Dengan demikian, motivasi 

belajar anak penting untuk mendapat perhatian.    

Motivasi belajar siswa ditentukan oleh beberapa faktor. Baik itu faktor dari 

dalam ataupun dari luar diri siswa. Salah satu faktor dari dalam diri siswa adalah 

berupa kepercayaan diri. Adler (dalam Koswara, 1991) berpendapat bahwa dalam 

diri manusia terdapat dorongan kodrati yang mengacu pada hakekat manusia 

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang berpengaruh pada munculnya 

rasa percaya diri individu. Anthony (1992) berpendapat bahwa rasa percaya diri 

merupakan sikap individu yang dapat menerima kenyataan, dapat 

mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan 

mempunyai kemampuan untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan. 

Kepercayaan diri dalam kehidupan sosial memiliki peran penting. Sebab individu 
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yang mempercayai kemampuannya sendiri akan merasa berharga di hadapan 

orang lain. 

Rasa percaya diri merupakan sikap individu yang dapat menerima 

kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki 

kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai segala sesuatu yang 

diinginkan. Berpikir secara positif dapat menimbulkan persepsi yang positif pula 

dalam diri seorang individu. 

Walgito (dalam Aryani, 2003) menjelaskan persepsi adalah proses 

memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. 

Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Menurut Winardi (http://www.e-

psikologi.com/pengembangan/28-09-04) persepsi teramat penting bagi 

pemahaman perilaku keorganisasian individu. Individu tidak bereaksi atau 

berperilaku dengan cara tertentu karena situasi di sekitarnya, tetapi karena apa 

yang terlihat olehnya, atau apa yang diyakini olehnya tentang situasi tersebut. 

Persepsi seseorang tentang situasi tertentu, atau pesan tertentu, menjadi landasan 

berdasarkan apa individu merespon dan berperilaku terhadapnya. 

Komputer dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai sasaran bidang Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) adalah peningkatan kemampuan dengan 

memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK dilakukan melalui 

peningkatan kemampuan. Alih teknologi melalui perubahan dan pembaharuan 

teknologi didukung oleh pengembangan yang memadai serta peningkatan mutu 

pendidikan sehingga mampu mendukung upaya penguasaan, pendalaman, dan 
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perluasan industri dalam rangka menunjang proses industrialisasi menuju 

terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera (Fahmi, 2003). 

Suparno (dalam Suyadi, 2002) menyatakan bahwa hasil survei Political and 

Economic Risk Consultancy (PERC) dalam pendidikan, Indonesia berada di 

tingkat bawah Singapura, Jepang, Taiwan, India, Cina, dan Malaysia. Berdasarkan 

hasil survey yang dilakukan PERC ini dapat diketahui bahwa Indonesia dalam 

sistem pendidikan memiliki nilai terburuk di Asia. Melihat kenyataan ini perlu 

untuk memberikan perhatian yang besar bagi pemerintah, pendidik, ataupun 

masyarakat pemerhati pendidikan di Indonesia guna merubah metode-metode 

yang digunakan guru dalam pembelajaran di sekolah atau pemerintah 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang dapat difungsikan sebagai dasar 

dalam meningkatkan dunia pendidikan, khususnya dalam memanfaatkan sarana 

pendidikan.  

Teknologi komputer dipergunakan sebagai sarana pendidikan dapat 

menimbulkan persepsi pada diri siswa. Persepsi tersebut dapat bersifat negatif dan 

positif. Siswa yang memiliki persepsi positif terhadap pendidikan komputer maka 

siswa tersebut akan termotivasi untuk belajar dengan memanfaatkan komputer 

dengan sebaik-baiknya. Berlainan dengan siswa yang memiliki persepsi negatif, 

maka siswa tersebut kurang menyukai komputer.  

Koohang dalam Benson (dalam Fahmie, 2003) menyatakan bahwa dalam 

bidang komputer apabila hanya aspek kognitif dan psikomotorik saja yang 

difungsikan maka menyiapkan sumber daya manusia akan disederhanakan 

menjadi bagaimana teknologi dikuasai secara kognitif dan psikomotorik. Hal ini 
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mempunyai kelemahan karena domain psikologis yang lain yaitu aspek afeksi 

kurang menjadi fokus perhatian. Paradigma sering membuat aplikasi teknologi 

menjadi sebuah kesalahan strategi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang 

mempunyai afeksi negatif terhadap teknologi maka cenderung tidak menggunakan 

komputer sebagai sarana untuk belajar. 

Motivasi belajar perlu ditingkatkan dalam diri siswa dengan cara bersikap 

disiplin pada diri sendiri sehingga timbul perilaku disiplin pada siswa. Basran 

(2004) menyatakan bahwa perilaku disiplin adalah suatu kecenderungan untuk 

latihan batin atau watak seseorang melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan 

ketertiban dengan kesadaran sendiri untuk tercipatnya suatu peraturan dengan 

gigih, aktif, dan diarahkan sendiri, sekalipun menghadapi rintangan atau gangguan 

untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 

Sumarmo (1998) membedakan disiplin menjadi dua macam, yaitu disiplin 

positif atau konstruktif dan disiplin negatif atau hukuman. Disiplin positif 

melibatkan penciptaan suatu sikap dan iklim organisasi di mana para anggotanya 

mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku atas kemauan sendiri. Baik secara 

perseorangan atau kelompok patuh kepada tata tertib karena anggota memahami, 

menyakini, dan mendukungnya. Semua itu dilakukan karena memang 

dikehendaki. Sedangkan disiplin negatif adalah disiplin yang menggunakan 

kekuasaan dan kekuatan. Seseorang atau kelompok melakukan tindakan disiplin 

bukan atas kesadarannya sendiri melainkan ada sebab lain, yaitu takut akan 

sanksi-sanksi atau hukuman yang akan diterima apabila tidak melakukan kegiatan 
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tersebut. Disiplin pribadi sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari kepatuhan 

atas aturan-aturan yang mengatur perilaku individu. 

Ike (2006) berpendapat bahwa sikap disiplin siswa saat ini masih sangat 

kurang. Kenyataan ini dapat dilihat banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah 

saat jam-jam pelajaran sekolah. Pada jam-jam anak sekolah masih banyak ditemui 

siswa-siswa yang menggunakan seragam sekolah berada di mal-mal. Hal ini 

menimbulkan keprihatinan bagi orang tua atau pendidik yang melihat siswa atau 

anak-anaknya tidak memanfaatkan dan disiplin dalam waktu untuk belajar. Siswa 

yang tidak mengikuti pelajaran berarti telah melanggar aturan sekolah.    

Peraturan di sekolah dapat dipastikan ada disiplin peraturan, sebab sekolah 

merupakan lembaga pendidikan. Disiplin peraturan sekolah perlu ditegakkan, 

karena disiplin tersebut dilakukan demi peningkatan prestasi belajar siswa. Untuk 

menegakkan kedisiplinan tidak cukup hanya dengan ancaman-ancaman, tetapi 

perlu imbangan dapat dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Kedisiplinan bukan 

hanya sekedar untuk disiplin saja, melainkan juga harus dapat menunjang tujuan 

pendidikan (Sumarmo, 1998).   

Perilaku disiplin perlu dimiliki oleh siswa, terlebih-lebih bagi siswa taruna 

yang disiapkan sebagai abdi untuk menjaga keamanan negara. Perilaku disiplin 

pada siswa yang dipersiapkan sebagai abdi negara mempunyai kaitan erat. Siswa 

taruna yang dipersiapkan untuk menjaga keamanan negara memerlukan perilaku 

disiplin yang tinggi sebab nantinya akan bertanggung jawab terhadap keselamatan 

masyarakat dan negara (Bambang, 2007). Perilaku disiplin yang diterapkan di 

lembaga pendidikan taruna tidak selamanya berhasil membuat para lulusan siswa 
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taruna memiliki disiplin tinggi. Mantan siswa taruna yang kurang memiliki 

perilaku disiplin kadang bertindak membahayakan orang lain seperti yang banyak 

diberitakan di media bahwa mantan siswa taruna bertindak sewenang-wenang 

dalam menggunakan senjata api tidak pada tempatnya, dengan alasan pribadi 

mantan siswa taruna yang juga menjadi aparat negara menembak orang yang 

dianggap musuhnya bukan musuh negara. Keadaan ini memprihatinkan bagi 

lembaga pendidikan siswa taruna.         

Berdasarkan pada uraian di atas dapat diketahui bahwa siswa dalam 

meningkatkan motivasi belajar perlu persepsi positif terhadap teknologi komputer, 

kenyataannya banyak siswa yang cenderung tidak menggunakan komputer 

sebagai sarana untuk belajar karena komputer difungsikan sebagai teknologi yang 

hanya dikuasai secara kognitif dan psikomotorik, untuk afektif tidak difungsikan.   

Di sisi lain perilaku disiplin yang dimiliki oleh para siswa menurut hasil beberapa 

berita di media cetak menyatakan bahwa siswa sekarang ini kurang berdisiplin. 

Hal ini merupakan permasalahan yang menarik, sebab dari perilaku disiplin akan 

membiasakan siswa memiliki sikap yang positif dan dapat memotivasi siswa 

untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi.  

Permasalahan tentang motivasi belajar pada siswa yang menurun merupakan 

permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Persepsi negatif terhadap 

teknologi komputer banyak banyak dimiliki oleh siswa. Perilaku disiplin yang 

kurang tepat sering disalahartikan oleh sebagian siswa taruna. Atas dasar masalah-

masalah tersebut, maka permasalahan yang diajukan, yaitu: “Apakah ada 

hubungan antara persepsi terhadap teknologi komputer dan perilaku disiplin 
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dengan motivasi belajar pada taruna Polisi?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut  

dalam penelitian ini dipilih judul: “Hubungan antara Persepsi Terhadap Teknologi 

Komputer dan Perilaku Disiplin dengan Motivasi Belajar Pada Taruna Polisi”. 

 

B.   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Hubungan antara persepsi terhadap teknologi komputer dan perilaku disiplin 

dengan motivasi belajar pada taruna Polisi. 

Hubungan antara persepsi terhadap teknologi komputer dengan motivasi 

belajar pada taruna Polisi. 

Hubungan antara perilaku disiplin dengan motivasi belajar pada taruna 

Polisi. 

Persepsi pendidikan teknologi komputer pada siswa  

Tingkat perilaku disiplin  

Tingkat motivasi belajar 

Sumbangan efektif persepsi terhadap teknologi komputer dan perilaku 

disiplin terhadap motivasi belajar. 

 
 

C.    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. 

 

 

Guru atau pendidik dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang hubungan 

antara persepsi terhadap pendidikan teknologi komputer dan sikap 

kedisiplinan dengan motivasi belajar. 
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2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Siswa sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman teknologi komputer 

untuk meningkatkan motivasi dalam belajar sehingga mendukung hasil 

prestasi siswa.  

Lembaga pendidikan sebagai masukan tentang hubungan antara persepsi 

terhadap pendidikan teknologi komputer dan sikap kedisiplinan dengan 

motivasi belajar.  

Ilmuwan psikologi dalam mengembangkan ilmu-ilmu psikologi khususnya 

dalam bidang psikologi sosial pendidikan. 

Peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemahaman terhadap arti pentingnya hubungan antara persepsi terhadap 

pendidikan teknologi komputer dan sikap kedisiplinan dengan motivasi 

belajar sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 
 




