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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri 

siswa tersebut untuk belajar guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Uno (2016) Mengemukakan bahwa hakekat motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Motivasi belajar dapat 

timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan 

dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita, sedangkan faktor 

ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif dan kegiatan belajar yang menarik.  

Motivasi belajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran, dengan motivasi yang tinggi dapat membantu siswa untuk 

meraih prestasi yang gemilang dalam belajar. Sedangkan motivasi belajar 

yang rendah dapat menghambat siswa dalam meraih hasil belajar yang 

memuaskan. Hasil belajar merupakan tolok ukur keberhasilan suatu 

proses pembelajaran, melalui hasil belajar guru dapat mengetahui sejauh 

mana tingkat pemahaman siswa mengenai pembelajaran yang telah 

dilakukan. Sesuai hasil ujian serentak yang dilakukan pemerintah, nilai 

rata-rata ujian nasional di SMP Negeri se Kota Gorontalo adalah sebagai 

berikut; 
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Tabel 1.1 Rerata Hasil UN SMP Negeri Kota Gorontalo Tahun 2015 – 2017 

No Nama Sekolah Jumlah 

Siswa 

Rerata Ujian Nasional 

2015 2016 2017 

1 SMP NEGERI 1 GORONTALO 332 44.55 45.42 55.01 

2 SMP NEGERI 2 GORONTALO 321 49.51 46.58 44.86 

3 SMP NEGERI 3 GORONTALO 168 47.82 45.55 43.05 

4 SMP NEGERI 4 GORONTALO 211 45.48 42.22 42.65 

5 SMP NEGERI 5 GORONTALO 164 57.01 40.5 44.23 

6 SMP NEGERI 6 GORONTALO 347 46.22 46.46 43.75 

7 SMP NEGERI 7 GORONTALO 164 45.03 43.08 42.97 

8 SMP NEGERI 8 GORONTALO 280 46.27 46.53 45.07 

9 SMP NEGERI 9 GORONTALO 89 56.75 47.83 51.38 

10 SMP NEGERI 10 GORONTALO 119 44.74 42.55 42.67 

11 SMP NEGERI 11 GORONTALO 116 46.89 39.4 40.49 

12 SMP NEGERI 12 GORONTALO 100 44.49 41.1 40.08 

13 SMP NEGERI 13 GORONTALO 89 43.72 41.82 41.71 

14 SMP NEGERI 14 GORONTALO 59 59.02 41.43 41.81 

15 SMP NEGERI 15 GORONTALO 64 40.04 36.43 37.41 

16 SMP NEGERI 16 GORONTALO 55 44.55 45.42 38.94 

 Rata-rata  47.631 43.27 43.505 

Sumber : https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/:diakses tanggal 15 Juli 2018 

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa rerata hasil ujian nasional SMP 

Negeri se-Kota Gorontalo sepanjang tiga (3) tahun terakhir mengalami 

naik turun. Pada tahun 2015 rerata hasil ujian nasional se Kota Gorontalo 

yaitu 47.631 dan di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 43.27 

sementara di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,235. Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kota Gorontalo sendiri dari tabel di 

atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar ujian nasional sepanjang 

tahun 2015-2017 mengalami penurunan dari angka 49.51 turun menjadi 

44.86, hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa masih rendah 

dilihat berdasarkan hasil belajar siswa yang mengalami naik turun. 

https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/:diakses
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Rendahnya motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 

keterampilan mengajar guru atau fasilitas belajar yang merupakan sarana 

dan prasarana penunjang disaat mengajar. Fasilitas belajar belum 

terpenuhi dengan baik atau cara mengajar guru yang kurang optimal 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) akan menyebabkan siswa kurang 

termotivasi.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP 

Negeri 2 Kota Gorontalo permasalahan yang terjadi dilapangan adalah 

motivasi belajar siswa masih relatif rendah. Rendahnya motivasi belajar 

tersebut terlihat dari kurang kondusifnya proses pembelajaran, hal ini 

terlihat ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung masih ada 

siswa yang keluar masuk kelas dan ada beberapa siswa yang ribut di 

bangku bagian belakang. Rasa ingin tahu siswa masih relatif rendah pada 

saat guru menjelaskan materi pembelajaran, akibatnya ketika diberikan 

tugas masih ada siswa kebingungan dan akhirnya menyontek, bahkan 

ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas. Siswa yang tidak 

mengerjakan tugas tersebut bila dipersentasekan ada sekitar ± 36% dari 

jumlah keseluruhan siswa yakni 38 siswa. Artinya hanya sekitar 64% 

siswa yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini 

mengindikasikan bahwa masih cukup banyak siswa yang kurang 

termotivasi dalam belajar. Metode yang digunakan guru dalam proses 

menyampaikan pembelajaran pun masih relatif menggunakan metode 

ceramah (kurang mengkolaborasikan dengan model pembelajaran yang 
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ada) sehingga cenderung guru yang lebih banyak berperan aktif dan 

kurang adanya timbal balik dari siswa. Guru lebih banyak meminta siswa 

untuk mencatat materi pelajaran kemudian saat menjelaskan guru lebih 

terfokus pada buku paket. Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung ketika guru memberikan pertanyaan terkadang siswa sulit 

memahami apa yang dimaksud dari pertanyaan tersebut, karena siswa 

kurang memahami dengan pertanyaan yang dimaksud, menyebabkan 

siswa takut untuk mengungkapkan pendapat sebab takut salah.  

Selain itu, keberadaan fasilitas belajar sebagai penunjang 

pembelajaran juga terbatas, misalnya seperti ketersediaan LCD Proyektor 

di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo masih kurang. Pergantian kurikulum 

KTSP menjadi kurikulum 2013 menjadi permasalahan lain yang dihadapi 

oleh guru, mengharuskan guru untuk melakukan perubahan bahan ajar 

atau buku paket yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

salah satu guru IPS yang ada di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo, bahwa 

ketersediaan buku paket di sekolah untuk kurikulum 2013 masih kurang, 

sehingga guru harus mencari bahan ajar sendiri melalui internet sehingga 

pembelajaran menjadi kurang optimal. 

Menurut Slameto dalam (Prianto dan Putri : 2017) Faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor 

intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu 

yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di 

luar individu. Faktor-faktor yang ada dalam diri individu dapat 
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diklasifikasikan menjadi tiga, yakni faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan 

faktor kelelahan, sedangkan faktor yang ada di luar diri individu dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga, yakni faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat. Diantara berbagai faktor yang telah diungkapkan 

tersebut faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa salah satunya 

adalah faktor sekolah seperti keterampilan mengajar guru. Fatah dalam 

(Sartika dkk, 2018) menjelaskan bahwa faktor guru memiliki konstribusi 

yang cukup besar yaitu 34% dalam pendidikan dibandingkan pengelola, 

sarana fisik dan waktu belajar. 

Keterampilan mengajar merupakan fondasi atau dasar guru dalam  

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Helmiati (2013:18) menjelaskan 

bahwa keterampilan mengajar merupakan kompetensi professional yang 

cukup kompleks, sebagai integrasi kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh. Keterampilan mengajar yang  meliputi bagaimana cara guru 

membuka dan menutup pelajaran, bagaimana cara guru memberikan 

penjelasan tentang materi yang diajarkan, bagaimana cara guru 

memberikan pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran menuntut 

suatu penguasaan dan perhatian lebih dari guru, mengadakan variasi 

sehingga siswa tidak menjadi cepat jenuh dalam mengikuti pembelajaran,   

memberikan penguatan, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan 

perseorangan, memimpin diskusi kelompok kecil serta cekatan merespon  

setiap aktivitas dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

dan, diharapkan melalui penguasaan keterampilan mengajar ini, guru 
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akan dapat mengelola kegiatan belajar mengajar yang efektif, efisien dan 

menyenangkan  sehingga dapat menarik minat ataupun memotivasi siswa 

dalam belajar.  

Peran guru adalah menumbuhkan motivasi anak didik sehingga 

mereka mau melakukan serangkaian kegiatan dalam proses belajar 

mengajar. Oleh sebab itu, guru harus kreatif dalam mengelola 

pembelajaran. Kreatif disini diartikan sebagai keterampilan untuk 

menciptakan suatu produk yang baru atau memodifikasi cara mengajar 

yang sudah ada. Dengan keterampilan mengajar yang baik akan 

menumbuhkan semangat belajar siswa untuk lebih kondusif sehingga 

siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk belajar. Dalam kaitannya 

usaha guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru diharapkan 

mampu bertindak sebagai organisatoris pengajaran, menjadi fasilisator 

belajar siswa, dan dalam hal yang teknis guru tersebut mampu 

membimbing belajar siswa. Dengan kata lain guru ikut bertanggungjawab 

atas keberhasilan belajar siswa, meskipun kesemuanya itu kembali 

kepada siswa itu sendiri selaku obyek sekaligus subyek pendidikan. Meski 

guru memiliki keterampilan mengajar yang sangat baik sekalipun, jika 

tanpa didukung oleh faktor penunjang atau fasilitas belajar keberhasilan 

dalam belajar akan sulit dicapai. Begitupun siswa, bila tidak lengkap 

fasilitas belajar yang digunakan akan menyebabkan motivasi belajar 

menjadi menurun. Karena selain guru, faktor lainnya yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa adalah fasilitas belajar, sebagaimana 



7 
 

dikemukakan oleh Gie dalam (Mardhiyah dan Susanto, 2017:14) bahwa 

adanya fasilitas yang baik dapat menciptakan kondisi belajar yang efektif 

dan menyenangkan.   

Fasilitas belajar berperan dalam mempermudah dan memperlancar 

kegiatan belajar siswa. Bafadal (2014:2) mengemukakan bahwa 

perlengkapan sekolah atau juga sering disebut dengan fasilitas sekolah 

dapat dikelompokkan menjadi dua yakni sarana pendidikan yaitu semua 

perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung 

digunakan dalam proses pendidikan disekolah dan prasarana pendidikan 

merupakan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak 

langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan disekolah. Fasilitas 

belajar yang dimaksud adalah seperti ruangan belajar, alat tulis menulis, 

media pendukung, dan fasilitas lainnya.  

Lengkapnya fasilitas belajar yang dimiliki siswa maupun yang 

tersedia di lingkungan sekolah dapat mempermudah siswa dalam 

memecahkan permasalahan yang didapat sewaktu belajar dan memahami 

pelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya seorang siswa 

sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sementara siswa 

tersebut kurang atau tidak memiliki fasilitas belajar yang menunjang untuk 

mengerjakan tugas tersebut kemungkinan terhambat dalam 

menyelesaikan tugas. Sedangkan, siswa dengan fasilitas belajar yang 

lengkap, maka lebih mudah dalam menyelesaikan tugas sekolahnya. Jadi, 

apabila siswa mendapat fasilitas belajar yang baik serta lengkap dan 
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didukung oleh kemampuan siswa tersebut dalam memanfaatkannya 

dengan sendirinya siswa itu termotivasi dalam belajar. Kurang lengkapnya 

fasilitas belajar yang diperlukan menyebabkan siswa kadang kala kurang 

berminat untuk belajar serta menghambat untuk belajar lebih baik, karena 

bagaimana bisa belajar dengan sungguh-sungguh apabila seperti buku-

buku yang diperlukan sebagai alat penunjang tidak lengkap atau tidak 

terpenuhi. Demikian juga dengan Alat Tulis menulis (ATM) seperti pena, 

buku tulis dan lain-lainnya yang sangat menunjang kelancaran belajar itu 

sendiri.  

Berdasarkan hasil penelitian Azis (2016) menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

keterampilan membuka pelajaran mengalami peningkatan, aktivitas siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan keterampilan membuka 

pelajaran mengalami peningkatan, motivasi belajar siswa yang diajar 

dengan keterampilan membuka pelajaran mengalami peningkatan, 

motivasi belajar siswa yang diajar tanpa keterampilan membuka pelajaran 

tidak mengalami peningkatan, dan keterampilan membuka pelajaran 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian dari Prianto dan Putri (2017) 

menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas belajar berpengaruh tidak 

langsung terhadap prestasi belajar melalui motivasi belajar, dengan kata 

lain ketersediaan fasilitas belajar berpengaruh terhadap motivasi belajar, 

dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dengan 
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demikian berdasarkan hasil penelitian tersebut diduga kuat bahwa 

keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar memiliki pengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa. 

Dari uraian penelitian sebelumnya bahwa keterampilan mengajar 

guru dan fasilitas belajar memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menumbuh dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Sehingga itu guru 

dituntut harus memiliki keahlian atau kecakapan dalam mengajar. 

Kecakapan tersebut tidak hanya semata-mata pada kemampuan guru 

dalam mengelola kelas tetapi juga bagaimana guru tersebut dapat 

memanfaatkan dengan baik fasilitas belajar yang tersedia sebagai 

penunjang kelancaran proses belajar mengajar. Motivasi belajar siswa 

perlu terus dijaga dan dikembangkan, sebab, jika motivasi belajar siswa 

menurun maka dengan sendirinya siswa tidak akan mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dengan baik. Disinilah perlu dioptimalkan bagaimana 

upaya dalam meningkatkan motivasi belajar melalui peningkatan 

keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar yang diharapkan mampu 

untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan.  

Berdasarkan kajian terhadap beberapa ahli dan hasil penelitian 

sebelumnya maka saya tertarik untuk melakukan kajian empiris tentang 

“Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru dan Fasilitas Belajar 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa pada mata pelajaran IPS  di SMP 

Negeri 2 Kota Gorontalo”. 
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1.2 Indentifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah (1) Motivasi belajar siswa masih relatif rendah, 

(2) Rasa ingin tahu siswa dalam belajar kurang sehingga pada saat 

diberikan tugas kebanyakan siswa kebingungan dan akhirnya menyontek, 

(3) Masih terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru sekitar ± 36% dari total jumlah siswa per kelas, (4) Metode 

mengajar guru masih menggunakan metode ceramah sehingga 

cenderung guru yang lebih aktif dan peserta didik lebih pasif, dan (5) 

Kurangnya media pembelajaran sebagai faktor pendukung kegiatan 

belajar mengajar seperti kurangnya ketersediaan LCD proyektor. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

1. Apakah terdapat pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Kota 

Gorontalo. 

2. Apakah terdapat pengaruh fasilitas belajar terhadap Motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. 

3. Apakah terdapat pengaruh keterampilan mengajar guru dan fasilitas 

belajar terhadap Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS di 

SMP Negeri 2 Kota Gorontalo.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Kota 

Gorontalo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan keterampilan mengajar 

guru dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah di rumuskan di 

atas, sehingga diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut; 

a. Secara Teoritis 

Dari aspek teoritis, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya untuk kepentingan ilmiah serta berguna untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Secara Praktis 

Dari aspek praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti, sekolah maupun guru. 
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1. Peneliti  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

khususnya  mengenai Keterampilan Mengajar Guru, Fasilitas Belajar dan 

Motivasi Belajar. 

2. Sekolah  

Sebagai sumbangan serta bahan informasi yang dapat membantu 

dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan motivasi 

belajar siswa. 

3. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi 

dalam mengelola proses pembelajaran guna meningkatkan motivasi 

belajar siswa.  


