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1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu

bangsa, melalui pendidikan akan terbentuk manusia yang cerdas, berahlak mulia

dan melalui pendidikan ini pula dapat dipelajari perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang sangat berguna untuk mengubah keadaan suatu bangsa

menjadi lebih baik.

Pendidikan menurut UU SPN 20/03 adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual

keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.

(Sugiman, 2006 : 19).

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk
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mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem

pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

(UU Sisdiknas, 2003 : 10).

Jadi pendidikan merupakan proses pembelajaran agar peserta didik  dapat

mengembangkan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan pengetahuan,

pengayaan pengalaman, pengembangan keterampilan, pembentukan kepribadian

dan memiliki ahlak yang mulia serta dapat mengabdikan dirinya kepada

masyarakat sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Dalam upaya menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, pemerintah telah

mengeluarkan kebijakan untuk memberi kesempatan belajar seluas-luasnya bagi

warga masyarakat. Salah satu kebijakan yaitu UU Sisdiknas 20/2003 pasal 12 ayat

(1) butir (e) menegaskan tentang hak peserta didik untuk pindah antar jalur

pendidikan. Pasal 13 ayat (1) jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal,

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

Sisdiknas 20/2003 menerangkan bahwa :

Pasal 1 poin 12: pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
berjenjang.

Pasal 26 poin 1 : pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat
yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat .

Pasal 26 poin 2 : pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi
peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan
keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian
profesional.
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Pasal 26 poin 3 : pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan
hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan   peserta didik.

Pasal 26 poin 4 : satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus,
lembaga pelatihan, kelompok kerja, kelompok belajar, pusat kegiatan
belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang
sejenis. ( Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda BP-
PLSP Regional II Jayagiri Bandung, 2005 : 3 -12 ).

Desa Branti merupakan desa yang penduduknya bermata pencaharian buruh dan

petani kecil, sehingga banyak orang tua yang tidak dapat membiayai anak-

anaknya untuk melanjutkan sekolah ke tingkat atas. Maka dari itu ada salah satu

tokoh masyarakat yang prihatin melihat keadaan tersebut, kemudian menyalurkan

keprihatinan tersebut kepada Dinas Pendidikan Non Formal.

Pada tahun 2004 terbentuklah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Paket

C yang bertempat di Pondok Perkemas  dusun Sidorejo Branti Kecamatan Natar.

Pada awal dibuka Paket C banyak siswa SMP yang baru lulus dan siswa SMP

yang sudah berhenti satu sampai empat tahun masuk sekolah di Paket C.

Pada tahun 2007 Pondok Perkemas diminta kembali oleh Yayasan Pondok

Perkemas. Akhirnya Paket C pindah tempat di Yayasan SMP 17 Branti Raya yang

sudah tidak terpakai. Sampai sekarang Paket C masih bertempat di Yayasan SMP

17 Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Melihat

kedudukan Yayasan SMP 17 Branti dan melihat akan kebutuhan belajar bagi

warga masyarakat Branti, maka penulis tertarik untuk menjadi sebagai tema

penelitian.

Tabel 1. Jumlah Warga Belajar Paket C mulai Tahun Pelajaran 2004/2005
sampai Tahun Pelajaran 2009/2010 dan jumlah kelulusan Warga
Belajar mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 sampai Tahun Pelajaran
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2008/2009.

NO Tahun Masuk Jumlah Warga
Relajar

Tahun Kelulusan Jumlah Warga
Belajar

1. 2004 39 warga relajar 2007 37 warga belajar

2. 2005 42 warga relajar 2008 34 warga belajar

3. 2006 42 warga relajar 2009 39 warga belajar

4. 2007 40 warga relajar 2010 37 warga belajar

5. 2008 26 warga relajar - -

6. 2009 27 warga relajar - -

Jumlah 216 warga belajar - 147 warga belajar

Sumber : Buku Induk Warga Belajar

Tabel 2. Jumlah Warga Belajar Paket C dari awal masuk Tahun Pelajaran
2007/2008 sampai Tahun Pelajaran 2009/2010

NO Tahun
Masuk

Kelas Jumlah Warga
Belajar

JumlahWarga
Belajar TP 2009/2010

Keterangan
Warga Belajar

1 2007 XII 40 warga belajar 37 warga belajar pindah dan keluar

2 2008 XI 26 warga belajar 24 warga belajar pindah dan keluar

3 2009 X 29 warga belajar 27 warga belajar pindah dan keluar

JUMLAH 95 warga belajar 88 warga belajar -

Sumber : Buku Induk Warga Belajar dan Arsip Ujian Warga Belajar Paket
C Bina Bangsa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah warga belajar dari tahun masuk

2004 sampai tahun 2006 meningkat dan tahun 2007 sampai tahun 2008 menurun.

Dari tahun 2008 sampai 2009 mengalami peningkatan tapi hanya bertambah 3

warga belajar. Ini menandakan jumlah warga belajar Paket C sudah mengalami

peningkatan walaupun sedikit untuk tahun pelajaran 2009/2010 dibanding tahun

pelajaran 2008/2009.
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Jumlah warga belajar Tahun Pelajaran 2009/2010 awalnya ada 29 warga belajar,

akan tetapi ketika sampai ujian semester ganjil tahun pelajaran 2009/2010 hanya

27 warga belajar yang mengikuti ujian semester tersebut dan warga belajar yang

lain sebelum ujian semester sudah pindah sekolah.

Untuk mengetahui keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar maka

diadakan observasi. Observasi atau pengamatan  merupakan penelitian yang

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek, baik secara

langsung maupun tidak langsung. ( Ali Mohammad, 1985 : 91 ).

Dari hasil observasi maka dapat diketahui aktif atau tidaknya belajar seseorang

siswa. Dengan keaktifan belajar yang baik maka akan memperoleh tujuan yang

akan dicapai. Keaktifan belajar siswa tentu saja dipengaruhi beberapa faktor.

Faktor-faktornya yaitu faktor internal yang berasal dari diri siswa dan faktor

eksternal yang berasal dari luar diri siswa.

Faktor internal yaitu motivasi belajar dan cara belajar. Motivasi adalah kondisi

psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar, menunjukkan sikap senang,

aktif dan perhatian terhadap kegiatan belajar mengajar. Motivasi yang diberikan

dengan tepat akan membuat siswa menjadi lebih bersemangat lagi dalam

keaktifan belajar.

Faktor eksternal yaitu sarana, lingkungan dan metode pembelajaran.

Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan
lancar jika ditunjang dengan sarana yang memadai, baik jumlah, keadaan,
maupun kelengkapannya . Jumlah yang dimaksud adalah keberadaan dan
banyak sedikitnya sarana yang dimiliki ( Suryosubrotro, 1997 : 292 ).

Dengan adanya sarana belajar dan tempat yang memadai akan memudahkan dan

mendorong keaktifan siswa dalam belajar. Keaktifan guru dan metode
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pembelajaran juga merupakan suatu pendorong siswa untuk belajar aktif dalam

kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan diperoleh data kehadiran

belajar warga belajar kelas X semester 1 yang berjumlah 27 warga belajar dengan

rata-rata kehadiran 95,53 %, ini berarti warga belajar cukup baik dalam kehadiran

untuk belajar di sekolah. Kehadiran guru/tutor yang berjumlah 16 orang dengan

rata-rata kehadiran 87,98 %, maka dapat dikatakan tutor Paket C cukup baik untuk

melakukan kegiatan mengajar di sekolah. Keaktifan warga belajar dalam kegiatan

belajar mengajar seluruh mata pelajaran diperoleh rata-rata 98,90 % dan dan

keaktifan warga belajar dalam melaksanakan tugas sekolah setiap pelajaran

diperoleh rata-rata 99,35 %, ini menunjukkan warga belajar cukup baik dalam

kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Keaktifan Warga Belajar dalam melaksanakan tugas sekolah dengan rata-rata

99,35 % dan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah mencapai rata-rata 98,90

%. Ini berarti  warga belajar Paket C cukup baik dalam kegiatan belajar mengajar

di sekolah. Keaktifan Tutor  Paket C Bina Bangsa dapat dilihat pada rata-rata

keaktifan Tutor 87,98 %. Ini berarti  tutor Paket C cukup aktif dalam kehadiran

untuk mengajar di sekolah.

Tingginya keaktifan warga belajar disebabkan oleh beberapa faktor internal

(minat dan motivasi) dan faktor eksternal ( sarana, lingkungan dan model

pembelajaran ). Faktor eksternal seperti sarana belajar merupakan aspek yang

penting dalam kegiatan belajar di sekolah. Warga belajar akan aktif dan semangat

dalam kegiatan belajar apabila disediakan tempat atau ruang serta dilengkapi
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dengan sarana belajar yang diperlukan. Sarana belajar yang lengkap akan

menentukan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar, meliputi fasilitas sekolah,

alat, buku bacaan, dan buku pelajaran, sehingga siswa terpacu untuk aktif dalam

kegiatan belajar.

Selain sarana, lingkungan juga merupakan faktor eksternal yang paling penting

dalam kegiatan belajar di sekolah. Karena dengan adanya lingkungan yang baik

para warga belajar dapat belajar dengan tertib. Lingkungan kondusif merupakan

lingkungan yang aman dari gangguan luar yang dapat mempengaruhi kegiatan

belajar mengajar di Paket C Bina Bangsa terganggu. Dalam hal ini, latar tempat

berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada

tiga lingkungan utama pendidikan yakni keluarga, sekolah dan masyarakat.

(Tirtaraharja Umar, 2000 : 163).

Lingkungan keluarga warga belajar Paket C cukup baik, lingkungan keluarganya

tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah sehingga belum mencukupi

kebutuhan sekolah lebih baik dari setiap anak yang belajar di Paket C Bina

Bangsa. Untuk lingkungan sekolah dan masyarakat cukup mendukung adanya

kegiatan belajar mangajar Paket C Bina Bangsa. Akan tetapi kehadiran para tutor

belum mencapai 100 % sehingga menyebabkan warga belajar kurang tinggi

keaktifannya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Faktor eksternal lain yang perlu diperhatikan adalah metode guru mengajar.

Metode mengajar merupakan cara guru untuk menyampaikan pembelajaran agar

para siswa merasa tertarik dan aktif untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.
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Dalam hal ini cara tutor Paket C mengajar sudah menggunakan metode variasi

sehingga para warga belajar cukup aktif untuk mengikuti kegiatan belajar di

sekolah. Guru merupakan pengajar dan pendidik serta sebagai daya penggerak

atau pendorong motivasi keaktifan belajar siswa. Siswa akan aktif mengikuti

kegiatan belajar  di sekolah apabila guru lebih aktif dalam kegiatan belajar

mengajar di sekolah.

Seorang siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik jika di dalam
belajar didukung unsur-unsur belajar yang dinamis yaitu adanya motivasi,
bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar yang menarik dan kondisi
subjek belajar  ( Ali Imron, 1996:37 ).

Motivasi warga belajar Paket C Bina Bangsa dalam kegiatan belajar mengajar di

sekolah akan menjadi lebih tinggi jika sarana kegiatan belajar mengajar baik,

metode mengajar guru yang bervariasi, keaktifan guru dan keadaan lingkungan

yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut,  maka penelitian ini mengambil judul motivasi warga

belajar kelas X terhadap kegiatan belajar mengajar Paket C Bina Bangsa di Branti

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung  Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka dapat

diidentifikasikan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Keluarnya Kebijakan Pemerintah tentang pendidikan formal, non formal dan

informal.

2. Jumlah warga belajar Paket C Bina Bangsa tahun pelajaran
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2009/2010 tidak ada penurunan.

3. Sarana  dan prasarana sekolah cukup memadai

4. Lingkungan yang kondusif

5. Metode pengajaran tutor Paket C bervariasi

6. Kehadiran Warga Belajar Paket C Bina Bangsa cukup aktif

7. Gambaran motivasi warga belajar Paket C Bina Bangsa

2.  Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya maka penulis membatasi

masalah pada motivasi warga belajar kelas X terhadap kegiatan belajar mengajar

Paket C Bina Bangsa di Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung  Selatan

Tahun Pelajaran 2009/2010.

3.  Rumusan Masalah

Sesuai pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah seberapa tinggi motivasi warga belajar kelas X terhadap kegiatan belajar

mengajar Paket C Bina Bangsa di Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010 ?

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui motivasi warga belajar kelas X terhadap kegiatan belajar mengajar

Paket C Bina Bangsa di Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung  Selatan

Tahun Pelajaran 2009/2010.
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2.  Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan

kegiatan belajar mengajar di Paket C bagi warga masyarakat Branti.

2. Memberikan informasi kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat

pada umumnya tentang kegiatan belajar di Paket C

3. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan

masukan untuk proses penelitian yang akan datang, yang  berhubungan

dengan pendidikan khususnya masalah pendidikan Paket C.

4. Bagi warga belajar akan pentingnya motivasi untuk aktif belajar yang

baik sebagai sebagai syarat keberhasilan dalam belajar

5. Bagi sekolah agar lebih memperhatikan kebutuhan warga belajar dalam

meningkatkan motivasi selalu tinggi dari tahun ke tahun.

3.  Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan adalah Warga Belajar kelas X Paket C Bina

Bangsa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

2. Tempat Penelitian
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Tempat penelitian yang diguanakan Penulis adalah PKBM ( Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat ) Paket C ( setara SMA ) Bina Bangsa Branti Raya Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan

3. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tahun Pelajaran

2009/2010

4. Bidang Ilmu

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis merupakan bidang ilmu pendidikan.


