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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan salah satu usaha sadar untuk mengembangkan potensi 

siswa yang dilaksanakan di suatu tempat, salah satunya di sekolah. Sekolah 

sebagai salah satu pendidikan formal mempunyai peranan penting dalam 

membimbing, membina, mengarahkan perkembangan dan pendayagunaan 

potensi tertentu yang dimiliki siswa.  

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dikemukakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok dalam proses 

pendidikan. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses pembelajaran 

dirancang dan dijalankan secara profesional.  

Keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari motivasi 

belajarnya. Motivasi belajar pada diri siswa berbeda-beda, oleh karena itu 



2 
 

segala tindakan guru dalam kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kondisi siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Apabila siswa memiliki 

motivasi yang kuat dalam belajar maka siswa tersebut akan berhasil dalam 

proses pembelajaran, sebaliknya apabila siswa memiliki motivasi yang 

rendah, maka siswa tersebut tidak akan berhasil dalam proses pembelajaran. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa, 

yaitu berupa faktor dalam diri siswa  tersebut (intenal) maupun faktor yang 

berasal dari luar diri siswa (eksternal). Faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa (internal) adalah rendahnya minat belajar pada diri siswa.  Minat 

belajar sangat dibutuhkan dalam diri siswa karena untuk menumbuhkan 

semangat atau untuk memotivasi siswa agar lebih giat dalam belajar. Minat 

belajar pada diri siswa tumbuh dengan adanya dorongan dari dalam diri siswa 

tersebut. Minat belajar siswa tidak selalu stabil, melainkan selalu berubah. 

Oleh karena itu perlu diarahkan dan dikembangkan kepada sesuatu pilihan 

yang telah ditentukan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar adalah faktor intern 

adalah sama yang ada pada diri seseorang baik jasmani maupun rohani, fisik 

maupun psikhis dan faktor ekstern adalah semua faktor yang ada di luar 

individu, yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah. 

Rendahnya minat pada diri siswa mengakibatkan siswa tidak tekun 

menghadapi tugas, siswa tidak memiliki keinginan untuk sukses, siswa 

kurang memiliki keinginan belajar untuk memperoleh wawasan, siswa kurang 

memiliki motivasi berorientasi ke depan, siswa menganggap mudah 
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pelajaran, daya juang siswa lemah, dan siswa kurang simpatik terhadap guru 

yang mengajar.  

Faktor dari luar diri siswa (eksternal) yang mempengaruhi motivasi belajar 

adalah kondisi lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan dengan siswa sebab lingkungan belajar merupakan 

segala sesuatu yang ada di sekitar siswa yang dapat menunjang kegiatan 

belajarnya. Lingkungan belajar siswa yang berpengaruh terhadap motivasi 

belajar terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. Lingkungan keluarga terdiri dari: cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Lingkungan sekolah 

terdiri dari: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Lingkungan 

masyarakat terdiri dari: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Lingkungan belajar di sekolah meliputi sarana yang ada pada lingkungan 

sekolah, hubungan antara guru dengan siswa, dan hubungan antara siswa 

dengan siswa. Lingkungan belajar di sekolah menggambarkan adanya 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas maupun 

di luar kelas. Proses belajar yang banyak diperoleh siswa dituntut untuk 

pandai bergaul dan bersosialisai dengan teman bermain di sekolah. Interaksi 

antara siswa akan membawa proses pendewasaan diri yang tercipta secara 
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alami, seiring bertambahnya ilmu maupun banyaknya teman dari pergaulan 

yang semakin luas di sekolah.  

Lingkungan belajar yang baik apabila lingkungan belajar yang memliki 

ketersediaan sarana atau prasarana yang memadai. Sarana belajar sangat 

dibutuhkan bagi setiap siswa. Dengan adanya sarana belajar yang mendukung 

di sekolah maka akan memudahkan siswa dalam belajar sehingga siswa lebih 

termotivasi dalam belajar. 

Kondisi lingkungan belajar dan minat belajar sangat berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa. Minat belajar siswa dapat tumbuh dalam lingkungan 

belajar dengan baik, apabila guru memegang perannya sesuai ketentuan. Guru 

dapat menimbulkan minat belajar dengan memotivasi mereka, seperti 

memberikan hadiah pada anak yang mendapat nilai seratus.  

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kondisi lingkungan belajar dan minat 

belajar memiliki peranan penting terhadap motivasi belajar siswa. Dengan 

terciptanya kondisi lingkungan belajar yang baik dan adanya minat belajar 

yang tinggi dari dalam diri siswa maka motivasi belajar siswa akan 

meningkat sehingga proses belajar mengajar akan tercapai dengan baik. 

Selain itu, pihak sekolah harus memfasilitasi sarana belajar yang memadai 

agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di SMP Tunas Dharma Way Galih 

Kabupaten Lampung Selatan bahwa SMP Tunas Dharma Way Galih terletak 

di pertengahan area perkebunan karet, selain itu SMP Tunas Dharma Way 
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Galih terletak di lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan akan 

dunia pendidikan, dilihat dari banyaknya anak-anak di lingkungan tersebut 

yang putus sekolah.  Kondisi sarana dan prasarana di SMP Tunas Dharma 

seperti ruangan kelas untuk belajar siswa masih kurang memadai sehingga 

jadwal belajarnya dibagi menjadi dua bagian, bagi siswa kelas VII masuk 

sekolah dipagi hari sedangkan bagi kelas VIII dan kelas IX masuk di siang 

hari. Di bawah ini diperoleh data sarana lingkungan belajar sebagai berikut: 

Tabel 1. Sarana lingkungan belajar di SMP Tunas Dharma Way Galih  

           Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Ruang Kelas 10 Ruang 

2. LAB. IPA 1   Ruang 

3. LAB. Komputer 1   Ruang 

4. Ruang Perpustakaan 1   Ruang 

5. Ruang UKS 1   Ruang 

6. Ruang Kepsek 1   Ruang 

7. Ruang Guru 1   Ruang 

8. WC Guru 1   Ruang 

9. WC Siswa 4   Ruang 

10. Gudang 1   Ruang 

11. Mushola 1   Ruang 

12. Ruang Multimedia 1 Ruang 

Jumlah 24 Ruang 

Sumber : SMP Tunas Dharma Way Galih Kabupaten Lampung Selatan 

 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa sarana lingkungan belajar di 

sekolah sudah cukup baik. Namun, komponen-komponen di dalamnya seperti 

buku-buku di perpustakaan masih kurang lengkap. Selain itu peralatan-

peralatan yang berada di laboratorium komputer maupun laboratorium IPA 

masih kurang lengkap. 



6 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PKn kelas VII 

bahwa diperoleh hasil bahwa motivasi belajar siswa kelas VII masih rendah 

dilihat dari proses pembelajaran pada saat di kelas. Berikut ini merupakan 

tabel hasil wawancara dengan guru PKn kelas VII terkait dengan motivasi 

belajar siswa kelas VII SMP Tunas Dharma Way Galih Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun Ajaran 2012/2013 sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil wawancara dengan guru PKn kelas VII terkait dengan   

          motivasi belajar siswa kelas VII SMP Tunas Dharma Way Galih 

          Kabupaten Lampung Selatan Tahun Ajaran 2012/2013  

Komponen-komponen Kuat Sedang Rendah 

Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 

  √ 

Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran 

  √ 

Ketekunan siswa dalam 

belajar 

 √  

Tanggung jawab siswa   √ 

Sumber: Guru mata pelajaran PKn kelas VII SMP Tunas Dharma Way Galih 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa motivasi belajar PKn siswa kelas VII SMP 

Tunas Dharma Way Galih masih tergolong rendah. Masih banyak siswa yang 

kurang memperhatikan pada saat guru menjelaskan pelajaran, siswa 

cenderung asik mengobrol dengan temannya pada saat guru menjelaskan 

materi pembelajaran, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

siswa hanya duduk pasif tanpa bertanya apabila ada materi yang kurang 

paham dimengerti, selain itu siswa masih banyak yang tidak mengerjakan 

pekerjaan rumah sehingga tanggung jawab pada diri siswa masih rendah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji bagaimana pengaruh kondisi lingkungan belajar dan minat belajar 
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terhadap motivasi belajar PKn. Penulis akhirnya mencoba melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kondisi Lingkungan Belajar dan Minat 

Belajar Terhadap Motivasi Belajar PKn Siswa SMP Tunas Dharma Way 

Galih Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini  sebagai berikut : 

1. Motivasi belajar siswa yang masih rendah. 

2. Rendahnya minat belajar siswa. 

3. Kondisi lingkungan belajar yang kurang baik. 

4. Interaksi antara guru dengan siswa dalam pembelajaran satu arah yaitu 

guru ke siswa. 

5. Kurangnya hubungan antara siswa dengan siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi pada kondisi lingkungan belajar dan minat belajar 

siswa terhadap motivasi belajar siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat pengaruh kondisi lingkungan belajar terhadap motivasi 

belajar Pkn siswa SMP Tunas Dharma Way Galih Kabupaten Lampung 

Selatan TA 2012/2013? 

2. Apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap motivasi belajar Pkn 

siswa SMP Tunas Dharma Way Galih Kabupaten Lampung Selatan TA 

2012/2013? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan pengaruh kondisi lingkungan belajar terhadap 

motivasi belajar Pkn siswa SMP Tunas Dharma Way Galih Kabupaten 

Lampung Selatan TA 2012/2013. 

b. Untuk menjelaskan pengaruh minat belajar terhadap motivasi belajar 

Pkn siswa SMP Tunas Dharma Way Galih Kabupaten Lampung 

Selatan TA 2012/2013. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menerapkan konsep, teori, 

prinsip dan prosedur ilmu pendidikan khususnya Pendidikan 

Kewarganegaraan pada kajian PKn sebagai Pendidikan 

Kewarganegaraan. Karena penelitian ini untuk dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau gambaran bagaimana pengaruh kondisi 
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lingkungan belajar dan minat belajar terhadap motivasi belajar Pkn 

siswa, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi guru mata 

pelajaran PKn. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi guru  

Untuk mengoptimalkan kualitas pengajaran guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menumbuhkan minat 

yang ada pada diri siswa dan untuk selalu menumbuhkan interkasi 

yang baik antara guru dan siswa.  

2. Bagi siswa 

Untuk mengoptimalkan agar siswa lebih termotivasi dalam belajar 

khususnya mata pelajaran PKn dengan mengembangkan minat 

yang ada pada diri siswa serta dapat berinteraksi dengan baik antara 

siswa dengan guru maupun dengan siswa. 

3. Bagi sekolah 

Memfasilitasi sarana maupun prasarana guru dan siswa dalam 

meningkatan motivasi belajar. Menciptakan suasana lingkungan 

belajar yang baik di sekolah. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu Pendidikan 

Kewarganegaraan khususnya PKn, mengenai kondisi lingkungan belajar 
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dan minat belajar terhadap motivasi belajar Pkn siswa. Wilayah kajian 

PKn sebagai Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Ruang Lingkup Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru PKn dan siswa di SMP Tunas 

Dharma Way Galih Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Ruang Lingkup Objek 

Objek dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa di SMP Tunas 

Dharma Way Galih Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di SMP Tunas Dharma Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 

5. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan 

oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 

  


