
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan

disetiap negara. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas

dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan 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, akhlakmulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala

potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Dalam pasal 4

dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Proses pembelajaran siswa di sekolah selalu mengalami banyak hambatan.

Dewasa ini, masih banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam dunia

pendidikan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

Permasalahan di dalam pendidikan tersebut merupakan prioritas utama yang harus

dipecahkan, salah satunya menyangkut tentang masalah kualitas pendidikan.

Kualitas pendidikan saat ini tengah mengalami tantangan sebagai dampak

mewabahnya virus Covid-19.
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Wabah pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar di

berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam bidang

pendidikan. Pandemi COVID-19 ini membuat para siswa dan guru harus

melakukan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing (study from home).

(Santosa & Marina, 2020). Indonesia membuat PSBB (Pembatasan sosial berskala

besar) yang dilakukan di berbagai daerah, kemudian melakukan pembelajaran

daring atau online di rumah (BDR/belajar dari rumah). Kegiatan pembelajaran

dari rumah diberlakukan bagi pendidikan dasar, pendidikan menengah bahkan

pendidikan tinggi (Harahap, 2020).

Pembelajaran daring adalah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi

untuk sarana pembelajaran secara elektronik dari guru kepada siswanya dengan

bantuan jaringan internet yang tidak menuntut siswa hadir dalam kelas.

Pemerintah menyarankan bahwa sistem pembelajaran daring ini efektif sebagai

solusi untuk menghadapi pandemi dalam dunia pendidikan (Santosa & Marina,

2020). Kegiatan pembelajaran secara daring ini pada dasarnya sangat beragam,

antara lain dapat dilaksanakan melalui google classroom, zoom, tv edukasi,

belajar interaktif di portal rumah belajar, ruang guru dan aplikasi belajar online

lainnya (Putri, 2020).

Pembelajaran daring memberikan dampak pada kualitas pembelajaran,

siswa dan guru yang sebelumnya berinteraksi secara langsung dalam ruang kelas

sekarang harus berinteraksi dalam ruang virtual yang terbatas. Guru dituntut

memberikan pengajaran yang baik, menciptakan suasana yang kondusif untuk

belajar dan secara kreatif dan inovatif menggunakan media belajar yang menarik
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agar siswa dapat memahami materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat

tercapai. Namun kenyataannya kondisi pembelajaran daring menyebabkan guru

kesulitan untuk mengontrol dan menjaga iklim belajar karena terbatas dalam

ruang virtual. Kondisi ini menyebabkan motivasi belajar siswa dapat menurun

bahkan mempengaruhi hasil belajar siswa (Cahyani, Listiana, & Larasati, 2020).

Proses pembelajaran daring ternyata menyebabkan beberapa peserta didik

mengalami kejenuhan belajar yang berimbas kepada penurunan motivasi belajar.

Turunnya motivasi belajar ditengarai dengan jarangnya mengakses Pembelajaran

Jarak Jauh (PJJ), tidak mengumpulkan pekerjaan yang disampaikan guru, serta

tidak konsentrasi saat pelaksanaan daring (Dianasari, 2020).

Motivasi belajar merujuk pada suatu dorongan dan kemauan yang

menimbulkan seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Hal ini sesuai dengan

penjelasan Kartono (dalam Kartini, Rohaeti & Fatimah, 2020), bahwa motivasi

belajar adalah suatu dorongan yang ada pada seseorang berhubungan dengan

prestasi, yaitu dorongan untuk menguasai, memanipulasi serta mengatur

lingkungan sosial maupun fisik, mengatasi rintangan-rintangan dan memelihara

kualitas kerja yang tinggi, bersaing melalui usaha-usaha untuk melebihi perbuatan

di masa lalu serta untuk mengungguli perbuatan orang lain. Siswa yang memiliki

motivasi belajar yang tinggi merupakan siswa yang memiliki konsentrasi belajar

yang tinggi, tekun dalam belajar, dan fokus di bidang sekolah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru kelas VIII A di SMP N 2

Nalumsari, di Kabupaten Jepara pada tanggal 13 Januari 2021, selama pandemi

pelaksanaan belajar daring dilakukan melalui aplikasi Google form yang di share
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melalui Whatshapp. Menurut guru wali kelas VII A, terdapat beberapa siswa yang

memiliki motivasi belajar rendah. Berdasarkan analisis peneliti, penyebab

rendahnya motivasi belajar siswa ini dapat disebabkan karena kejenuhan siswa

selama belajar daring. Sejak tanggal 2 Maret 2020, setiap hari siswa menerima

tugas dan harus mengerjakan tugas. Rendahnya motivasi belajar siswa kelas VIII

dapat dibuktikan dari data pengumpulan tugas selama semester ganjil seperti pada

tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Pengumpulan Tugas Belajar Siswa Kelas VIII A saat

Pandemi Covid-19

`

Idealnya siswa memiliki karakteristik motivasi belajar sebagaimana

disebutkan Junita, Rahmi & Fitri (2019), yaitu ketekunan dalam belajar, ulet

dalam menghadapi kesulitan, minat dan perhatian dalam belajar, berprestasi

dalam belajar, dan mandiri dalam belajar. Namun, dari data pada Tabel 1.1 terlihat

bahwa masih ada siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini

dibuktikan dari banyaknya siswa yang tidak mengumpulkan tugas pada Tema 1

sebanyak 22%, tugas Tema 2 sebanyak 8%, tugas Tema 3 sebanyak 11%, dan

tugas Tema 3 sebanyak 14%.

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas VIII A di SMP Negeri 2

Nalumsari pada tanggal 14 Januari 2021, peneliti mendapatkan informasi bahwa

No Pembelajaran
Jumlah siswa

Mengumpulkan
Tugas (%)

Jumlah siswa
Tidak Mengumpulkan

Tugas (%)
1. Tema 1 78 % 22 %
2. Tema 2 92 % 8 %
3. Tema 3 89 % 11 %
4. Tema 4 86 % 14 %
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ada beberapa siswa yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran secara

daring. Hal ini terlihat dari penyelesaian tugas yang tidak tuntas, bahkan ada siswa

yang tidak mengumpulkan tugas. Masih ada siswa yang kurang memahami

perintah guru, sehingga melakukan kesalahan saat mengerjakan tugas. Selama

masa daring, siswa lebih banyak memiliki waktu luang, sehingga digunakan untuk

kegiatan lain. Sebagai contoh, siswa BKT  lebih banyak memainkan game online

setiap harinya. Siswa B menggunakan waktu di rumah untuk bermain bersama

teman dan memainkan game.

Untuk mengatasi motivasi belajar rendah karena kejenuhan belajar daring,

maka peneliti memberikan konseling. Salah satu bentuk dukungan guru

Bimbingan dan Konseling (konselor)dalam pengembangan potensi siswa yaitu

dengan melakukan pendekatan secara umum dengan memberikan kesempatan

kepada siswa untuk mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya dalam rangka

pengentasan masalah dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir dimana

skenario tindakan merupakan hasil transaksi dari keputusan konseli. Terkait

dengan konseling, Anggreni, Suranata, Suarni (2019: 72) menjelaskan terdapat

berbagai teori konseling. Namun, dalam penelitian ini, peneliti memilih fokus

pada penggunaan Teori Behavioral karena teori ini dapat digunakan untuk

membentuk tingkah laku baru pada klien dan mampu memperkuat tingkat laku

positif yang harus ditingkatkan oleh klien.

Konseling behavior adalah teori konseling yang menekankan pada tingkah

laku yang dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupannya

dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini



6

menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian.

Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang

diterima dalam situasi hidupnya (Indriyaningsih, 2014). Karakteristik konseling

behavioral adalah pemusatan perhatian apada tingkah laku yang tampak dan

spesifik, kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment, perumusan prosedur

treatment yang spesifik yang sesuai dengan masalah (Maulana, 2019). Alasan

penggunaan konseling behavioral dalam penelitian ini, yaitu konseling dapat

mempengaruhi perilaku siswa untuk ikut serta dalam proses belajar. Jika perilaku

siswa dapat diubah untuk selalu fokus pada materi, maka siswa akan cenderung

melakukan tindakan yang mendukung proses belajar mengajar.

Dalam konseling behavioral terdapat banyak teknik, salah satunya yaitu

teknik assertive training. Thahir (2016) menjelaskan bahwa assertive training

adalah merupakan teknik dalam konseling behavioral yang menitikberatkan pada

kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam

menyatakannya. Latihan asertif bisa diterapkan terutama pada situasi

interpersonal dimana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan

bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar

(Ardita, dkk., 2014). Teknik assertive training dapat dilakukan untuk mengatasi

berbagai permasalahan yang dialami siswa di sekolah, salah satunya yaitu

motivasi belajar siswa yang rendah.

Alasan penggunaan teknik assertive training untuk meningkatkan motivasi

belajar karena teknik assertive training (latihan asertif) merupakan teknik dalam

konseling behavioral yang menitikberatkan pada kasus yang mengalami kesulitan
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dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakannya. Dalam keterkaitannya

untuk meningkatkan motivasi belajar, pada latihan asertif ini konseli diminta

untuk berperilaku asertif yaitu dengan menyatakan “tidak” terhadap perilaku yang

tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Selain itu, latihan asertif ini dapat

digunakan agar individu dapat mengatakan bersikap tegas dalam mengambil

sebuah keputusan (Ardita, Suarni, & Putri, 2014).

Melalui assertive training (latihan asertif), diharapkan konselor dapat

menyusun, membimbing, mengatur, mengarahkan, mengelola dan mengontrol

bentuk perilaku yang dapat membawa siswa ke arah positif, termasuk dalam hal

motivasi untuk belajar. Dani, dkk (2014) menjelasakan model konseling

behavioral dengan Teknik latihan asertif lebih efektif untuk meningkatkan

perilaku disiplin belajar siswa. Hal ini disebabkan karena dengan teknik latihan

asertif diberikan suatu latihan ketegasan untuk menyatakan ”Tidak” terhadap

tindakan-tindakan yang dinyatakan tidak layak dilakukan dalam kehiduan nyata.

Tingkah laku semula yang tidak tegas dan belum mampu menyatakan ”Tidak”

terhadap ajakan teman yang negatif dengan diberikannya model konseling

behavioral latihan asertif yang diberikan oleh peneliti maka siswa mampu

memperkuat penegasan dirinya, terutama dalam memotivasi diri untuk belajar.

Penelitian sebelumnya terkait penggunaan teknik konseling assertive

training telah dilakukan oleh Dani, Suarni, & Sulastri (2014), di mana diketahui

bahwa terjadi peningkatan perilaku disiplin belajar pada kelompok eksperimen

yang diberi model konseling behavioral teknik latihan asertif. Ardita, dkk (2014)

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konseling behavioral teknik latihan
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asertif dan teknik penguatan positif efektif dalam meningkatkan academic self-

efficacy pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Singaraja.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan

di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus dengan

judul “Implementasi Konseling Behavior Dengan Teknik Assertive training Untuk

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi

Kasus Di SMPN 2 Nalumsari Jepara)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan

diselesaikan melalui penelitian ini adalah:

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan motivasi belajar rendah pada siswa di

SMPN 2 Nalumsari Jepara?

2. Apakah layanan Konseling Behavior dengan Teknik Assertive training dapat

meningkatkan motivasi belajar rendah pada siswa di SMPN 2 Nalumsari

Jepara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

1. Menemukan faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa siswa di

SMPN 2 Nalumsari Jepara.

2. Meningkatkan motivasi belajar siswa melalui layanan konseling behavior

dengan teknik assertive training di SMPN 2 Nalumsari.
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1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan

sebelumnya, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap peningkatan motivasi belajar melalui layanan konseling behavior dengan

teknik assertive training dan dapat melengkapi referensi yang telah ada, sehingga

dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah

khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling, serta sebagai bahan acuan

untuk penelitian yang lebih lanjut lagi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

Guru pembimbing dapat memperoleh alternatif pemecahan masalah

dengan layanan konseling behavior dengan teknik assertive training untuk

mengatasi permasalahan motivasi belajar siswa di lingkungan sekolah.

2. Bagi Siswa

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan

motivasi belajar, dengan memanfaatkan teknik assertive training melalui layanan

konseling behavior.

3. Bagi peneliti

Sebagai sarana belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan

peningkatan pemahaman tentang motivasi belajar dan diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan suatu masalah melalui
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layanan konseling behavior dengan teknik assertive training. Untuk selanjutnya

sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini adalah layanan konseling behavior

dengan teknik assertive training untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa

kelas VIII SMPN 2 Nalumsari. Oleh karena itu yang menjadi ruang lingkup

penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar dan konseling behavior

dengan teknik assertive training.

1.6. Fokus dan Lokus Penelitian

1.6.1.Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua siswa kelas VIII SMPN 2 Nalumsari

Jepara yang memiliki motivasi belajar yang paling rendah dibanding teman-

temannya. Siswa atau konseli pertama dalam hal ini disebut siswa A. Konseli

merupakan siswa kelas VIII B termasuk siswa yang memiliki prestasi belajar

rendah dari mulai kelas VII. Konseli kedua yaitu siswa B merupakan siswa kelas

VII C. konseli kedua hampir sama dengan konseli pertama masih memiliki

kekurangan dalam prestasi akademik.

Selama pembelajaran daring di masa pendemi covid-19, kedua siswa

tampak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kedua siswa kurang

bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Banyak tugas tidak tuntas dan tidak

diselesaikan, bahkan sering tidak mengumpulkan tugas.
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1.6.2.Lokus Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMPN 2 Nalumsari Jepara yang merupakan

salah satu sekolah negeri tingkat menengah di Kabupaten Jepara yang beralamat

di Jl. Jl. Raya Kedungsari, Gemiring Lor, Kecamatan. Nalumsari, Kabupaten

Jepara, Jawa Tengah 59466. Konseli yang diambil dalam penelitian ini merupakan

dua siswa dari 36 siswa kelas VII A SMPN 2 Nalumsari Jepara. Dua subjek

penelitian atau konseli adalah siswa yang memiliki motivasi belajar rendah.


