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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

dapat mempengaruhi manusia dalam seluruh aspek kepribadian manusia. Dan juga 

kehidupannya. Menurut Langeveld pendidikan adalah usaha mempengaruhi, 

melindungi, serta memberikan bantuan yang tertuju kepada kedewasaan anak 

didiknya. Dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.1  Dalam proses 

belajar mengajar selain minat dan kemauan dari siswa untuk belajar dibutuhkan 

daya dukung atau motivasi yang diberikan oleh guru.2 Karena, guru merupakan 

ujung tombak pelaksanaan pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan para 

siswa.  

 Guru memiliki peran penting bagi siswa nya sebagai pengajar, pendidik, serta 

pembimbing. Unsur proses mengajar memiliki peranan yang sangat penting. 

Karena, mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar, dan kegiatan 

mengajar hanya bermakna bila terjadi kegiatan belajar siswa. Maka dari itu, sangat 

penting bagi guru untuk memahami proses belajar siswa dengan baik. Belajar 

merupakan salah satu bentuk dari usaha yang dilakukan oleh individu atau peserta 

didik guna mendapatkan suatu perubahan yang menjadikan peserta didik lebih baik 

dari sebelumnya. 

 

                                                

1 Suriansyah, Landasan Pendidikan (Banjarmasin: PT. Combes, 2011), h. 2 

2 Oemar Hamalik, kurikulum dan pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 36 
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Terdapat ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang belajar, Allah SWT berfirman 

dalam Q.S. al-Mujadalah/58:11 

ُه َلُكْمْۚ َواِّ  ا قِّْيَل ذَ يٰٰٓاَيُـَّها الَّذِّْيَن ٰاَمنـُْوْٰٓا اَِّذا قِّْيَل َلُكْم تـََفسَُّحْْوا فِّى اْلَمٰجلِّسِّ فَاْفَسُحْْوا يـَْفَسحِّ اللّٰ
ر  3 ُه بَِّما تـَْعَملُ ْْوَن َخبِّيـْ ْنُكْمْۙ َوالَّذِّْيَن اُْوتْوا اْلعِّْلَم َدَرٰجتٍٍۗ َواللّٰ ُه الَّذِّْيَن ٰاَمنـُْْوا مِّ  اْنُشُزْوا فَ اْنُشُزْوا يـَْرَفعِّ اللّٰ

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 

kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. 

 

 Ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwasannya pendidikan merupakan 

suatu hal yang begitu penting baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, selain 

itu ayat tersebut juga menjelaskan akan mendapatkan kemuliaan bagi orang yang 

beriman dan berilmu  dan ini telah dijanjikan oleh Allah. 

 Aspek-aspek yang terkait dalam proses belajar, diantaranya adalah motivasi 

belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, dan juga bahan belajar. Semua aspek 

tersebut bersifat dinamis dan dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Salah 

satu aspek tersebut adalah motivasi belajar. Motivasi belajar ini sering berubah pada 

siswa, menguat ataupun melemah. 

 Motivasi merupakan sebuah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu 

perbuatan atau tindakan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa. Yang akhirnya menimbulkan 

perbuatan belajar, sehingga tujuan dari belajar dapat terpenuhi. Motivasi belajar 

                                                
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2011), h. 548 
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merupakan faktor psikis yang sangat berperan penting dalam penambahan gairah, 

yang membuat siswa menjadi bersemangat dan juga merasa senang dalam belajar.  

 Hal ini motivasi, terdapat dua irisan yang bersumber dari dalam maupun dari 

luar diri siswa. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri 

siswa. Motivasi ini berdasarkan kebutuhan, dan kesadaran pada belajar. Sedangkan 

yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ini timbul karena adanya rangsangan 

dan tekanan dari luar diri siswa. Seperti dengan mendapatkan hadiah, ganjaran, dan 

pemberian harapan lainnya. Dua bentuk motivasi ini sangat berguna dalam proses 

belajar, meskipun motivasi dari diri sendiri yang sangat penting, tidak menutup 

kemungkinan motivasi dari luar diri tidak mempengaruhi. Motivasi ekstrinsik pun 

perlu diarahkan untuk mendorong siswa agar semakin giat dalam belajar, dengan 

cara menciptakan kondisi yang relevan. Kondisi tersebut berupa suasana kelas yang 

nyaman, keterlibatan siswa secara langsung, memberikan feedback yang baik 

kepada siswa, serta mendorong keberhasilan siswa.  

 Namun sejak pandemi covid-19 ada, fenomena ini menjadi benar-benar 

menjadi tantangan baru, baik bagi guru, siswa maupun orang tua. Dari segi guru 

dituntut untuk bagaimana menerapkan strategi pembelajaran dengan 

mengoptimalkan aplikasi belajar online tersebut, sedangkan dari segi siswa dituntut 

bagaimana agar bisa beradaptasi dengan pembelajaran sistem daring yang benar-

benar baru bagi mereka. Namun pada nyatanya banyak siswa yang merasa bosan 

dengan pembelajaran daring, banyak keluhan yang diungkapkan siswa, mulai dari 

pengeluaran yang meningkat untuk membeli kuota internet, kondisi jaringan yang 

tidak stabil, ditambah jika ada guru yang mengajar terlalu membosankan dan tidak 

bisa membangun komunikasi dengan siswa, dari beberapa hal tersebut yang 
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membuat penurunan minat siswa menurun dalam mengikuti pembelajaran daring. 

Contoh penurunan semangat siswa saat pembelajaran daring adalah kurang aktifnya 

siswa merespon saat pembelajaran berlangsung, kebanyakan siswa hanya 

menyimak tanpa aktif berdiskusi satu sama lain.  

 Oleh karena itu, adanya guru bimbingan dan konseling (BK) sebagai pendidik 

perlu belajar mengenai upaya-upaya dalam meningkatkan motivasi belajar pada 

siswa. Terutama yang berasal dari luar diri siswa. Seperti, penghargaan dalam 

belajar, kegiatan yang menarik dalam belajar, serta menciptakan lingkungan yang 

kondusif untuk belajar. Agar proses belajar mengajar tidak menjadi membosankan, 

menyenangkan, serta memiliki keterlibatan langsung dengan siswa secara daring. 

Sehingga, motivasi belajar siswa dapat meningkat dalam nilai yang tinggi. Dengan 

guru BK bisa mengupayakan serta meningkatkan motivasi belajar siswa bisa lebih 

semangat dalam mengikuti pelajaran secara daring.   

Guru BK adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis 

dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional sehingga seorang guru bimbingan 

konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dalam 

menghadapi masalah dan tantangan hidup.4 Guru BK sangat diperlukan tugasnya 

untuk mendampingi siswa untuk memotivasi belajarnya. Seperti halnya yang 

dilakukan oleh guru BK di MAN 3 Banjarmasin, di sekolah tersebut guru BK 

berperan aktif dalam mendampingi siswa tidak hanya dalam menuntaskan masalah 

pribadi siswa tetapi juga mendampingi siswanya dalam belajar secara daring.  

                                                
4 Dewa Ketut Sukardi, Proses Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), h. 6 
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Seperti diketahui guru BK di MAN 3 Banjarmasin ini sangat aktif memotivasi 

belajar siswa secara online karena banyak motivasi belajar siswa menurun, sebagai 

guru BK ikut memotivasi dalam satu minggu sekali masuk ke mata pelajaran 

dengan waktu kurang lebih 1 jam, dengan materi yang sudah ditentukan oleh pihak 

sekolah untuk memotivasi siswanya agar siswa tetap semangat mengikuti pelajaran, 

dan agar kondisi belajar siswa tetap baik. Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

berupa wawancara dengan guru BK dapat diketahui terjadinya penurunan motivasi 

belajar siswa saat masuknya covid-19 ini.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Upaya Guru BK Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Masa Pandemi covid-19 di MAN 3 

Banjarmasin” . 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas penulis dianggap 

perlu mengidentifikasi masalah dalam beberapa sub pertanyaan yang mendasar 

dalam pembahasan Upaya Guru BK dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di 

MAN 3 Banjarmasin. Maka fokus penelitian ini adalah : 

1. Gambaran motivasi belajar siswa di MAN 3 Banjarmasin 

2. Upaya guru BK dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MAN 3 

Banjarmasin pada masa pandemi Covid-19 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, penulis akan 

menyebutkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui gambaran motivasi belajar siswa di MAN 3 

Banjarmasin. 

2. Untuk mengetahui upaya guru BK dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa di MAN 3 Banjarmasin pada masa pandemi covid-19. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Manfaat signifikansi penelitian ini terbagi dua yaitu teoritis dan praktis: 

1. Secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

sumber informasi dalam menjawab permasalahan yang terjadi dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk bahan referensi untuk para calon guru yang akan 

berorientasi di sekolah. Peneliti juga berharap dalam penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Guru BK 

Sebagai bahan informasi bahwa kerja sama antar guru dan konselor 

sangatlah penting sehingga mempermudah pertukaran informasi 

mengenai perkembangan siswa. 
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b. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja guru dan 

kualitas pengelolaan pengajaran. 

c. Bagi Universitas Islam Antasari Banjarmasin 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi 

sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang 

akan datang. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari hal hal diluar pembahasan penelitian ini maka penulis 

memaparkan definisi operasional sebagai berikut : 

1. Upaya 

Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga, 

pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal ikhtiar 

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru Bimbingan dan Konseling adalah seorang ahli yang telah 

mendapat pelatihan khusus atau pengambilan gelar Sarjana Bimbingan 

Konseling untuk memberikan bantuan kepada individu dalam memecahkan 

suatu masalah secara berkelanjutan dan sistematis.  

3. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak 

yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan 

aktivitas belajar sehingga menimbulkan perubahan sehingga apa yang 

menjadi tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. 
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4. Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa wabah yang terjadi secara serempak 

yang mana penyebaran penyakit tersebut berdampak secara menyeluruh 

yang awalnya menyebar di china hingga sekarang yang sudah menyebar ke 

seluruh belahan dunia. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti maka penelitian akan 

membandingkan penelitian yang telah diadakan oleh pihak lain. 

1. Erwin Tri Wahyudi “Upaya Guru BK Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Melalui Layanan Orientasi Di SMP Terpadu AL-FARABI 

Sunggal 2020”. Menyimpulkan pertama, motivasi belajar peserta didik 

di SMP Terpadu Al-Farabi tergolong rendah dan kurang bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi motivasi belajar 

peserta didik, begitu juga dorongan dari orang tua mereka dan juga 

penyampaian materi dari guru mata pelajaran yang sangat monoton 

membuat mereka sangat bosan. Kedua, pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling di SMP Terpadu Al-Farabi sudah berjalan cukup baik, 

dilihat dari terselesaikannya permasalahan peserta didik dan guru BK 

selalu memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta didik, 

agar seluruh peserta didik semakin termotivasi untuk belajar maka guru 

BK berdiskusi dengan kepala sekolah dan personil sekolah lainnya untuk 

mengundang beberapa motivator ke sekolah agar peserta didik semakin 
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bersemangat. Ketiga, upaya yang dilakukan guru BK dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah memberikan 

informasi berupa video-video motivasi yang dapat menumbuhkan 

semangat peserta didik untuk lebih giat lagi dalam belajar nya. 

2. Dilla Amelia “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada 

Pelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Online Di Kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi 2020”. Menyimpulkan pertama, 

kendala yang dihadapi oleh guru pada saat ini adalah pembelajaran yang 

tidak tatap muka, karena pembelajaran berbasis daring/online masih 

banyak yang mengalami kendala seperti kurangnya biaya membeli kuota 

disebabkan faktor ekonomi, dan kurangnya terjalin komunikasi yang baik 

antara orangtua dan guru. Kedua, upaya yang dilakukan oleh guru 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi adalah dengan belajar 

berbasis online, agar permasalahan yang dialami oleh orang tua seperti 

diatas dapat teratasi, siswa diarahkan agar tetap belajar dirumah, 

berdasarkan penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidayah Nurul Ittihat 

siswa menggunakan kelas sebagai tempat untuk belajar, sekolah hanya 

memberi fasilitas kepada siswa yang ingin belajar untuk masalah siapa 

yang membimbing siswa yang ingin belajar itu tergantung kesepakatan 

antara orang tua dan wali kelas dengan dinamakan les private. Ketiga, 

pembelajaran secara berkelompok yang dilakukan semuanya sudah 

mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci 

tangan, mengecek suhu tubuh, dan menjaga jarak. Siswa yang mengikuti 
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belajar berkelompok ini juga dibatasi setiap hari nya 5 orang per kelas. 

Namun khusus 1 siswa hanya belajar di rumah. 

3. Ahmat Farozi “Strategi Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa Selama Pandemi Covid-19 Di Kelas III MI MA’ARIF 

MANGUNSARI SALATIGA 2021”. Menyimpulkan pertama, Strategi 

guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa selama pandemi covid-

19 adalah dengan cara menggunakan metode mengajar yang bervariasi. 

Metode tersebut antara lain meliputi: 

 a. Metode ceramah adalah metode dalam proses belajar mengajar 

dimana guru menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik 

yang pada umumnya bersifat pasif. Guru tersebut sebelum 

melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh, terlebih dahulu 

menerangkan materi dengan merekamnya. Kemudian hasil videonya 

dikirim kepada anak didik melalui youtube dan whatsapp. 

 b. Metode daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa 

melakukan tatap muka, tetapi tetap melangsungkan pembelajaran 

melalui platform-platform tertentu. Misalnya google form, atau juga bisa 

lewat whatsapp.  

c. Metode home visit adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

kunjungan guru ke rumah anak didik dan mengumpulkan siswa yang 

tempat tinggalnya berdekatan.  Guru membagi  menjadi  beberapa 

kelompok dan setiap kelompok terdiri antara 5 sampai 10 anak. 
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d. Metode luring adalah merupakan pembelajaran yang dilakukan di luar 

tatap muka, namun dilakukan secara offline yang berarti guru 

memberikan materi atau tugas hardcopy kepada anak didik kemudian 

dikerjakan di rumah masing-masing.  

faktor eksternal yaitu yang terdapat dari luar diri siswa seperti dari 

lingkungan siswa, kondisi serta kemampuan siswa. Guru membangun 

kerjasama dengan orang tua siswa, kemudian sarana dan prasarana yang 

dimiliki baik dari lingkungan keluarga seperti handphone, laptop, atau 

dari madrasah misalnya kuota yang mendukung siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Faktor internal ialah dari dalam diri siswa yang ada rasa 

malas dalam belajar dan lebih mementingkan kegiatan lainnya seperti 

bermain. Karena di masa pandemi covid-19 ini guru tidak bisa 

mengontrol anak didik secara langsung dalam belajar mengajar. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat pokok permasalahan yang berbeda 

antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan penelitian yang ingin 

diteliti oleh penulis. Perbedaan nya adalah dari segi subjek dan tempat penelitian, 

subjek yang diteliti penulis kali ini adalah  4 orang guru BK dan bertempat di MAN 

3 Banjarmasin serta keinginan yang ingin ditingkatkan, sedangkan persamaannya 

yaitu sama-sama ingin meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi covid-19. 

 

G. Alasan Memilih Judul 

Selama pandemi semua metode pembelajaran berubah sehingga menjadi 

tantangan baru bagi guru BK, berdasarkan fakta-fakta seperti yang sudah 
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disebutkan di dalam latar belakang, maka dengan hal ini peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai. 

Alasan yang mendasari penulis mengangkat judul ini ialah ingin mengetahui 

upaya yang dilakukan guru BK MAN 3 Banjarmasin dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada masa pandemi covid-19 mengingat peran guru BK sangat penting 

terhadap belajar siswa. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun  penelitian  ini penulis  membagi  menjadi lima  bab 

besar, adapun sistematikanya sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, alasan 

memilih judul dan sistematika penulisan  

Bab II : Merupakan pembahasan tentang Upaya Guru BK Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di masa Pandemi Covid-19 Di MAN 3 

Banjarmasin. Yang meliputi bagaimana upaya guru BK untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa di masa pandemi dan untuk mengetahui pentingnya peran 

Guru BK dalam menanamkan rasa motivasi belajar pada siswa. 

Bab III : Metode penelitian yang membahas tentang subjek dan objek 

penelitian, data. 

Bab IV : merupakan hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari gambaran 

lokasi penelitian, penyajian data, data pembahasan. 

Bab V : merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran. 
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