
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

“Motivasi,”sebuah kata yang tidak asing lagi dalam pendengaran 

setiap orang.Adanya bimbingan konseling, pelatihan-pelatihan, training-

training motivasi dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pelayanan yang 

disediakan bagi masyarakat dengan tujuan agar mereka bisa termotivasi.Sebut 

saja ESQ, Kubik Leadershif yang begitu popular saat ini. Seseorang rela 

untuk mengeluarkan uang jutaan rupiah dengan harapan bisa termotivasi 

setelah mengikuti program tersebut. 

Kenyataan tersebut sudah cukup menggambarkan betapa pentingnya 

sebuah motivasi bagi seseorang dalam semua aktifitas kehidupannya. Seorang 

ayah yang termotivasi karena ingin membiayai pendidikan anaknya akan 

bekerja dengan gigih untuk merealisasikan tujuan tersebut. Seorang 

mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai A akan termotivasi untuk belajar 

dengan sungguh agar tujuan tersebut tercapai.  

Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, 

keberadaan motivasi bagi para peserta didik mutlak pentingnya. Timbulnya 

masalah peserta didik membolos, tidak fokus terhadap pelajaran bahkan tidur 
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dalam kelas adalah merupakan gejala kurangnya motivasi pada peserta didik 

tersebut. 

Setiap lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun 

nonformal pasti menginginkan agar proses belajar mengajar yang akan 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan ideal yang ingin dicapai. Pendidikan dan 

pengajaran adalah suatu proses yang sadar tujuan.1 Proses belajar mengajar 

tidak bisa terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi dan menunjang 

keberlangsunganya. Bagi lembaga pendidikan, setelah menentukan program-

program dan kurikulum pendidikan, haruslah mempunyai prinsip dalam 

menentukan arah teknis pelaksanaan cita-cita dari program dan kurikulum 

yang telah belajar bagi peserta didik yang terstruktur dan terkonstruk dengan 

baik. 

Pengajaran tradisional yang menitikberatkan pada metode 

imposisi,2pertimbangan apakah pelajaran yang diberikan itu sesuai dengan 

kesanggupan, kebutuhan, minat maupun pemahaman peserta didik tidak 

terlalu diperhatikan. Pelajaran yang diberikan adalah hal-hal yang dianggap 

penting oleh guru bagi murid.Seiring dengan makin berkembangnya ilmu 

pendidikan, maka pandangan tersebut kemudian berubah. Faktor peserta didik 

justru  menjadi unsur yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah 

pengajaran. Sejak itu pula para ahli berpendapat bahwa tingkah laku manusia 

1 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: 2007), hal. 57. 
2 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 157. 
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didorong oleh motif-motif tertentu, dan perbuatan belajar akan berhasil 

apabila didasarkan pada motivasi yang  ada pada murid.3 

Motivasi merupakan faktor psikhologis yang bersifat non 

intelektual.Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat.Dengan demikian seorang siswa yang memiliki 

motivasi yang kuat berarti memiliki banyak energi. Motivasi sering dikatakan 

sebagai penggerak tingkah laku ke arah suatu tujuan yang didasari adanya 

suatu kebutuhan yang sangat berperan di dalam belajar. Dari uraian di atas 

dapat dimengerti bahwa motivasi merupakan tingkah laku seseorang yang erat 

kaitannya dengan soal kegiatan, tanpa adanya motivasi seseorang akan enggan 

melakukan suatu kegiatan. 

Pengertian dasar dari motivasi ialah keadaan internal organisme baik 

manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.4Dalam 

pengertian ini motivasi merupakan pendorong, penggerak dalam diri 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam proses belajar mengajar motivasi 

sangat besar peranannya terhadap prestasi belajar, karena dengan adanya 

motivasi dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Bagi siswa yang memiliki 

motivasi yang kuat akan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kegiatan 

belajar. Boleh jadi siswa yang memiliki intelegensi yang cukup tinggi menjadi 

3Ibid. hal. 157. 
4 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 151. 
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gagal karena kekurangan motivasi, sebab hasil belajar itu akan optimal bila 

terdapat motivasi yang tepat.  

 Motivasi yang kuat dalam diri siswa akan meningkatkan minat, 

kemauan dan semangat yang tinggi dalam belajar, karena antara motivasi dan 

semangat belajar mempunyai hubungan yang erat. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Sardiman A.M.bahwa  "Motivasi akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi para siswa.”5 

Berdasarkan uraian di atas, timbulnya gejala peserta didik suka 

membolos, kurang perhatian terhadap pelajaran, tidak mengerjakan tugas, 

tidur di dalam kelas dan sederet persoalan lainnya adalah disebabkan 

kurangnya motivasi yang ada pada peserta didik.Penomena tersebut akhir-

akhir ini begitu menggejala dan menjadi permasalahan hampir disetiap 

lembaga pendidikan di Indonesia, baik formal maupun non-formal. 

Motivasi dapat timbul dari luar maupun dari dalam individu itu 

sendiri.6Motivasi yang berasal dari luar diri seseorang bisa saja berasal dari 

orang tua, teman, guru, ustadz/ustadzah, konselor dan lain-lain. Motivasi yang 

berasal dari dalam diri seseorang dapat disebabkan karena seseorang 

mempunyai keinginan untuk dapat menggapai sesuatu (cita-cita) dan lain 

sebagainya.  

5 Sardiman A.M, Op. Cit. hal.65. 
6 Purwa Atmaja, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru,(Jogjakarta : Arruzz, 2013), hal.320. 
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Dewasa ini, sudah tak dapat dielakkan lagi bahwa minat untuk belajar 

seseorang akan mudah sekali naik turun. Agar minat untuk belajar ini 

senantiasa tetap naik dalam waktu ke waktu, maka setiap siswa harus 

memiliki keinginan untuk tetap terus belajar. Agar keinginan untuk tetap terus 

belajar itu ada dan semakin meningkat frekuensinya, maka setiap siswa tentu 

saja harus memiliki motif-motif tertentu yang menyebabkan ia harus tetap 

semangat belajar. Keseluruhan motif-motif yang menjadikan seseorang 

menjadi semangat belajar ini, secara umum dapat dikatakan sebagai 

motivasi.Maksud dari motivasi belajar disini adalah keseluruhan daya 

penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan 

belajar dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan dapat tercapai. 

Kenyataannya, tingkat motivasi antara satu orang dengan yang lainnya 

berbeda.Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang 

mempengaruhinya. Pengalaman hidup, kondisi fisik maupun jiwa, kondisi 

perekonomian, lingkungan, cita-cita adalah diantara faktor yang 

mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. 

Berdasarkan pengamatan penulis, masalah perbedaan  motivasi belajar 

juga terjadi dalam proses belajar mengajar di pesantren mahasiswa Firdaus, 

kelurahan Merjosari kecamatan Lowok Waru kota Malang. Permasalahan 

tersebut timbul dari adanya beberapa gejala yang menunjukkan kurangnya 

motivasi belajar sebagian santri dibanding yang lainnya seperti; kurang 
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aktifnya beberapa santri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di pesantren, 

menunggu arahan dari pengasuh baru berangkat mengikuti pelajaran, kurang 

fokusnya sebagian santri ketika mengikuti pelajaran, tidur saat pelajaran 

berlangsung dan lain-lain. 

Masalah motivasi belajar merupakan masalah yang kompleks. Banyak 

faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi motivasi dalam balajar, seperti;  

cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi seseorang baik fisik 

maupun psikologis, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar 

dan upaya-upaya guru dalam pembelajaran. Masalah perbedaan motivasi di 

kalangan para santri tersebut tentunya tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan 

yang ada pada masing-masing mereka. Kenyataannya mereka berbeda dalam 

masalah tersebut. 

Menariknya, selain diantara beberapa paktor-paktor yang penulis 

sebutkan diatas, ada asumsi/dugaan sementara di kalangan pengurus pesantren 

terutama pengasuh bahwa penyebab terjadinya perbedaan motivasi belajar di 

kalangan para santri adalah karena perbedaan latar belakang pendidikan di 

antara mereka. 

Sebagai gambaran awal dalam penelitian ini dan memperjelas latar 

belakang masalahnya, perlu penulis paparkan perbedaan latar belakang 

pendidikan para santri di pesantren mahasiswa Firdaus kota Malang. Secara 

garis besar latar belakang pendidikan tersebut dapat digolongkan menjadi dua 
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yaitu para santri yang berlatar belakang pendidikan MA+pondok dan para 

santri yang berlatar belakang pendidikan SMA/SMK saja. Jadi asumsi 

sementara menyatakan bahwa motivasi belajar santri lulusan MA+pondok 

tidak sama dengan motivasi santri lulusan SMA/SMK. 

Asumsi tersebut masih sebatas dugaan, karena selama ini belum ada 

penelitian secara ilmiah dalam permasalahan tersebut sehingga benar-benar 

bisa dibuktikan kebenarannya dan sejauh mana perbedaan latar pendidikan 

para santri berpengaruh terhadap perbedaan tingkat motivasi. Permasalahan 

inilah yang menginspirasikan penulis untuk menjadikannya tema skripsi 

dengan judul “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Santri Terhadap Motivasi 

Belajar  Di Pesantren Mahasiswa Firdaus Kota Malang.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan 

penulis di atas, maka beberapa masalah mendasar dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana latar belakang pendidikan  santri di pesantren mahasiswa 

Firdaus kota Malang? 

2. Bagaimana motivasi belajar santri di pesantren mahasiswa Firdaus kota 

Malang? 

3. Bagaimana  pengaruh latar belakang pendidikan  santri terhadap  motivasi 

belajar di pesantren mahasiswa Firdaus kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan latar belakang pendidikan santri di pesantren mahsiswa 

Firdaus kota Malang. 

2. Mendeskripsikan motivasi belajar santri di pesantren mahasiswaFirdaus 

kota Malang. 

3. Mengidentifikasi pengaruh latar belakang pendidikan santri terhadap 

motivasi belajar di pesantren mahsiswa Firdaus kota Malang. 
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D.  Batasan Masalah 

1. Latar belakang pendidikan  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

para santri yang berlatar belakang pendidikanMA+pondok dan para santri 

yang berlatar belakang pendidikan  SMA/SMK saja. 

2. Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi 

belajar para santri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang 

terjadwal di pesantren mahasiswa Firdaus kota Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

sumbangan pemikiran bagi pesantren mahasiswa, khususnya bagi Pesantren 

mahasiswa Firdaus kota Malang. Selain manfaat yang bersifat umum, maka 

lebih khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pesantren mahasiswa Firdaus kota 

Malang dalam mengambil kebijakan. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang karakter 

motivasi para santri, sehingga lebih bijak dalam melakukan pendekatan 

terhadap para santri dalam memberikan motivasi, karena peneliti adalah 

asisten pengasuh santri putra di pesantren mahasiswa Firdaus kota 

Malang. 
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F.  Batasan Istilah 

1. Pengaruh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada 

atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang. 

2. Pendidikan  

Dalam Kamus Pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan diartikan 

sebagai upaya membantu peserta didik untuk mengembangkan dan 

meningkatkan pengetahuan, kecakapan, nilai, sikap dan pola tingkah laku 

yang berguna bagi hidupnya.7 

3. Santri 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia santri adalah orang yang 

mendalami pengajiannya dalam agama Islam (dengan pergi ke tempat 

yang jauh seperti pesantren).8 

4. Motivasi belajar 

7St. Vembrianto, dkk, Kamus Pendidikan, (Jakarta : Gramedia Widia sarana Indonesia,  
1994), hal.47. 
8 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 870. 
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1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan 

yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 

2. Motivasi memiliki akar kata dari bahasa Latin movere, yang berarti 

gerak atau dorongan untuk bergerak.9 

Jadi motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul pada diri 

seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan kegiatan 

belajar. 

5. Pesantren mahasiswa 

Perkataan “pesantren” berasal dari kata asal “santri” dengan awalan “pe” 

dan akhiran “an” yang berarti tempat para santri.10 

Jadi pesantren mahasiswa adalah pesantren yang santrinya adalah para 

mahasiswa/mahasiswi. 

 

 

 

 

 

 

 

9 Purwa Atmaja Prawira, Op. Cit, hal. 319. 
10 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 18. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan tujun mempermudah 

di dalam pembahasan yang terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN. Dalam pendahuluan ini mencakup: 

1. Latar belakang  

2. Rumusan masalah 

3. Tujuan penelitian 

4. Batasan pembahasan 

5. Manfaat penelitian 

6. Batasan istilah 

7. Sistematika pembahasan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini menjelaskan tentang 

landasan teoritis yang pembahasannya meliputi pendidikan dan motivasi 

BAB III: METODE PENELITIAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang 

metode penelitian   yang meliput: 

1. Pendekatan penelitian 

2. Lokasi penelitian 

3. Variabel penelitin 

4. Populasi 
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5. Teknik pengumpulan data 

6. Instrumen Penelitian 

7. Hipotesis Penelitian 

8. Analisis data 

BAB IV: HASIL PENELITIAN. Dalam bab IV ini, penulis mengemukakan 

hasil penelitian yang mencakup: 

1. Gambaran tentang lokasi penelitian dan pelaksanaan pembelajarannya 

2. Pengolahan data 

3. Analisa data 

a. Analisa pendahuluan 

b. Analisa uji hipotesis 

c. Analisa lanjut 

 BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

Lampiran-lampiran 
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