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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kegiatan dalam suatu bangsa 

untuk mencapai tujuan tertentu (Megawangi, Latifah & Dina, 2005). 

Pendidikan merupakan usaha yang tersusun untuk membawa anak didik 

agar mampu mandiri dalam hidupnya di tengah masyarakat dan mampu 

membantu anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar berguna 

untuk kehidupan di masa yang akan datang. 

Suryosubroto (2010) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan pendidikan diperlukan berbagai aspek agar kegiatan pendidikan 

dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur, faktor tersebut meliputi tujuan 

pendidikan, pendidik, anak didik, sarana pendidikan dan lingkungan. Lebih 

lanjut Suryosubroto mengungkapkan bahwa faktor-faktor ini sangat 

penting, karena jika salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka 

kegiatan pendidikan tidak dapat terlaksana. 

UU Tahun 2003 No. 20 Tentang Tujuan Pendidikan Nasional 

Indonesia (h.1): 

Pendidikan nasional berfungsi dan bertujuan mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta  peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab 

Pelaksanaan pendidikan di Negara Indonesia seperti yang 

dijelaskan pada UU mengacu pada tujuan nasional yang diarahkan untuk 

meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa (Suryosubroto, 2010). 

Pendidikan yang baik akan menjadi salah satu faktor terbentuknya masa 

depan bangsa yang baik (Buchori, 2001). Pendidikan sebaiknya tidak hanya 

dirancang untuk pembangunan ekonomi dan pasar kerja namun juga untuk 

perkembangan politik dan budaya pada suatu bangsa (Atmadi & 

Setiyaningsih, 2000).  

Kegiatan belajar merupakan kegiatan inti dari pendidikan. Belajar 

merupakan perubahan yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman 

dalam diri individu (Djiwandono, 2004). Pendapat Djiwandono ini 

dikuatkan dengan pendapat Baharuddin dan Wahyuni (2010) yang 

mengungkapkan bahwa belajar merupakan kegiatan untuk mencapai 

perubahan melalui pelatihan dan pengalaman dalam diri manusia. Melalui 

belajar inilah, peserta didik diharapkan mampu mewujudkan cita-citanya.  

Untuk mencapai sebuah cita-cita, peserta didik melakukan aktivitas 

belajar dengan cara dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Walker 

(dalam Rohani, 2004) mengungkapkan bahwa prestasi belajar antara peserta 

didik satu dengan yang lain berbeda dikarenakan pengalaman yang dialami 

setiap individu akan memengaruhi motivasi dan prestasi belajar. Pendapat 

Walker didukung oleh hasil penelitian dari Brouse, Bash, LeBlanc, 
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McKnight dan Lei (2010) yang menunjukkan adanya perbedaan motivasi 

akademi siswa yang signifikan dari faktor gender, kelas dan sumber 

penghasilan.  

Djiwandono (2004) menyatakan bahwa motivasi berasal dari 

bahasa Latin “motivum” yang mengarah kepada alasan mengapa seseorang 

melakukan sesuatu. Sardiman (2007) menyebutkan bahwa motivasi belajar 

merupakan dorongan, kebutuhan atau keinginan untuk melakukan kegiatan 

belajar. Seorang siswa yang memiliki motivasi tinggi pada pelajaran 

tertentu akan cenderung giat dan gigih dalam belajar untuk meningkatkan 

prestasinya (Ahmadi & Supriyono, 2004). Lebih lanjut Ahmadi dan 

Supriyono menyatakan bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi akan 

berbeda dengan siswa yang memiliki motivasi rendah pada pelajaran 

tertentu. Siswa yang memiliki motivasi rendah cenderung mudah menyerah, 

suka mengganggu kelas yang akibatnya akan mengalami kesulitan dalam 

belajar.  

Taiyeb, Bahri dan Razak (2012) menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Lebih lanjut 

penelitian ini mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi 

akan berusaha secara maksimal untuk mengatasi masalah dalam belajar. 

Sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi rendah beranggapan bahwa 

mereka tidak memiliki kemampuan mengatasi masalah belajar dan tidak 

berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
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Motivasi belajar merupakan faktor terpenting terciptanya hasil 

belajar yang tinggi (Djiwandono, 2004, h). Setiap siswa diharapkan 

memiliki motivasi belajar pada setiap mata pelajaran yang diberikan oleh 

guru agar siswa mencapai hasil belajar yang baik pada setiap mata 

pelajaran. Hal yang menjadi permasalahannya adalah bahwa motivasi pada 

setiap individu berbeda dan terdapat beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi perbedaan motivasi pada setiap individu (Dimyati & 

Mudjiono, 2002). Wardana (2012) mengungkapkan bahwa salah satu faktor 

yang memengaruhi seorang siswa termotivasi atau tidak dalam suatu mata 

pelajaran dapat terkait dengan cara pandang siswa terhadap tingkat 

kesulitan dari mata pelajaran tersebut. Lebih lanjut Wardana menyatakan 

bahwa siswa yang memiliki pandangan positif terhadap mata pelajaran akan 

memiliki motivasi belajar yang baik. 

Peneliti melakukan wawancara kepada 10 siswa di Sekolah 

Menengah Atas kota Magelang yang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar motivasi belajar siswa terhadap beberapa pelajaran. Hasil dari 

wawancara diperoleh bahwa dari 10 siswa menyatakan pelajaran fisika dan 

matematika adalah pelajaran yang menurut mereka paling sulit. Subjek 

wawancara mengatakan pelajaran fisika dan matematika sulit karena 

terdapat banyak rumus. Selain rumus, banyak dari subjek penelitian yang 

mengatakan bahwa cara mengajar guru seringkali tidak dapat membuat 

murid-murid mengerti dan jelas terhadap materi yang disampaikan. 
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Seringkali guru hanya meminta murid mengerjakan soal-soal tanpa 

menjelaskan rumus pada materi yang disampaikan.  

Peneliti memfokuskan untuk meneliti motivasi belajar siswa SMA 

pada mata pelajaran fisika dalam penelitian ini. Lamb, Annetta, Meldrum 

dan Vallet (2011) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi siswa 

terhadap kesuksesan belajar fisika adalah faktor psikologis misalnya 

intelegensi dan persepsi siswa terhadap mata pelajaran fisika. Fisika 

dianggap lebih sulit karena implikasi rumus yang lebih banyak, sehingga 

siswa harus menguasai rumus-rumus dasar matematika dan selanjutnya 

siswa cenderung tidak menyukai guru fisika (Samudra, Suastra & Suma, 

2014). 

Saat ini Fisika menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan 

pada Ujian Nasional di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah 

Atas. Mata pelajaran UN SMA/MA program Ilmu Pengetahuan Alam 

meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia dan 

Biologi (Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Tahun 2010 No. 46). 

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa banyak 

siswa yang menganggap mata pelajaran ini sebagai “momok” yang 

menakutkan. Hasil dari wawancara peneliti didukung oleh data 

Kemendikbud dari penelitian Kumorowati dan Sugiyanto (2015) yang 

menunjukkan adanya indeks kompetensi yang rendah pada mata pelajaran 

Fisika dibandingkan dengan mata pelajaran Biologi dan Kimia. Hal ini 
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ditunjukan dengan adanya prosentase indeks kompetensi fisika dibawah 

50%. 

Fisika menjadi pelajaran sukar karena memerlukan derajat 

keseksamaan logis yang tinggi dalam pemecahan soal-soalnya, menuntut 

jenis penalaran yang canggih, pandai mengolah beraneka-ragam persamaan 

dan rumus secara matematis (Sumaji dkk., 1998). Lebih lanjut Sumaji 

mengatakan bahwa siswa beranggapan bahwa ilmu fisika seringkali terlepas 

dari apa yang mereka alami di lingkungan. Hal seperti ini disebut 

miskonsepsi. Novak (dalam Mosik, 2010) mendefinisikan miskonsepsi 

sebagai interpretasi konsep yang tidak dapat diterima. Hal seperti ini 

diperlukan tindakan untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada 

kebanyakan siswa agar, tidak terjadi salah penalaran dalam mempelajari 

pelajaran fisika. 

Sumaji dkk., (1998) mengungkapkan bahwa cukup banyak guru 

fisika yang mengajar hanya dengan bicara dan menulis pada papan. Mereka 

jarang membuat eksperimen, jarang mendiskusikan bahan dengan siswa, 

jarang menyuruh siswa mengungkapkan konsep mereka dan jarang 

memberikan contoh dari pengalaman sehari-hari yang menantang. Rahmi 

(dalam Apriyanto, 2007) menyebutkan guru yang kreatif dalam pengajaran 

akan menunjang keberhasilan kegiatan belajar salah satunya mampu 

meningkatkan motivasi dan perhatian belajar siswa, beberapa guru fisika 
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belum memahami konsep fisika dengan baik, kemudian pemahaman yang 

kurang baik itu diteruskan kepada siswa. 

Kreativitas merupakan hasil suatu pandangan baru melalui suatu 

aktivitas kognitif mengenai permasalahan yang ada (Solso, Maclin & 

Maclin, 2008). Kreativitas mengajar merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menjadi penentu 

keberhasilan belajar siswa (Hamalik, 2007). Hal ini terkait dengan cara 

mengajar guru. Apakah cara mengajar guru dapat memotivasi siswa dan  

selanjutnya siswa menyukai materi suatu pelajaran atau justru akan 

membuat siswa merasa jenuh dan tidak termotivasi mengikuti pelajaran. 

Bagi setiap guru diperlukan ketrampilan dan kreativitas 

mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar, agar peran guru di 

dalam kelas dapat berjalan dengan optimal dan mampu menumbuhkan 

kemauan belajar siswa (Djamarah, 2010) . Guru yang mengerti tentang 

bagaimana cara mengajar dengan benar dan mengerti cara untuk 

menyelesaikan masalah, akan menumbuhkan motivasi belajar pada siswa 

(Djiwandono, 2004). Sebagai contoh, guru dapat menempatkan kedudukan 

siswa baik sebagai objek dan subjek pembelajaran, sehingga dapat 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif (Ali, 2004).  

Untuk mengetahui tentang proses belajar di kelas, peneliti 

melakukan observasi kepada 20 siswa SMA N 1 Mertoyudan Magelang, 

jurusan IPA, saat siswa di dalam kelas dan mengikuti pelajaran. Hasil dari 
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observasi tersebut peneliti melihat banyak siswa yang tidak mendengarkan 

penjelasan guru, seperti banyak yang bermain handphone, mengobrol dan 

bercanda dengan teman sebangku. Selain itu, peneliti melihat bahwa guru 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan. Metode 

pengajaran guru tersebut dikenal sebagai metode konvensional.  

Djamarah (2010) menyatakan bahwa metode pembelajaran 

konvensional atau ceramah merupakan metode pembelajaran tradisional 

yang telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan 

anak didik dalam proses belajar mengajar sejak dulu. Guru lebih berperan 

aktif dan siswa pasif menerima informasi daripada aktif memperoleh ilmu 

pengetahuan dalam metode konvensional (Nandi, Chan, Chan dan Chan, 

2000). 

Penentuan metode pengajaran oleh guru merupakan suatu hal yang 

penting, karena pemilihan metode yang tepat dan bervariasi akan 

menumbuhkan minat belajar pada anak didik (Rohani, 2004,). Ali (2004) 

menyatakan bahwa guru yang memiliki kreativitas dalam mengajar tidak 

hanya melakukan metode klasik yang berupa ceramah dan penugasan. Guru 

diharapkan mampu menyusun materi pelajaran dengan baik dan 

menggunakan perangkat atau media yang tersedia. Ladji (2014) 

membuktikan penelitian dengan hasil yang signifikan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara kreativitas mengajar guru dengan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Akutansi di SMA Tridharma Gorontalo. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

ada hubungan antara kreativitas guru dalam mengajar dengan motivasi 

belajar fisika pada siswa SMA.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kreativitas guru dalam mengaja dengan motivasi belajar fisika pada 

siswa SMA. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

Psikologi khususnya Psikologi Pendidikan berkaitan dengan hubungan 

antara kreativitas guru dalam mengajar dengan motivasi belajar fisika 

pada siswa SMA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru terkait 

dengan kreativitas guru dalam mengajar pada mata pelajaran 

fisika. 

b. Bagi sekolah, dapat dijadikan bahan informasi dan masukan bagi 

pengembangan kreativitas guru dalam mengajar khususnya pada 

mata pelajaran fisika. 


