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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kualitas sumber daya manusia dan kemampuan peserta didik dalam 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bergantung pada pendidikan. 

Pendidikan sangat mempengerahui pengetahuan dan ilmu yang dimiliki setiap 

orang. Menurut Siberman ( dalam Suardi, 2016, h 5) pendidikan adalah cara 

untuk mengembangkan seluruh kemampuan manusia termasuk aspek 

kepribadian baik aspek kognitif maupun psikomotor.  

Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 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 

(Sanjaya, 2006, h 2 ).   

Fungsi adanya pendidikan menurut Suardi (2016 , h 7) adalah 

menghapus kebodohan dari kemiskinan dan ketertinggalan, meningkatkan 

kesejahteraan, menumbuh kembangkan potensi dan mendidik anak kearah 

tujuan yang akan dicapai. Melalui pendidikan siswa mendapatkan bekal dalam 

hidup untuk menghadapi tantangan globalisasi. Selain itu peserta didik dapat 

mengembangkan dirinya secara optimal menuju kearah yang lebih positif. 

Pendidikan belum sepenuhnya memberikan pencerahan kepada masyarakat 
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melalui nilai dan manfaat pendidikan di Indonesia belum dikembangkan 

dengan optimal. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan 

mengadakan perbaikan di segala aspek pendidikan meliputi sarana fasilitas, 

sumber daya manusia dan standar proses pendidikan. Fungsi adanya standar 

proses pendidikan adalah untuk mencapai kompetensi yang harus di capai 

sehingga proses pendidikan dapat berjalan sesuai harapan. (Sanjaya, 2006, h 4) 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang terjadi antara guru 

dengan siswa yang terdapat unsur memberi dan menerima. Menurut Usman 

dalam Suryobroto ( 2002, h 19) proses belajar mengajar adalah interaksi antara 

guru dengan siswa, yang memunculkan hubungan timbal balik di dalam 

sekolah digunakan untuk mencapai target dan tujuan di masa depan. 

Lingkungan pendidikan terdiri dari tiga taraf lingkungan, yaitu pendidikan di 

keluarga, pendidikan di sekolah dan pendidikan di masyarakat. (Suardi, 2016, 

h 6) Pendidikan didiarahkan untuk dapat mengembangkan kreativitas siswa. 

Taraf pendidikan di sekolah dibagi menjadi tiga jenjang yakni SD, SMP, SMA. 

Siswa SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan siswa yang 

memasuki usia remaja . Menurut Anna Freud  (Kurniasih & Sani, 2017, h 70) 

pada masa remaja terjadi pergolakan emosi yang bersamaan dengan 

pertumbuhan fisik dan psikis. Masa remaja merupakan masa peralihan dari 

anak menuju dewasa, pada masa masa inilah remaja dapat dengan mudah 

dipengaruhi oleh lingungan. Salah satu karakter anak SMP yakni memiliki pola 

pikir kausalitas yaitu mengenai hubungan sebab akibat. Siswa mampu berpikir 

kritis. Selain itu dalam perkembangan sosial anak mulai memasuki dunia 
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pergaulan yang luas sehingga dapat juga teman dan lingkungan 

sekitarnya akan memberikan pengaruh. (Kurniasih & Sani, 2017, h 70). Emosi 

yang meluap luap dan pola pikir kasualitas pada anak SMP dapat memberikan 

efek dalam proses belajar. 

Proses belajar pada siswa SMP terdiri dari berberapa mata pelajaran 

salah satunya adalah IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. IPA menjadi salah satu 

mata pelajaran yang digunakan dalam Ujian Nasional (UN). IPA yaitu 

pengetahuan yang didapat melalui pengumpulan data dengan eksperimen, 

pengamatan, dan deduksi yang menghasilkan penjelasan mengenai gejala yang 

dapat dipercaya. Terdapat tiga kemampuan IPA yaitu kemampuan dalam 

mengetahui apa yang diamati, kemampuan untuk memprediksi yang belum 

diamati dan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen, dikembangkan 

nyasikap Ilmiah. (Trianto, 2015, hal 151) 

Menurut Trianto ( 2015, hal 155-157) tujuan pembelajaran IPA pada 

siswa SMP yaitu pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran 

maksudnya adalah dalam standart kompetensi dan kompetensi dasar yang 

harus dicapai pembelajaran IPA yang disajikan secara terpisah seperti eneergi 

dan perubahan nya, makhluk hidup dan proses kehidupan maka dengan konsep 

tersebut dan dapat dipadukan. Keterpaduan dalam mendorong untuk 

mengembangkan kreativitas tinggi karena tuntutan keterkaitan antar materi. 

Kedua pelajaran IPA dapat mempermudah dan memotivasi peserta didik untuk 

mengenal, menerima dan menyerap, dan memahami keterkaitan hubungan 

anatara pengetahuan dan nilai dengan tindakan sehingga siswa merasa 
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pelajaran itu bermakna. Ketiga beberapa kompetensi dapat dicapai 

sekaligus karena berberapa kompetensi dasar dapat diajarkan sekaligus 

sehingga menghemat tenaga dan waktu. Pembelajaran IPA menekankan pada 

analitik (mengurai), asosiatif (menghubung-hubungkan), kemampuan 

eksploratif dan kolaboratif. Jika siswa tidak memiliki kondisi kemampuan 

tersebut maka model pembelajaran tersebut akan sulit untuk diterapkan. 

Setelah melalui proses belajar siswa akan mendapatkan penilaian hasil belajar. 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi melihat keberhasilan, 

mendeteksi kebutuhan perbaikan dan melihat kemajuan yang dicapai siswa.  

Penilaian hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana pencapian yang 

telah dilakukan inilah yang disebut dengan prestasi belajar. Menurut Ahmadi 

& Supriyono (2004, h  138) prestasi belajar adalah suatu capaian hasil interaksi 

seseorang dengan berbagai faktor yang dipengaruhi dari dalam diri maupun 

luar diri individu. Prestasi belajar seorang siswa dapat diihat dari nilai mata 

pelajaran yang diraih di kelas. Semakin  rendah nilai mata pelajaran tersebut 

maka  prestasi belajarnya menurun. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi nilai 

mata pelajaran tersebut makan prestasi belajarnya juga akan naik. Prestasi 

Belajar siswa dapat juga dilihat dari hasil nilai ujian nasional, nilai mid 

semester maupun nilai ujian ahkir semester.  

Dalam dunia pendidikan diharapkan bahwa siswa dapat mencapai target 

nilai. Namun beberapa proses pendidikan mendapatkan sorotan dalam 

permasalahan peserta didik. Menurut Widiasworo (2017) permasalahan peserta 

didik yang ada di Indonesia seperti rendahnya hasil ulangan harian karena 
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siswa kurang menguasai bahan ulangan, rendahnya hasil ujian semester 

karena dari siswa sendiri disebabkan karena malas, tidak memiliki motivasi 

tinggi dalam meraih nilai maksimal dan pengaruh dari faktor lingkungan, 

rendahnya rata rata ujian nasional, kurangnya motivasi belajar, rendahnya 

minat belajar peserta didik.  

Diperkuat dengan studi pendahuluan yang dilakukan di SMPN 30 

Semarang, peneliti mengambil subjek kelas 8 , dari 8A sampai 8H dan peneliti 

memberi batasan melihat nilai mata pelajaran yang digunakan untuk ujian 

nasional. Melihat dari hasil nilai Mid Semester didapatkan bahwa rata rata 

prestasi belajar pada pelajaran IPA kelas 8B,8D,8E,8F,8G dan 8H lebih rendah 

dari mata pelajaran lainnya yang digunakan untuk ujian nasional. Dapat dilihat 

pada table 1 

Table 1. Rata rata Nilai Mid Semester siswa kelas 8. 

Kelas 
Bahasa 

Indonesia 
Matematika IPA 

Bahasa 

Inggris 

8A 79 87 79 84 

8B 75 75 63 67 

8C 65 82 69 76 

8D 67 80 64 71 

8E 68 82 63 70 

8F 69 68 62 71 

8G 67 66 51 71 

8H 80 84 66 83 

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terhadap 9 orang subjek. 

Menggunakan pertanyaan  nilai apakah yang mendapat dibawah KKM. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 siswa kelas 8 secara random dan 

dengan tiga guru  siswa, dapat disimpulkan bahwa 4 siswa menjawab IPA 

merupakan matapelajaran yang sulit dan tidak disukai. Lihat pada table 2. 
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Table 2. Data hasil wawancara dengan siswa. 

Subjek 
Nilai bawah 

KKM 
Alasan 

1 IPA Saya kurang serius saat belajar 

2 IPA Tidak semangat dan gairah pada saat pelajaran IPA 

3 IPA Tidak focus pelajaran IPA berlangsung karena 

kesulitan rumus IPA  

4 Bahasa 

Inggris 

Saya tidak paham artinya dan susah dihafalkan. 

5 Bahasa 

Indonesia 

Guru nya tidak enak saat mengajar 

6 Bahasa 

Indonesiag  

Susah memahami dan menghafal sesuatu yang 

hamper sama padahal berbeda jauh 

7 IPA Materinya kurang dapat dipahami dan gurunya 

mengajar tidak jelas. 

8 Matematika Tidak paham dengan materi nyang diberikan guru 

9 Matematika Gurunya kalo menerangkan seperti menerangkan 

diri sendiri. 

Berdasarkan hasil dari google form yang disebarkan pada siswa kelas 8 

SMP 30 semarang, dapat disimpulkan bahwa IPA merupan pelajaran yang 

dianggap sulit dan siswa sering mendapat jelek. Nilai yang mendapat jelek 

mata pelajaran IPA dengan jumlah 52 siswa dan mata pelajaran yang paling 

sulit yaitu IPA dengan Jumlah 42 siswa. Dapat dilihat pada table 3 : 

Table 3.Data dari Google Form 
 Mendapat nilai jelek Mata pelajaran sulit 

Matematika 41 37 

Bahasa Inggris 23 21 

Bahasa Indonesia 31 28 

IPA 43 52 

Kemudian peneliti menguatkan data melalui wawancara dengan guru. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 guru, dapat disimpulkan bahwa 

pelajaran yang sering mendapat nilai jelek adalah pelajaran IPA. Dapat dilihat 

dari table 4.  
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Table 4. Data wawancara dengan guru. 
 

alasan siswa mendapat nilai rendah pada mata pelajaran IPA 

Guru 

Pertama 

biaya sekolah gratis sehingga siswa merasa bahwa orang tua tidak 

mengeluarkan uang jadi sekolah tidak usah berjuang. 

Guru 

Kedua 

ada berberapa menggunakan rumus, selain itu karena sulitnya 

pelajaran tersebut membuat siswa menjadi tidak semangat dan 

pasrah. 

Guru 

Ketiga 

siswa tersebut malas dan tidak punya minat untuk belajar, 

padahal dari segi fasilitas dari keluarga bisa terpenuhi. 

Dari hasil nilai rata rata mid semester tiap kelas pada kelas 8, hasil 

wawancara dan hasil angket menggunakan google form maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa SMP N 30 tidak memiliki motivasi belajar IPA.  

Peneliti menyimpulkan demikian karena seorang siswa akan 

menunjukan tanggapan berbeda ketika menghadapi keadaan sulit dan 

menantang melalui motivasi yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Sardiman (2016, h 75) siswa yang memiliki motivasi tinggi akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar, siswa yang kekurangan 

motivasi akan gagal meskipun memiliki intelegensi yang cukup tinggi. 

Menurut Dalyono (2009, h 55-60) faktor faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar terdiri dari dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yang mempengaruhi tingkat prestasi belajar seorang siswa adalah 

kesehatan, motivasi dan minat, cara belajar serta intelegensi dan bakat. Faktor 
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eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar adalah keluarga, 

masyarakat, lingkungan sekitar dan sekolah. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Setiawati dan Sudira (2015, h 325) menunjukan bahwa adanya 

engaruh yang signifikan secara parsial dalam faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar yaitu: motivasi berprestasi mempengaruhi 

sebesar 15,79%, sarana dan prasarana mempengaruhi sebesar 14,87%, disiplin 

belajar mempengaruhi sebesar 6,96%.  

 Prestasi yang diraih oleh seorang siswa dapat menjadi acuan apakah 

siswa sudah paham akan pelajaran atau belum.  Prestasi yang didukung dengan 

motivasi tinggi akan berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Inayah, Matono, dan Sawiji (2013, h 6) 

dari 96 subjek penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

motivasi terhadap prestasi belajar yaitu sebesar 39,3%.Diperkuat melalui 

penelitian yang dilakukan oleh Sihkwari ( 2014, 23 ) menyatakan dari 193 

sampel yang terdiri dari 83 pria dan 110 perempuan menunjukan adanya 

korelasi yang signifikan antara prestasi dengan motivasi.  

Motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang dimiliki seseorang, 

timbul secara disadari maupun tidak disadari untuk mencapai tujuan 

tertentu.(Asrori, 2009, h 183). Motivasi untuk belajar sangat penting bagi 

siswa karena dapat membangun minat dalam diri siswa yang terpendam sudah 

ada untuk diwujudkan. Siswa dalam mengikuti dan memahami semua materi 

pada mata pelajaran yang ada di sekolah mereka membutuhkan semangat yang 

berasal dari dalam diri sendiri. Melaui motivasi yang dimiliki tentu siswa akan 
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lebih produktif dalam meraih prestasi. Diperkuat melalui penelitian 

yang dilakukan oleh Bakar (2014,h 9) menyatakan bahwa motivasi belajar 

memberikan pengaruh positif dan signifikan pada kompetensi produktif. 

Motivasi belajar dibutuhkan oleh siswa dalam memahami mata 

pelajaran, salah satu contohnya adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Motivasi belajar IPA merupakan kecenderungan siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar IPA yang didorong oleh keinginan untuk mencapai 

prestasi belajar dengan hasil sebaik mungkin. Timbulnya motivasi seseorang 

karena ingin mencapai tujuan sehingga dapat merasa puas. Perilaku yang 

menimbulkan rasa puas cenderung akan diulang lagi.  

Motivasi belajar IPA penting karena melalui motivasi belajar pada 

pelajaran IPA merupakan suatu hal yang memiliki komponen afektif yang 

memberikan peran penting dalam hal pemikiran, konseptual, strategi 

pembelajaran dan prestasi belajar IPA. Seperti dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Hani (2018, 42) yang melakukan penelitian motivasi belajar 

IPA dalam pembelajaran IPA dengan STEM  yang mengukur 5 komponen 

yaitu motivasi intrinsik (intrinsic motivation), penentuan nasib sendiri (self 

determination), efikasi diri (self-efficacy), motivasi karir (career motivation) 

dan motivasi kelas (grade motivation). Dalam penelitian tersebut mendapatkan 

hasil komponen dalam motivasi tinggi seorang siswa yaitu bagian motivasi 

kelas (grade motivation). Motivasi kelas dapat membentuk siswa untuk mau 

bersaing dalam pelajaran dan dengan begitu akan meningkatkan prestasi 

belajar IPA.  



 

 

 10 

Prestasi belajar IPA dapat dilihat dari standar nilai yang sudah 

ditetapkan sekolah yaitu KKM. Nilai yang didapatkan siswa akan tertulis 

dalam buku rapor yang dapat digunakan untuk melihat indikasi keberhasilan 

siswa dalam sekolah. Ketika siswa mendapat nilai kurang dari KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) maka siswa dianggap belum memenuhi standar. Nilai 

yng diraih siswa tersebut bisa dipengaruhi oleh motivasi. Dengan adanya 

motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam pelajaran IPA maka 

memungkinkan siswa akan bersungguh sungguh dalam belajar. Motivasi 

belajar dapat menjadi penggerak siswa untuk mengerjakan tugas tugas IPA 

yang diberikan guru. Melalui motivasi pekerjaan yang terkesan sulit akan tetap 

diselesaikan agar dapat hasil maksimal. Motivasi belajar yang dimiliki 

meningkat maka prestasi yang diraih juga meninggat.  

Diperkuat dari penelitian yang dilakukan oleh Lay dan Chandrasegaran 

(2016, h 8) menunjukan TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) yang secara rutin menunjukan bahwa siswa dengan motivasi 

positif terhadap pembelajaran sains memiliki prestasi yang jauh lebih tinggi. 

Motivasi dapat menggerakan dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam 

mencapai prestasi yang diinginkan. Dengan adanya motivasi maka terjadilah 

perubahan tingkah laku seorang siswa untuk mencoba dan menghasilkan 

sesuatu sehingga tercapailah prestasi belajar. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, 

maka peneliti ingin meneliti tentang hubungan antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar IPA siswa SMP.  
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B. Tujuan 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui  hubungan antara motivasi 

belajar dengan prestasi belajar IPA pada siswa SMPN 30 Semarang 

C. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan member sumbangan pada psikologi, 

khususnya Psikologi Pendidikan berkaitan dengan masalah motivasi belajar 

dengan prestasi belajar IPA siswa SMPN 30 Semarang 

Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerhati 

pendidikan berkaitan dengan masalah motivasi belajar dengan prestasi belajar 

IPA siswa SMPN 30 Semarang 

 

 

 

 


