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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.01. Latar Belakang Masalah 

Dalam bidang pendidikan di sekolah, kegiatan belajar mengajar adalah 

hal yang selalu dilakukan. Mengajar merupakan kegiatan dalam upaya 

menyampaikan pengajaran berupa ilmu pengetahuan, pengalaman dengan 

tujuan peserta didik memiliki pengetahuan, dan dalam perkembangan menjadi 

manusia yang cakap (Chomaidi & Salamah, 2018 : 180). Belajar merupakan 

kegiatan peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman yang 

disampaikan guru, dan mampu mengubah peserta didik dari tidak tahu menjadi 

tahu ilmu pengetahuan (Chomaidi & Salamah, 2018 : 180).  Saat di sekolah, 

siswa siswi mendapatkan berbagai pelajaran yang diberikan oleh guru salah 

satunya adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan, 

dikarenakan IPA memiliki upaya dalam membangkitkan minat manusia, 

kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pemahaman tentang alam yang memiliki fakta belum terungkap, dan ilmu 

pengetahuan alam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari 

(Nugroho, 2013). Pelajaran IPA mengajarkan  anak - anak untuk mempelajari 

mengenai diri sendiri dan lingkungan alam (Hatibe, 2012 : 4). Mata pelajaran IPA 

bertujuan untuk menekankan pemahaman tentang lingkungan dan alam sekitar 

beserta kekayaan yang dimilikinya yang perlu dilestarikan (Suseno, 2017 : 154). 

Mengenai kegiatan belajar mengajar di kelas terutama pada pelajaran IPA tentu 

akan berakhir pada hasil belajar siswa atau prestasi belajar.  
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Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam 

belajar (Djamarah, 2012 : 23). Untuk mengetahui hasil prestasi belajar, maka 

akan dilakukan tes prestasi belajar. Tes ini nantinya akan menentukan siswa 

siswa lulus atau tidak, penempatan siswa pada suatu program, pemberian nilai 

suatu mata pelajaran, perlu tidaknya pengulangan bagian pelajaran tertentu, dll 

(Azwar, 2013 : 11).  

Dari data dokumentasi yang diberikan sekolah, (pada lampiran B) siswa 

siswi SMP PGRI 1 Ciawi disaat kelas VII siswa  memperoleh prestasi belajar 

pada pelajaran IPA di atas standar kelulusan seperti yang terjadi pada kelas VII 

A hingga VII F, tidak ada yang di bawah standar kelulusan. Pengalaman - 

pengalaman sebelumnya menunjukkan siswa kelas VII memperoleh prestasi 

belajar IPA di atas standar kelulusan, Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi 

guru pelajaran IPA. Hal tersebut berbeda dengan hasil prestasi siswa kelas VIII  

yang  memperoleh prestasi belajar di bawah standar kelulusan, seperti halnya 

dari dua kelas VIII yang berjumlah 62 (pada lampiran B), semua anak di kelas 

tersebut memperoleh nilai di bawah standar ketuntasan belajar, dan hanya 15 

siswa yang lulus dari standar kelulusan. Oleh sebab itu hal ini menjadi masalah 

bagi guru - guru di SMP PGRI 1 Ciawi, dikarenakan hasil prestasi IPA yang 

diperoleh siswa  menurun.   

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 November 2017 

bersama guru pelajaran IPA, hasil prestasi belajar siswa menurun dikarenakan 

pada saat kelas VII ; materi yang diberikan masih mudah, sederhana,  suasana 

yang baru,  baru mengenal guru pengajar, masih ada rasa takut sehingga 

membuat siswa menjadi tekun dan disiplin saat mengikuti pelajaran.  
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Hasil wawancara pada tanggal 30 November 2017 dengan siswa/i SMP 

PGRI 1 Ciawi, Saat siswa menduduki kelas VIII, materi pelajaran IPA yang 

diberikan tentu berbeda dengan saat kelas VII, siswa lebih dikenalkan mengenai 

materi pelajaran IPA yang lebih luas dan mendalam. Tidak hanya teori melainkan 

termasuk hitungan, praktek ilmiah secara langsung dan praktek lingkungan alam. 

sehingga kesulitannya hampir sama dengan pelajaran Matematika. Pengalaman  

sebelumnya dari guru SMP PGRI 1 Ciawi juga menunjukkan, siswa kelas VIII 

termasuk siswa yang susah diatur sebab siswa merasa bebas dan sudah 

mengenal guru – guru sehingga nilai IPA menjadi turun.   

Pihak sekolah terutama guru - guru tentu menginginkan siswa siswinya 

mendapatkan prestasi belajar di atas standar kelulusan, karena hal tersebut 

merupakan tolak ukur keberhasilan guru dalam memberikan materi pelajaran. 

Bagi siswa tentu berharap memiliki prestasi yang di atas standar kelulusan, 

karena prestasi yang diperoleh akan menunjukkan seberapa berhasilnya siswa 

dalam memahami materi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh siswa dan guru, 

akan tetapi tidak jarang menemukan hambatan yang membuat siswa mengalami 

kegagalan dalam mencapai prestasi belajar.   

Menurut Haryati (2015), bagi siswa, prestasi belajar merupakan hal yang 

digunakan untuk mengetahui kedudukannya di dalam kelas, dapat menunjukkan 

seberapa baik prestasinya di dalam kelas, serta untuk mengetahui kemajuan 

belajarnya selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bagi guru, 

prestasi belajar merupakan sebuah evaluasi dan pertanggungjawaban dari 

usaha belajar mengajar yang diberikan. 

Dalam pencapaian prestasi belajar siswa tentu terdapat faktor - faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu minat dan sikap (Djaali, 2017 : 101). 
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Faktor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap prestasi belajar siswa salah 

satunya adalah minat belajar (Arisetiawan, 2013). Minat adalah kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan (Slameto, 

2013 : 57). 

Minat pada dasarnya penerimaan terhadap hubungan antara dirinya 

dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin 

besar minat yang dimiliki (Slameto, 2013 : 180). Proses belajar akan lancar jika 

disertai minat, sehingga guru perlu membangkitkan minat siswa agar pelajaran 

yang diberikan mudah dipahami oleh siswa (Djamarah, 2012 : 48). Minat belajar 

dapat muncul karena disebabkan beberapa hal, antara lain adanya keinginan 

yang kuat untuk meningkatkan atau memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin 

hidup senang dan bahagia. Sehingga dengan memiliki minat belajar yang besar 

tentu akan menghasilkan prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya jika minat 

belajar kurang, maka akan menghasilkan prestasi yang rendah (Dalyono, 2015 : 

56).  

Pada hasil wawancara tanggal 30 November 2017 dan observasi di 

SMP PGRI 1 Ciawi, siswa merasa tidak suka dan tidak tertarik dengan pelajaran 

IPA. Sehingga ketika kegiatan belajar mengajar dikelas siswa tidak 

memperhatikan guru saat mengajar, tidak terlibat dalam kegiatan belajar 

mengajar seperti bertanya materi, diskusi bersama, tidak sepenuhnya mengikuti 

kegiatan praktikum. Tidak terlibatnya siswa dalam mengikuti pembelajaran 

kemudian membuat siswa memiliki perhatian yang rendah pada pelajaran IPA.  

Pada saat siswa akan menghadapi pelajaran IPA di kelas IX siswa akan 

semakin sulit untuk mempelajari pelajaran IPA, karena pelajarannya akan 

bertambah lebih mendalam dan mengulang pelajaran di kelas sebelumnya, hal 
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ini berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMP PGRI 1 Ciawi. Dengan 

perhatian yang rendah membuat siswa menjadi tidak fokus pada isi materi 

pelajaran, yang kemudian berpengaruh pada prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA. Terbukti pada penelitian Awang (2015), salah satu hasil dari 

penelitiannya menyatakan bahwa siswa merasa sulit belajar IPA karena muatan 

materi dalam kurikulum IPA.  

Pada penelitian yang dilakukan Mulyana, Hidayat, dan Sholih (2013) 

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tidak hanya minat 

tetapi juga sikap. Sikap adalah reaksi atau respon seseorang pada suatu 

keadaan yang sedang dihadapi (Purwanto, 2013 : 140). Sikap siswa terhadap 

guru IPA saat kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan hal yang diperlukan, 

sebab dengan terlibatnya guru pada kegiatan belajar mengajar, dapat 

meningkatkan minat dan sikapnya di kelas (Kpolovie, Joe, & Okoto, 2014). Sikap 

belajar siswa akan terlihat dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang, 

setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap hal-hal tersebut, sehingga 

akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar yang dicapai (Djaali, 2017 : 

116).  

Dengan memiliki perasaan positif seperti gembira, senang, nyaman, dan 

lain-lain, maka akan muncul sikap yang positif seperti disiplin, jujur, 

bertanggungjawab, dan lain-lain, hal tersebut akan memberikan kesenangan 

serta keyakinan yang kuat (Ransome, Mohamed & Bridgemohan, 2016). Sama 

dengan penelitian Singh, Granville, dan Dika (2002) menyatakan motivasi, sikap, 

dan keaktifan dalam akademis memiliki pengaruh kuat untuk membuat 

seseorang sukses pada mata pelajaran Sains (IPA) dan Matematika, dengan 

adanya peningkatan jam tambahan dan merancang strategi pembelajaran yang 



6 
  

 
 

lebih bervariasi dapat meningkatkan minat  pada mata pelajaran Sains dan 

Matematika. Apabila siswa memiliki sikap terhadap guru yang baik maka akan 

memiliki prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya apabila sikap siswa terhadap 

guru buruk maka prestasi belajar yang diperoleh pun rendah (Damayanti, 

Yusmansyah, & Andriyanto, 2017).  

Dari hasil observasi pada tanggal 30 November 2017 di SMP PGRI 1 

Ciawi, terlihat sikap siswa yang negatif terhadap guru seperti melamun saat 

pelajaran berlangsung, mudah tersinggung dengan guru, malas mengerjakan 

soal latihan, sibuk dengan teman sebangku atau bermain sendiri. Sikap siswa 

yang tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar tentu membuat guru 

akhirnya marah dan menegur siswa. Dalam pemberian materi guru kurang 

bervariasi, tidak begitu jelas saat menerangkan materi, lupa menggunakan alat 

laboratorium saat pelajaran berlangsung, sehingga membuat siswa menjadi tidak 

tertarik memperhatikan guru mengajar.  

Menurut Wulandari (2012), setiap siswa memiliki perbedaan dalam 

pencapaian prestasi belajar karena siswa ada yang mengikuti tambahan belajar 

di sekolah ataupun di luar sekolah, belajar kelompok, les privat, dan lain-lain. 

Oleh sebab itu untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik dan tercapainya 

tujuan pembelajaran maka dibutuhkan interaksi antara hal tersebut. Pengaruh 

dari setiap hal tersebut mengakibatkan siswa mempunyai prestasi belajar yang 

tinggi, sedang, rendah atau bahkan gagal sama sekali (Wulandari, 2012). 

Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Haryati (2015) yang berjudul hubungan minat belajar dengan prestasi belajar 

Matematika siswa kelas V SD se-gugus Wonokerto Turi Sleman tahun ajaran 

2014/2015 yaitu menggunakan subyek peserta didik kelas V SD Wonokerto Turi 



7 
  

 
 

Sleman, menggunakan mata pelajaran matematika, menggunakan dua variabel 

yaitu minat dan prestasi belajar. Sedangkan penelitian saat ini, menggunakan 

subyek kelas VIII di Bogor, menggunakan tiga variabel yaitu minat, sikap, dan 

prestasi belajar, dan mata pelajaran yang digunakan adalah pelajaran IPA. 

Alasan menggunakan mata pelajaran IPA dan bukan pelajaran Matematika yang 

lebih sulit karena sudah banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan 

pelajaran ini, dari hasil ujian di sekolah pelajaran Matematika memang pelajaran 

yang membuat siswa tidak lulus dari standar kelulusan. Oleh sebab itu peneliti 

memilih pelajaran IPA dikarenakan materinya tidak hanya teori melainkan ada 

eksperimen dan hitung - hitungan.    

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam dengan judul “hubungan antara minat belajar dan sikap siswa terhadap 

guru dengan prestasi belajar IPA”. 

1.02. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui hubungan antara minat belajar dan sikap siswa terhadap guru 

dengan prestasi belajar IPA. 

1.03. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

ilmu pengetahuan khususnya Psikologi Pendidikan berkaitan dengan 

minat, sikap, dan prestasi belajar, serta dapat dijadikan referensi bagi 

penelitian yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis  
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Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada siswa, guru, 

serta orang tua secara berkaitan dengan hubungan antara minat belajar 

dan sikap siswa terhadap guru dengan prestasi belajar IPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


