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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pendidikan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas,

sebab kemajuan suatu bangsa dapat kita nilai dari sistem pendidikannya.

Pendidikan adalah salah satu wahana untuk mengangkat derajat kita sebagai

makhluk ciptaan Allah yang mulia, maka sangat beralasan jika Allah

memerintahkan manusia untuk melaksanakan proses pendidikan demi

menggali lautan ilmu-Nya. Dalam Al-qur’an dijelaskan bahwa Allah

menciptakan manusia dalam keadaan vakum dari ilmu, lalu Allah memberinya

perangkat agar mampu menggali ilmu dan mempelajarinya. sebagaimana

firman Allah yang berbunyi:

تَْشُكُرونَ . لََعلَُّكمْ  َوْاألَْفئَِدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  لَُكمُ  َوَجَعلَ  َشْیئًا تَْعلَُمونَ  الَ  ھَاتُِكمْ  أُمَّ بُطُونِ  ِمنْ  أَْخَرَجُكمْ   ُ َوهللاَّ

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan

tidak mengetahui sesuatupun. Dan Dia memberi kalian pendengaran,

penglihatan dan hati agar kalian bersyukur”. (Q.S. An Nahl: 78).

Pendengaran, penglihatan dan hati merupakan perangkat atau alat untuk

menuntut ilmu. Perangkat ilmu yang Allah berikan kepada manusia merupakan

sebuah potensi yang tiada ternilai harganya. Penglihatan, pendengaran dan hati

(akal) yang baik akan membuat manusia mampu menggali ilmu, karena

kemampuannya menalar dan mempunyai bahasa untuk mengkomunikasikan

hasil pemikiran yang abstrak. Jadi dalam hal ini menusia bukan saja memiliki

ilmu pengetahuan, melainkan juga mampu mengembangkannya.
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Ilmu dapat diperoleh melalui lembaga formal maupun nonformal.

Sekolah merupakan contoh lembaga pendidikan formal bagi siswa untuk

menggali ilmu pengetahuan atau lebih dikenal dengan istilah belajar. Menurut

Bell Gredler, belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk

mendapatkan aneka ragam kemampuan (competencies), keterampilan (skills)

dan sikap (attitudes).1 Kemampuan, keterampilan dan sikap tersebut diperoleh

secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua

melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat, karena mencari ilmu itu tidak

memandang batasan usia, melainkan seumur hidup, sesuai Sabda Nabi:

لم). مس (رواه د اللح إِلَى اْلَمْھدِ  ِمنَ  اْلِعْلمَ  أُْطلُبُ 

Artinya: “Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat” (Hadits

Riwayat Muslim).

Menurut Gagne, belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan

yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi bukanlah

diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara ilmiah.2

Perubahan disposisi tersebut tentunya harus perubahan ke arah yang lebih baik

dan bermanfaat bagi kehidupan. Guru sebagai tenaga pendidik dipercayakan

memegang amanah untuk dapat meningkatkan kualitas bangsa ini. Hal tersebut

dapat terwujud melalui proses pembelajaran. Namun melaksanakan proses

pembelajaran yang tepat bukanlah hal yang mudah, sebab pelaksanaan

pembelajaran harus efektif, efisien dan terpenting sesuai dengan tujuan.

1 Udin S. Winataputra, Teori Belajar dan Pembelajaran, Uneversitas Terbuka,
Jakarta, 2008, hlm. 1.5.

2 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, Pustaka
Belajar, Jogyakarta, 2013, hlm. 2.
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Menurut Dimyati dan Mudjiono pembelajaran adalah kegiatan guru

secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar

secara aktif, yang menyediakan sumber belajar. Pendapat tersebut sesuai

dengan UUSPN No. 20 tahun 2003 yang menyatakan, pembelajaran adalah

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.3 Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh

guru tersebut untuk mengembangkan kreatifitas berfikir yang dapat

meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien bertujuan untuk

memperoleh hasil belajar siswa yang baik, yaitu memenuhi Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) yang telah disepakati oleh forum Musyawarah Guru Mata

Pelajaran Sekolah (MGMP). Salah satu faktor penting yang dapat

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah motivasi yang ada pada diri siswa.

Belajar perlu didukung oleh motivasi yang kuat dan konstan. Motivasi yang

lemah serta tidak konstan akan menyebabkan kurangnya usaha belajar, yang

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar.4 Jadi sudah seharusnya

seorang guru mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa,

demi melaksanakan pembelajaran yang tepat.

3 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan
Problematika Belajar dan Mengajar, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 62.

4 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologis Proses Pendidikan, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 163.
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Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada faktor dari

luar diri siswa disebut faktor eksternal dan ada dari dalam diri siswa disebut

faktor internal. Faktor eksternal meliputi lingkungan dan instrumental.

Misalnya: lingkungan, sosial budaya, kurukulum, program sekolah, sarana dan

guru. sedangkan faktor internal meliputi faktor fisiologis dan psikologis.

Misalnya: kondisi fisiologis, kondisi panca indra, minat, kecerdasan, bakat,

motivasi dan kemampuan kognitif.5

Saat ini, yang menjadi perhatian penulis diantara faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah motivasi belajar siswa. Karena

berdasarkan wawancara terhadap beberapa orang siswa SMA Negeri 2

Kampar, didapatkan informasi bahwa mereka tidak suka belajar kimia karena

merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru.

Terutama materi yang banyak hitungan seperti materi termokimia. Hal tersebut

akan berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa yang akhirnya akan

berdampak pada hasil belajar kimia. karena motivasi bertalian erat dengan

suatu tujuan.6 Tujuan belajar adalah untuk mendapatkan hasil yang baik.

Penelitian tentang motivasi belajar pernah dilakukan oleh Ruminah,

dengan judul: “Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar sejarah kelas

XI SMA Negeri 1 Kampar Kiri Tengah.” Pada penelitian tersebut dikatakan

bahwa tinggi rendahnya motivasi siswa berpengaruh terhadap hasil belajar

sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kampar kiri tengah. Berdasarkan latar

belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai

5 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 166.
6 S. Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 76.
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Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa pada Pokok

Bahasan Termokimia di Kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kampar Kecamatan

Kampar.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman terhadap penelitian

ini, beberapa istilah perlu ditegaskan maknanya secara perkata, meliputi:

1. Motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah dan kegigihan

perilaku.7 Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin

melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha meniadakan

atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.8

2. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh setelah

mengalami aktivitas belajar.9 Hasil belajar yang peneliti maksud dalam

penelitian ini adalah hasil belajar dalam aspek kognitif.

3. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari kalor reaksi.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a.Adanya persepsi siswa bahwa kimia merupakan pelajaran yang sulit

sehingga berdampak pada motivasi belajar siswa.

7 John W Stantrock, Psikologi Pendidikan, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,
2011, hlm. 510.

8 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Raja Wali Press, Jakarta,
2011, hlm. 75.

9 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar, Rineka Cipta,
Jakarta, 2003, hlm. 37.

10 Shinta Rosalia Dewi, Inovasi Guru Kimia Tanpa Batas, Kendi Mas Media, Jakarta,
2011, hlm. 170.
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b. Siswa merasa kesulitan saat menyelesaikan soal hitungan sehingga

mereka malas untuk mempelajarinya lagi yang berdampak pada hasil

belajarnya.

c.Persepsi sulitnya pelajaran kimia membuat siswa tidak menyukai pelajaran

kimia yang akan berdampak pada motivasi dan hasil belajarnya.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang muncul maka

untuk memudahkan penelitian, penulis membatasi masalah yang akan

diteliti, adapun permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada:

a.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode konvensional.

b. Penelitian ini hanya dilakukan dikelas XI IPA SMA Negeri 2 Kampar.

c.Penelitian ini dilakukan pada pokok bahasan termokimia.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan

masalah dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana motivasi belajar siswa pada pokok bahasan termokimia di

kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kampar?

b. Bagaimana hasil belajar siswa pada pokok bahasan termokimia di kelas

XI IPA SMA Negeri 2 Kampar?

c. Apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan

hasil belajar siswa pada pokok bahasan termokimia di kelas XI IPA SMA

Negeri 2 Kampar?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini

adalah:

a. Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa pada pokok bahasan

termokimia di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kampar.

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pokok bahasan termokimia di

kelas XI IPA SMA Negeri 2 Kampar.

c. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar

siswa pada pokok bahasan termokimia di kelas XI IPA SMA Negeri 2

Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil

belajar kimia menjadi lebih baik.

b. Bagi guru, untuk meningkatkan profesionalisme dalam merancang

kegiatan pengajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar serta

hasil belajar siswa.

c. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan masalah motivasi belajar dan

hasil belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan.

d. Bagi peneliti, menambah wawasan sehingga dapat dijadikan landasan

untuk diterapkan jika menjadi tenaga pendidik dimasa mendatang.


