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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar seseorang dengan tujuan untuk 

mewujudkan serta mengembangkan potensi yang ada. Melalui pendidikan 

dapat diketahui suatu potensi dalam diri manusia sehingga dengan proses 

pendidikan dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi 

pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan 

agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. 

Pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik dalam keluarga, masyarakat 

dan bangsa. Sebagaimana telah dirumuskan fungsi dan tujuan pendidikan 

dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi 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 bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan akan dicapai dengan adanya usaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga pemerintah di Indonesia 

mengusahakan pendidikan formal sebagai wadah suatu proses pendidikan 
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guna meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatnya mutu pendidikan suatu 

sekolah sangat berkaitan erat dengan siswa sebagai peserta didik dan guru 

sebagai pendidik. Dalam proses pembelajaran di sekolah, siswa memperoleh 

bimbingan, pengarahan, dan pengertian sehingga menumbuhkan wawasan 

serta pengetahuan dan bila usaha ini dilakukan secara terus-menerus akan 

membuat siswa memiliki pandangan yang menyebabkan seseorang berfikir 

lebih maju. 

 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains merupakan konsep 

pembelajaran alam yang mempunyai  hubungan yang luas terkait dengan 

kehidupan manusia. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

yang sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip 

saja, tetapi juga merupakan suatu penemuan. Pendidikan IPA diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan 

alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya 

di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan diarahkan 

untuk berbuat dan menemukan sehingga dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. 

Berdasarkan faktanya, beberapa dari siswa mendapat nilai mata 

pelajaran IPA yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). 

Dengan demikian siswa masih harus belajar untuk mencapai keberhasilan 
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prestasi seperti yang diharapkan. Pembelajaran tidak terlepas dari pengaruh 

faktor dalam diri maupun faktor luar dari siswa itu sendiri. 

Keberhasilan dari pendidikan adalah prestasi belajar. Memperoleh 

prestasi belajar yang baik tidaklah mudah, banyak faktor yang 

mempengaruhiya diantaranya adalah faktor internal (dari dalam diri siswa) 

dan faktor eksternal (dari luar siswa). Faktor-faktor tersebut memegang 

peranan penting dalam mencapai prestasi belajar yang baik bagi siswa yang 

melakukan kegiatan belajar.  

Dalam proses pembelajaran, sadar atau tidak pasti terdapat suatu 

aktivitas belajar. Aktivitas merupakan  prinsip  atau asas yang sangat penting 

didalam interaksi belajar-mengajar. Dengan aktivitas belajar, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan obyek yang sedang 

dipelajari seluas mungkin. Aktivitas Belajar diperlukan, sebab pada prinsipnya 

belajar adalah mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada 

belajar kalau tidak  ada aktivitas. Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian 

aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, dan 

perhatian dalam kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 

Selain aktivitas belajar, kreativitas juga dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Pentingnya kreativitas tertera dalam Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 yang intinya antara lain adalah melalui 

pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, juga 
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mandiri. Dengan demikian kreativitas mencerminkan kemampuan yang dapat 

memberikan bermacam-macam alternatif jawaban. Kreativitas dapat 

digunakan untuk memprediksi keberhasilan belajar. Namun sebenarnya setiap 

orang adalah  kreatif. Untuk mendapatkan orang yang demikian perlu adanya 

latihan dan bimbingan dari orang tua atau pun guru.   

Tidak terpenuhinya Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) perlu dikaji 

seperti apa masalah yang dialami siswa. Berkaitan dengan uraian di atas, 

penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang menitikberatkan pada 

aktivitas belajar dan kreativitas belajar ini dalam skripsi dengan judul 

“Pengaruh Aktivitas Belajar dan Kreativitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

IPA Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Juwangi Boyolali”. 

B. Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, peneliti tertarik untuk 

meneliti aktivitas belajar dan kreativitas belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 

1 Juwangi Boyolali. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pokok masalah yang dibatasi tidak terlalu luas dan untuk  

mempermudah memahami masalah maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut: 

a. Penelitian terbatas pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwangi Boyolali. 
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b. Obyek penelitian adalah prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Juwangi Boyolali. 

c. Faktor yang diamati adalah aktivitas belajar dan kreativitas serta 

hubungannya dengan prestasi belajar IPA siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Juwangi Boyolali. 

d. Prestasi belajar dibatasi pada nilai akhir semester 1 (gasal) yang diperoleh 

dari nilai rapot pada mata pelajran IPA. 

D. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Juwangi Boyolali? 

b. Bagaimana pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 

VIII siswa SMP Negeri 1 Juwangi Boyolali? 

c. Bagaimana pengaruh aktivitas belajar dan kreativitas belajar terhadap 

prestasi belajar IPA siswa kelas VIII siswa SMP Negeri 1 Juwangi 

Boyolali? 

E. Tujuan Penelitian 

a. Mengkaji pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Juwangi Boyolali. 

b. Mengkaji pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Juwangi Boyolali. 

c. Mengkaji pengaruh aktivitas belajar dan kreativitas terhadap prestasi 

belajar IPA siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwangi Boyolali. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 juwangi Boyolali 

Dengan mengetahui pengaruh aktivitas belajar dan kreativitas terhadap 

prestasi belajar siswa, sekolah mendapat masukan sebagai upaya 

mengembangkan mutu pendidikan. 

b. Bagi guru 

 Dengan mengetahui pengaruh aktivitas belajar dan kreativitas terhadap 

prestasi belajar siswa, menjadi motivasi untuk guru dalam memperhatikan 

potensi siswa. 

c. Bagi peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan, pengetahuan 

serta pengalaman bagi peneliti karena terjun langsung dalam kegiatan 

pendidikan yang nyata sehingga menambah kemampuan dan keterampilan 

dalam menguasi bidang yang dikaji. 


