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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 1 tentang 

sistem pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “ 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 dimasyarakat, bangsa dan 

negara (Deswita & Lovelly, 2013). 

Dari keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan 

yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai 

anak didik. Proses belajar akan berjalan dengan lancar apabila didukung dengan 

adanya minat belajar yang dimiliki oleh siswa. Menurut Hurlock (2005) 

mengatakan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang 

untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Bila mereka melihat sesuatu akan 

menguntungkan dan memberi kepuasan mereka akan merasa berminat. Namun, 

jika kepuasan berkurang, minat pun berkurang. Hal ini menjelaskan tingkah laku 

individu terhadap sesuatu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya minat yang ada 

dalam individu tersebut. 
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Minat siswa dalam proses belajar dapat ditujukan dengan adanya suatu 

ketertarikan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, keaktifan siswa ketika 

dikelas, adanya kemauan untuk belajar, rasa ingin tahu yang besar dalam belajar, 

serta bertanya kepada guru apabila ada materi yang belum dipahami, Selain itu 

juga adanya keinginan untuk dapat menguasi materi pelajaran yang telah 

diajarkan dikelas. Dengan munculnya berbagai sikap siswa pada saat proses 

belajar, maka dapat diketahui bahwa siswa mempunyai suatu rasa ketertarikan 

yang tinggi terhadap suatu mata pelajaran yang diajarkan dikelas. 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dan selalu 

diberikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, sampai SMA serta 

pada tingkat perguruan tinggi. Meskipun pelajaran IPA sudah diajarkan mulai 

jenjang pendidikan dasar, kebanyakan siswa merasakan kesulitan sehingga 

mengakibatkan siswa menjadi malas untuk mempelajari pelajaran IPA. 

Kenyataan saat ini, banyak fenomena-fenomena yang menunjukkan bahwa 

minat belajar IPA siswa masih rendah. Data ini dilihat dari hasil survey dari 

lembaga Independen dari hasil riset yang dilakukan UNDP (United Nations 

Development Programme) dengan melakukan riset terhadap Human Development 

Index (HDI) yang dirilis pada tahun 2010, terhadap 169 negara menempatkan 

Indonesia diposisi 108 (UNDP, 2012), yang menyebutkan bahwa kemampuan 

belajar IPA siswa SMP berada diurutan ke-32 dari 38 negara (Anggraeni, dkk 

2013). 

Selain itu, hasil studi internasional yang menunjukkan bahwa penguasaan 

hasil ujian akhir nasional kimia SLTP dengan batas nilai kelulusan rata-rata 6,0 
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secara nasional belum lulus 100 persen, bahkan ada sekolah yang 30 persen 

siswanya tidak lulus. Hal ini menggambarkan bahwa proses belajar siswa dalam 

pembelajaran kimia cenderung masih rendah. Kurangnya minat belajar siswa ini 

disebabkan karena terlalu monotonnya suasana dalam pembelajaran sehingga 

siswa kurang tertarik dalam mengikuti materi yang disampaikan oleh guru 

(Sigala, 2016). 

Data lain diperoleh dari hasil nilai rata-rata ulangan IPA, siswa hanya 

memperoleh nilai sebesar 56,65. Artinya dalam kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) belum memenuhi standar dari sekolah tersebut yang nilainya 70. Melihat 

kondisi seperti ini maka perlu upaya konkrit untuk mengembangkan minat belajar 

siswa dalam mempelajari pelajaran IPA. Suasana belajar pun masih berpusat pada 

guru sehingga menjadikan siswa kurang komunikatif dalam kegiatan belajar 

mengajar. Rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran masih kurang, serta siswa 

terkesan takut dan kurang percaya diri ketika diberikan soal untuk dikerjakan 

(Najemi & Astuti, 2014). 

Hasil belajar tersebut merupakan prestasi belajar peserta didik yang dapat 

diukur dari nilai siswa setelah mengerjakan soal yang diberikan oleh guru pada 

saat evaluasi dilaksanakan. Keberhasilan pembelajaran sekolah akan terwujud dari 

keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi 

oleh faktor dari dalam individu maupun dari luar individu. Menurut Ahmadi 

(dalam Siagian, 2015) menyatakan bahwa prestasi belajar yang dicapai seseorang 

merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dalam diri 
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(faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Faktor dari 

dalam individu, meliputi faktor fisik dan psikis, diantaranya minat belajar siswa. 

Minat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara tetap 

dalam melakukan proses belajar. Sesuai dengan pendapat Slameto (2010) minat 

adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa, diperhatikan terus menerus yang disertai 

rasa senang dan diperoleh rasa kepuasan. Menurut Djamarah (2011) minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa 

ada yang menyuruh. Seseorang yang memiliki minat terhadap kegiatan tertentu 

cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan tersebut.  

Guru yang memiliki peranan penting dalam pembelajaran sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan minat dan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, 

guru secara ideal harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama 

dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa sehingga membuat siswa 

aktif dan kreatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wijayanti (dalam Yunita dkk, 

2014) bahwa guru menempati posisi kunci dan strategi dalam menciptakan 

suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa agar 

mempunyai minat dalam belajar.  

Selama ini minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA dikatakan rendah 

karena kurangnya strategi yang digunakan oleh guru IPA. Menurut Slameto 

(2010) faktor yang mempengaruhi minat belajar diantaranya, faktor jasmaniah 

(kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (Inteligensi, perhatian, bakat, 

motivasi, kematangan dan kesiapan), faktor sekolah (relasi guru dengan siswa, 
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interaksi antar siswa, metode belajar, dan tugas rumah) faktor keluarga yaitu 

ketika anak belajar orangtua memberikan dorongan dan perhatian, dan faktor 

masyarakat yaitu Kehidupan masyarakat yang kurang baik dapat berpengaruh 

terhadap belajar siswa. 

Hasil wawancara dilakukan kepada guru IPA di SMP Islam Serba Bakti. 

Wawancara tersebut diketahui bahwa banyak siswa yang kurang memiliki minat 

belajar yang tinggi. Siswa-siswi membaca buku pelajaran IPA hanya saat diminta 

oleh guru atau pada saat mengerjakan tugas saja. Pada saat guru tidak meminta 

siswa untuk mempelajaribuku pelajaran IPA maka para siswa juga tidak 

mempelajarinya. Sehingga ketika siswa diberikan pertanyaan sebagian besar dari 

siswa tidak mampu menjawabnya. 

Keberhasilan proses belajar mengajar tidak terlepas dari peran serta 

metode yang diberikan oleh guru, begitu juga dalam pelajaran IPA. Salah satu 

segi yang sering menjadi tinjauan bagi sebagian orang adalah metode yang 

digunakan oleh guru. Pemilihan metode yang tepat belum tentu membuat para 

siswa mempunyai persepsi positif terhadap metode mengajar gurunya, begitupun 

sebaliknya pemilihan metode yang tidak tepat belum tentu membuat siswa 

memiliki persepsi yang negatif. Oleh karena itulah guru dalam mengajar dituntut 

untuk dapat memilih metode yang tepat dan dapat menerapkan sesuai dengan 

kemampuan siswanya.  

Hasil penelitian Carmichael (2009) menyatakan bahwa siswa dalam 

belajar dipengaruhi oleh pengetahuan siswa terhadap pelajaran, perasaan siswa 

terhadap pelajaran, dan persepsi siswa terhadap metode yang digunakan guru 



6 
 

  
 

dalam mengajar. Astuti (2010) yang menyatakan dalam penenlitiannya bahwa 

persepsi positif terhadap cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi 

menjadikan siswa mempunyai ketertarikan untuk mengikuti pelajaran. Hasil 

penelitian yang sejalan ditemukan oleh Larasati (2012) yang menunjukkan bahwa 

persepsi siswa tentang cara mengajar guru dengan minat belajar memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan. 

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa rendahnya minat 

belajar siswa terhadap pelajaran IPA disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

monotonnya suasana dalam pembelajaran, merasa takut dan kurang percaya diri, 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, faktor sekolah, faktor keluarga, dan faktor 

masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul  pertanyaan “Apakah Ada 

Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Metode Mengajar Guru IPA dengan 

Minat Belajar IPA pada Siswa SMP?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara persepsi siswa terhadap metode mengajar guru 

IPA dengan minat belajar IPA pada siswa SMP. 

2. Mengetahui tingkat persepsi siswa terhadap metode mengajar guru IPA. 

3. Mengetahui tingkat minat belajar IPA pada siswa SMP. 

4. Mengetahui sumbangan efektif persepsi siswa terhadap metode mengajar 

guru IPA dengan minat belajar IPA pada siswa SMP 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dalam 

pengembangan psikologi pendidikan dalam tema tenatang minat belajar IPA 

dan persepsi siswa terhadap metode mengajar guru IPA. 

2. Manfaat Praktis 

2.1 Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta memberi 

masukan kepada pihak sekolah agar terus menerapkan metode belajar 

yang baik dan inovatif dalam kegiatan belajar IPA. Pihak sekolah juga 

diharapkan dapat menerapkan kebijakan dalam meningkatkan kompetisi 

guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar guru, misalnya dengan 

memberikan monitoring.  

2.2 Bagi Guru IPA 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi guru IPA 

untuk perbaikan pengajaran dan pengembangan minat belajar siswa, 

khususnya minat belajar IPA. 

2.3 Bagi Subjek Penelitian  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan persepsi positif terhadap 

metode mengajar yang diberikan oleh guru IPA, sehingga dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa. Siswa juga diharapkan meningkatkan 

keinginan untuk belajar IPA dan aktif dalam kegiatan belajar. 
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2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan acuan atau referensi bagi 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai persepsi siswa 

terhadap metode mengajar guru IPA dengan minat belajar IPA.  

  




