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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau 

mengembangkan perilaku yang di inginkan. Belajar akan menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk mengetahui sampai 

seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya penilaian. Penilaian 

terhadap hasil belajar seseorang siswa untuk mengetahui sejuah mana telah 

mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. 

(Herdiman, 2015) 

Menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural 

Oranization (UNESCO) data yang dikeluarkan tahun 2014 pendidikan 

Indonesia berada pada peringkat ke 57 untuk pendidikan di seluruh dunia dari 

115 negara. Penelitian yang dilakukan Organizatio for EcomonicCoperation 

and Development (OECD) tahun 2015 menggunakan tes Programme for 

International Student Assesment (PISA) menyatakan bahwa prestasi belajar 

peserta didik di Indonesia masih rendah, Indonesia berada pada peringkat 69 

dari 76 negara. Kemudian dalam peringkat GTCI (Global Talent 

Competitiveness Index) pada tahun 2019 Indonesia berada di urutan 67 dari 

125 negara. 

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini begitu lemah karena 

sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan itu akan membuat siswa 
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dapat memperoleh pengetahuan yang lebih akan meningkatkan kualitas diri 

siswa tersebut tetapi dalam kenyataannya pendidikan di Indonesia tidak 

sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas diri setiap siswa dari pengetahuan 

yang diberikan diri setiap siswa dari pengetahuan yang diberikan disetiap 

mata pelajaran yang di ajarkan di sekolah. 

Data dari Kemendikbud (2016) penurunan nilai terjadi pada peserta 

didik Indonesia yang duduk di sekolah lanjut tingkat atas, didapatkan nilai 

ujian nasional sekolah mengalami penurunan yang signifikan. Hasil nilai rata- 

rata ujian nasional SMA secara keseluruhan pada tahun 2015 adalah 66,11 

dan tahun 2016 memiliki rata-rata 57,66. Penurunan nilai prestasi pada 

sekolah tigkat menengah merupakan kondisi nyata capaian nilai siswa 

dilapangan. 

Berbagai hal yang melatarbelakangi mengapa prestasi tidak dapat 

secara optimal, yaitu masalah yang berkaitan dengan belajar siswa. Masing- 

masing siswa memiliki dan mengalami kesulitan yang berbeda dalam proses 

belajar. Setiap siswa memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, 

kesehatan, fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajr. 

Dari sinilah timbul kesulitan belajar yang tidak hanya menimpa siswa 

berkemampuan rendah saja, tetapi juga dialami oleh siswa yang 

berkemampuan tinggi (Sumarni, 2020: 2). 

Akibat yang ditimbulkan dari rendahnya hasil pencapaian prestasi 

belajar diantaranya, bagi institusi pendidikan dan siswa bersangkutan. Bagi 

institusi pendidikan sangat berpengaruh kepada peringkat sekolah serta 

akreditasi yang dicapai. Sedangkan akibat rendahnya prestasi belajar bagi 
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siswa akan sulit untuk menenmpuh jenjang pendidikan selanjutnya 

keperguruan tinggi dan kurangnya mutu peserta didik (Sukardi, 2012: 77). 

Prestasi belajar adalah pernyataan mengenai skor angka pengetahuan 

seseorang siswa melalui pengukuran tingkat adaptasi yang terlihat dari 

pekerjaan akademik, prestasi belajar merupakan suatu gambaran dari 

penguasaan kemampuan para peserta didik sebagaimana telah ditetapkan 

untuk suatu pelajaran tertentu. Setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran baik oleh guru sebagai pengajar maupun peserta didik sebagai 

pelajar untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. (Febrina, 2013: 2) 

Nurnaningsi (2015:2) Pada umumnya prestasi belajar adalah 

keinginan yang dicapai oleh individu, dalam hal ini siswa atas proses belajar 

yang telah dilakukannya. Prestasi belajar adalah implementasi dari usaha 

keberhasilan dari suatu keberhasilan siswa yang telah melakukan proses 

belajar. Dalam proses pendidikan terutama pada sistem pembelajaran siswa 

diharapkan meningkatkan prestasi belajar yang baik dan bermutu, agar siswa- 

siswi menjadi lulusan yang berintelektual, kreatif serta menjadi calon calon 

tenaga pendidik yang professional maupun pribadi yang bertanggung jawab. 

Menurut Sa’o (2016: 45) rendahnya prestasi belajar siswa salah satu 

pemicunya adalah tidak adanya solusi yang diajarkan guru atau yang 

dipikirkan siswa saat mengalami kendala dalam proses pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah dalam mata pelajaran membutuhkan banyak solusi agar 

memperoleh hasil yang di inginkan. Salah satunya dengan cara berfikir 

imtuitif. Terdapat 3 faktor yang mendukung munculnya berfikir intuitif pada 
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seseorang saat mengalami kesulitan yang pemecahan masalah yaitu 

berdasaran feeling, intrinsic, dan intervensi. 

Menurut Ghullam (2011: 82) tercapai tidaknya tujuan pengajaran 

salah satunya adalah terlihat dari prestasi belajar yang diraih siswa. Dengan 

prestasi yang tinggi, para siswa mempunyai indikasi berpengetahuan yang 

baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi. 

Dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun dan 

memiliki konsentrasi penuh dalam proses pembelajaran. Dorongan motivasi 

dalam belajar merupakan salah satu hal yang perlu dibangitkan dalam upaya 

pembelajaran disekolah. 

Prestasi belajar merupakan hal yang menjadi sorotan utama bagi 

kualitas dari pendidikan itu sendiri. Setiap peserta didik memiliki prestasi 

yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan yang mereka miliki, 

biasanya digolongkan menjadi tiga yakni prestasi yang tinggi, sedang dan 

rendah. Dalam tingkat SD, SMP dan SMA prestasi belajar ditandai dengan 

nilai raport pada setiap tahun. 

Namun, tidak semua individu dapat memperoleh prestasi belajar yang 

baik, bahkan tidak jarang pula seorang individu demi memperoleh prestasi 

yang baik, dapat melakukan tindakan yang tidak diharapkan, misalnya saja 

memperoleh nilai yang baik dengan cara menyontek. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satu diantaranya adalah tingkat percaya 

diri yang merupakan aspek pribadi yang melekat pada diri individu itu 

sendiri. 
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Menurut Sanjaya sebagaimana dikutip Yan Chania dkk (2016: 81), 

prestasi belajar adalah gambaran kemampuan siswadalam memenuhi suatu 

tahapan pencapaianpengalaman belajar dalam satu kompetensidasar. 

Sehingga, untuk mencapai hasil yangdiharapkan, tentu sudah selayaknya guru 

untukmerancang skenario pembelajaran yangbervariasi, menarik dan 

bermakna yang sesuai dengan semua tipe belajar gaya siswa. 

Kemampuan berpikir kritis dapat meningatkan prestasi belajar siswa. 

Berpikir kritis dapat memacu istruktur kognitif setiap ide ide, konsep-konsep 

dan mengorganisasikan pengetahuan/pengalaman yang dimilikinya untuk 

mengasah perkembangan kecapakan serta kesiapan berpikir siswa. 

Kemampuan berpikir siswa dapat melatihkan aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotorik siswa. Aspek afektif menunjukkan kemampuan bersikap dalam 

menghadapi permasalahan sekitar. Aspek kognitif menunjukkan kemampuan 

intelektual dan kemampuan berpikir maupun kecerdasan yang dimiliki siswa. 

Aspek psikomotorik menunjukkan keterampilan. 

Pada tingkatan Sekolah Menengah Atas siswa berusia 15-18 tahun, 

pada usia tersebut siswa termasuk remaja. Masa remaja merupakan masa dari 

kanak-kanak menuju dewasa. Selain itu masa remaja adalah masa yang penuh 

dengan gejolak, sehingga remaja sering menemui berbagai permasalahan. 

Demikian pula dengan siswa SMA Negeri 06 Kendari. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 06 Kendari merupakan sekolah yang 

terakreditasi A, yang terletak diJl. Banda, Kelurahan Puunggolaka, 

Kabupaten Kendari Kecamatan puwatu, yang dipimpin oleh Bapak Idham 

S.Pd.,M.Hum. SMA Negeri 06 Kendari didirikan pada tahun 1996 pada saat 
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itu dimpimpin oleh Bapak La Ruhama S.Pd, SMA Negeri 06 kendari telah 

memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Puuwatu dan sekitarnya 

sehingga dapat mempunyai kepercayaan dan dukungan terbukti dengan 

banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya di sekolah 

tersebut 

Masalah yang dialami Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 06 

Kendari berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa 

siswa mengalami permasalahan dalam berpikir kritis, antara lain 

keterlambatan dalam berpikir, dan ketidakaktifan siswa ketika diberikan 

pertanyaan oleh guru. Siswa yang lambat dalam belajar sering mengalami 

kesulitan, sebab setiap akhir kegiatan belajar siswa belum mampu untuk 

menguasai seluruh materi yang seharusnya sudah dikuasai, guru telah 

melanjutkan pada materi berikutnya sehingga mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran biologi membutuhkan 

nalar yang tinggi kemudian bahasa yang digunakan tidak mudah untuk 

dipahami. Anggapan yang tertanam dibenak siswa yang demikian membuat 

suasana dikelas menjadi menengangkan dan hal tersebut membuat siswa tidak 

tertarik untuk belajar dan tidak memahami dengan baik materi yang 

disampaikan guru. Pada akhirnya juga akan mempengaruhi pada prestasi 

belajar siswa terutama pada pelajaran biologi yang mengalami penurunan. 

Hasil observasi awal terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Sekolah 

Menangah Atas Negeri 6 kendari tahun 2020, menunjukkan bahwa prestasi 

siswa sebagian besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), 

sehingga dapat disebut bahwa prestasi siswa masih rendah. KKM dintentukan 



7 
 

oleh masing-masing sekolah sehingga mempunyai standar yang berbeda- 

beda. 

Tabel 1.1 Nilai Mata Pelajaran Biologi 
 

Mata Pelajaran Biologi 

Nilai KKM Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-rata 

75 98 51 75 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Nasrah S.Pd sebagai 

salah satu guru Biologi kelas XI menyatakan bahwa tingkat prestasi belajar di 

SMA Negeri 6 Kendari dalam kategori di bawah standar terbukti dari nilai 

rata-rata yang siswa yang mencapai 19% yang tidak mencapai KKM sehingga 

guru menambah nilai siswa dengan melihat karakter dan kemampuan berpikir 

kritis anak. 

Adapun rambu-rambu KKM yang ideal, kriteria ditetapkan 75%, 

hanya saja sekolah diberi kewenangan untuk menetapkan KKN di bawah 

standar criteria yang ideal, hal ini dipertimbangkan berdasarkan tingkat 

kemampuan rata-rata peserta didik, kompleks indicator, dan kemapuan 

sumber pendukung. Menurut Permendiknas nomor 20 KKM adalah kriteria 

ketuntasan belajar masing-masing satuan pendidikan dengan 

mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam penetapannya. KKM menunjukkan 

persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka 

maksimal 100. 

Target ketuntasan secara nasional yang di harapkan adalah minimal 

75%. Ketuntasan belajar ditentukan oleh kemampuan setiap siswa untuk 

menguasai kompetensi yang diharapkan akan semakin tinggi kemampuan 

siswa untuk menguasai kompetensi yang diharapkan akan semakin tinggi 
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daya serap yang diperoleh. Pencapain hasil belajar dengan kriteria nilai > 

KKM yang telah ditetapkan, maka siswa secara individual dinyatakan sudah 

berhasil dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Sebaliknya secara 

klasikaldalam satu kelas proses pembelajaran dinyatakan berhasil apabila 

jumblah siswa yang berhasil mencapai KKM 80% dari jumblah siswa. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi 

belajar siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 6 Kendari. 

1. 2 Identifikasi masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

2. Rendahnya prestasi belajar siswa. 

 

3. Kurangnya semangat belajar siswa sehingga menyebabkan sebagian siswa 

kurang memiliki semangat untuk mendapatkan prestasi akademik. 

4. Minat baca pada siswa yang masih rendah. 

 

5. Kurangnya inovatif seorang guru dalam menyampaikan pelajaran. 

 

1. 3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

dalam penelitian ini akan dibatasi kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi 

belajar siswa. 
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1. 4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadapprestasi 

belajar siswa pada kelas XI MIPA SMA Negeri 06 Kendari? 

2. Apakah adapengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar 

pengetahuan siswa pada kelas XI MIPA SMA Negeri 06 Kendari? 

3. Apakah ada pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar 

keterampilan siswa pada kelas XI MIPA SMA Negeri 06 Kendari. 

4. 5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.5.1 Tujuan 

 

Sesuai dengan permasalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa 

terhadap prestasi belajarpengetahuan siswa pada kelas XI MIPA 

SMA Negeri 06 Kendari. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa 

terhadap prestasi belajar keterampilan siswa pada kelas XI MIPA 

SMA Negeri 06 Kendari. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis terhadap 

prestasi belajar keterampilan siswa pada kelas XI MIPA SMA 

Negeri 06 Kendari. 



10 
 

4.5.2 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a) Memberikan hasanah dan pengetahuan tentang kemampuan berpikir 

kritis dapat mempengaruhi prestasi belajar. 

b) Memberikan peluang peneliti baru untu melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lain 

yang belum digunakan dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Secara Praktis 

 

a) Bagi sekolah, dharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

digunakan untuk meningkatkan mutu dan prestasi belajar siswa yang 

diselenggarakan oleh sekolah. 
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