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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Pendidikan sangat penting untuk membina dan membawa mereka kearah 

kehidupan yang semakin kompleks. Setiap orang yang berpendidikan akan 

mengalami perubahan dan perkembangan dalam hidupnya. Pendidikan 

memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan dan merupakan 

tumpuan utama dalam perkembangan serta pembangunan suatu bangsa. 

Masyarakat disuatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan pendidikan 

yang mumpuni sehingga dapat bersaing dengan Negara lainnya (Marlina, 2013: 

128). 

Menurut Islam, pendidikan adalah kewajiban. Islam adalah agama  

pengetahuan dan cahaya, tidak sempurna agama seseorang yang hidup dalam 

kebodohan dan kegelapan. Oleh karena itu sebagai umat islam kita memiliki 

kewajiban untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu  kehidupan seseorang akan 

menjadi lebih baik. Orang yang berilmu sebenarnya memiliki derajat yang lebih 

baik dari pada orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surah Al-Mujadalah Ayat 11:  

بِير   لُون  خ  ا ت ْعم  ُ بِم  َّللاه اٍت ۚ و  ج  الهِذين  أُوتُوا اْلِعْلم  د ر  نُوا ِمْنُكْم و  ُ الهِذين  آم   ي ْرف عِ َّللاه

Artinya: 

“Maka Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadalah:11). 
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Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman bahwa  Allah akan meninggikan 

derajat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu, 

sehingga jelas Allah SWT akan memberikan  keistimewaan- keistimewaan 

kepada orang-orang yang berilmu. salah satu cara untuk memperoleh ilmu adalah 

melalui pendidikan, yang merupakan dasar untuk mencari keutamaan menuntut 

ilmu bagi orang-orang yang beriman karena sesungguhnyaorang yang berilmu  

tidaklah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. 

        Prestasi pendidikan yang diperoleh setiap warga negara di harapkan   

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia secara individu 

maupun keseluruhan sekarang dan masa yang akan datang. Sebagaimana yang 

tercantum dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

Bab II. Pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat 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.( UU, 2003). 

Dunia pendidikan di Indonesia saat ini sangat lemah karena di ketahui 

bahwa  pendidikan itu akan memungkinkan siswa untuk memperoleh lebih 

banyak pengetahuan, sehingga meningkatkan kualitas mereka sendiri, tetapi pada 

kenyataannya pendidikan di Indonesia tidak dapat sepenuhnya  meningkatkan 

kualitas setiap siswa dari pengetahuan yang diberikan pada mata pelajaran yang 

di ajarkan di sekolah. 
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             Menurut data yang di peroleh di MA Al-Barkah Sumber jaya tahun 2018, 

kualitas pengetahuan siswa mengalami penurunan yang signifikan. Hasil nilai 

rata-rata raport MA Al- Barkah Sumberjaya secara keseluruhan pada tahun 2018 

adalah 50,31 dan tahun 2019 memiliki rata-rata 43,34. Sedangkan pada tahun 

2020 nilai raport  yaitu 41,52 .Penurunan nilai prestasi pada sekolah tingkat 

menengah merupakan kondisi nyata capaian nilai siswa dilapangan. Dari data 

tersebut dapat di lihat bahwa nilai prestasi belajar siswa mengalami  penurunan 

setiap tahunnya. 

 Target ketuntasan secara nasional yang diharapkan adalah minimal 75%. 

Ketuntasan belajar ditentukan oleh kemampuan masing- masing siswa, untuk 

menguasai kompetensi yang diharapakan semakin tinggi kemampuan siswa 

untuk menguasai kompetensi maka semakin tinggi daya serap yang diperoleh. 

Tercapainya prestasi akademik standar dengan nilai KKM yang telah ditentukan, 

menyatakan bahwa individu siswa telah mencapai keberhasilan dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan. Biasanya jika jumlah siswa yang berhasil 

mencapai KKM 80% dari nilai KKM yang telah di tentukan maka dalam suatu 

kelas proses pembelajaran di nyatakan berhasil kemampuan siswa menguasai 

kemampuan tersebut , maka setiap siswa dapat mencapai nilai KKM yang di 

tentukan oleh sekolah.  

Kemampuan siswa untuk menguasai kompetensi maka setiap siswa dapat 

mencapai nilai KKM yang di tentukan oleh sekolah terjadi pada kondisi 

pendidikan di masa pandemimuncul kasus pneumonia 31  Desember  2019. 

Kasus ini di sebabkan  oleh virus  Corona atau  yang dikenal dengan COVID-19 
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(Corona Virus Desese-2019). Ciri khas virus  ini adalah  penyebaran yang cepat. 

Corona  juga telah  mewabah  di  Indonesia  sejak  awal  Maret. Berbagai     

kebijakan     telah dikeluarkan oleh  pemerintah  Indonesia  untuk mengurangi   

tingkat  penyebaran   virus  corona dengan  memberlakukan  social distancing, 

physical distancing hingga pemberlakuan  PSBB (Pembatasan Social Berskala 

Besar)  pada beberapa    daerah.  Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk 

membatasi penyebaran COVID-19   berdampak   pada  berbagai  bidang 

diseluruh    dunia    khususnya    pendidikan    di Indonesia (Herliandry, 2020). 

Pandemi Covid- 19 telah berdampak pada banyak pihak, situasi ini 

banyak merambah pada dunia pendidikan, pemerintah pusat samapai pada 

tingkat daerah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga 

pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan 

Covid- 19 (Anugrahana, 2020: 282) 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dan Kementerian Agama RI., menerapkan kebijakan belajar dan bekerja dari 

rumah (Work from Home)mulai pertengahan Maret 2020. Kondisi demikian 

menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses 

pembelajaran. Salah satu bentuk  inovasi tersebut ialah dengan melakukan 

pembelajaran secara online atau daring(dalamjaringan). Melihat fenomena yang 

terjadi saat ini adanya Covid-19 siswa dan guru melakukan pembelajaran jarak 

jauh, peserta didik cenderung kurang memiliki semangat dan dorongan untuk 

belajar hal ini di karenakan lemahnya motivasi dan minat yang dimiliki peserta 

didik. Semakain kuat motivasi dan minta belajar yang dimiliki peserta didik 
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maka akan semakin baik pula prestasi belajar yang mereka capai (Fitriyani, 

2020).  

        Prestasi belajar tidak dapat secara optimal, karena 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 belakng keluarga, kebiasaan dan 

pendekatan belajar. Dari sinilah timbul kesulitan belajar yang tidak hanya 

menimpa siswa berkemampuan rendahsaja, tetapi juga dialami oleh siswa yang 

berkemampuan tinggi (Sumarni, 2020: 2). 

        Prestasi belajar adalah keinginan yang di capai oleh individu, dalam hal ini 

siswa atas proses belajar yang telah dilakukan. Prestasi belajar adalah 

implementasi dari usaha keberhasilan  yang telah melakukan proses belajar. 

Dalam proses pendidikan terutama pada sistem pembelajaran siswa diharapkan 

meningkatkan prestasi belajar yang baik dan bermutu, agar siswa menjadi lulusan 

yang berintelektual, kreatif serta menjadi calon tenaga pendidik yang 

professional maupun pribadi yang bertanggung jawab (Nurnaningsih, 2011: 2) 

        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 penguasa kemampuan 

para peserta didik sebagaimana telah ditetapkan untuk suatu pelajaran tertentu. 

Setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik oleh guru sebagai 

pengajaran maupun peserta didik sebagai pelajaran untuk mencapai prestasi 

belajar setinggi-tingginya (Febrian, 2014: 2). 
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        Menurut Sanjaya sebagaimana dikutip  Chania dkk (2016: 81), prestasi 

belajar adalah gambaran kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan 

pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetisi dasar, sehingga untuk 

mencapai hasil yang diharapkan, tentu sudah selayaknya guru untuk merancang 

scenario pembelajaran yang bervariasi, menarik dan bermakna yang sesuai dengan 

semua tipe belajar gaya siswa. 

       Motivasi belajar dan minat belajar siswa memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap prestasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa timbul karena adanya 2 

faktor yaitu faktorberupa hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan 

belajar, dan harapan akan cita-cita, sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, serta kegiatan belajar yang 

menarik. Kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu sehingga 

seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan 

lebih bersemangat. Sedangkan minat belajar  adalah rasa suka seseorang terhadap 

sesuatu yang ingin dilakukan oleh peserta didik tanpa adanya paksaan. Minat yang 

baik akan disadari sendiri oleh peserta didik tersebut sehingga peserta didik dapat 

menguasai pelajaran, sehingga pada akhirnya peserta didik mendapatkan prestasi 

belajar yang baik ( Suharmadi, 2016:  

       Hasil observasi awal terhadap prestasi belajar siswa  MA Al-Barkah Sumber 

Jaya pada tanggal 24 November 2020, menunjukan bahwa prestasi siswa sebagian 

besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sehingga dapat 

disebut bahwa prestasi siswa masih rendah. KKM di tentukan oleh masing-masing 

sekolah sehingga mempunyai standar yang berbeda-beda. 



  

7 
 

       Berdasarkan hasil wawancara guru Biologi menyatakan bahwa tingkat prestasi 

belajar di MA Al-Barkah Sumber Jaya dalam kategori di bawah standar, di 

karenakan banyak siswa yang nilainya tidak mencapai KKM yang telah 

ditentukan.Data UAS (Ujian Akhir Semester ) hasil observasi pendahuluandapat di 

kemukakan bahwa siswa yang mencapai nilai KKM yaitu 47% lebih sedikit di 

bandingkan dengan siswa yang nilainya tidak mencapai nilai KKM yaitu 53%. 

Nilai tersebut menunjukan bahwa prestasi belajar biologi siswa belum maksimal.        

Hal ini membuktikan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya 

Prestasi belajar siswa, karena belum efektif dalam proses pembelajaran 

berlangsung siswa lebih memilih untuk tidak masuk kelas pada jam pertama 

maupun terakhir mata pelajaran.  

         Selain itu, ada beberapa siswa yang sering bolos dengan alasan merasa bosan 

di dalam kelas. kurang memperhatikan guru pada saat mengajar, baik siswa laki-

laki maupun perempuan. Siswa juga cenderung belajar hanya pada saat akan 

menghadapi ulangan tengah semester atau pada saat ulangan semester. Hal ini 

terjadi karena adanya pengaruh faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar. 

Faktor dalam diri yaitu kurangnya motivasi dan minat siswa untuk belajar, 

sedangkan faktor dari luar yaitu dipengaruhi oleh teman sehingga mereka 

mengesampingkan belajar. 

Dari penelitian terdahulu mengambil judul yaitu Pengaruh Motivasi Belajar 

dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Memproses 

Perjalanan Dinas Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Muhammadiyah 
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2 Bantul Semester Gasal Tahun Ajaran 2016/2017. Program keahlian 

Administrasi Perkantoran di SMK Muhammadiyah 2 Bantul terdiri dari 1 kelas, 

baik untuk kelas X, XI dan XII. Pada program keahlian Administrasi Perkantoran 

terdapat mata pelajaran Memproses Perjalanan Dinas yang merupakanPelajaran 

produktif dalam kurikulum yang wajib dipelajari oleh siswa kelas XI. 

Keberhasilan siswa dalam mengikuti mata pelajaran Memproses Perjalanan Dinas 

dapat dilihat dari prestasi belajar dengan bukti nilai UAS (Ujian Akhir Semester) 

gasal yang dicapai para siswa kelas XI Administrasi Perkantoran tahun ajaran 

2016/2017. 

Upaya yang dilakukan guru untuk menindaklanjuti siswa yang 

memperoleh nilai belum optimal, yaitu dengan diadakan ulangan 

perbaikan/remidi. Namun, hasil yang diharapkan masih belum sesuai dengan 

harapan guru, ada beberapa siswa yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM 

sehingga ketuntasan yang dicapai siswa belum mencapai 100%. Ketuntasan yang 

seharusnya dicapai siswa minimal 76 dalam mata pelajaran Memproses Perjalanan 

Dinas merupakan tujuan yang harus dicapaisiswa. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa (Purnamasari, 2017). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Motivasi Belajar dan Minat Belajar Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar Biologi Di Masa Pandemi Covid-19 Di MA Al- 

Barkah Sumber Jaya”. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdsarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa  

2. Masih rendahnya motivasi belajar siswa  

3. Masih rendahnya minat belajar siswa 

1.3 Pembatasan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

dan untuk menjaga agar permasalahan tidak meluas, maka dalam penelitian ini 

akan di batasi  motivasi belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang 

sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

Biologi siswa IPAMA Al-Barkah Sumber Jaya semester Ganjil tahun ajaran 

2019/2020. 

2. Apakah ada pengaruh minat belajar  terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

Biologi siswa IPA MA Al-Barkah Sumber Jaya semester Ganjil tahun ajaran 

2019/2020. 

3. Apakah ada pengaruh motivasi belajar dan minat belajar secara bersama 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran Biologi siswaIPA MA Al-Barkah 

Sumber Jaya semester Ganjil tahun ajaran 2019/2020. 
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1.5Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tujuan diadakan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran Biologi siswa IPA MA Al-Barkah Sumber Jaya semester Ganjil 

tahun ajaran 2019/2020. 

 2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran Biologi siswa IPA MA Al-Barkah Sumber Jaya semester Ganjil 

tahun ajaran 2019/2020. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan minat belajar secara bersama 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran Biologi siswa IPAMA Al-Barkah 

Sumber Jaya semester Ganjil tahun ajaran 2019/2020.  

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian ini 

bermanfaat sebagi berikut ini: 

     1. Secara Teoritis 

Penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan di bidang pendidikan mengenai pengaruh motivasi 

belajar dan minat belajar terhadap pretasi belajar siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 
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Melalaui penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah , wawasan, 

pengalaman, dan pengetahuan mengenai pengaruh motivasi belajar dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar. 

b. Bagi Pihak Sekolah 

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dan bahan evaluasi bagi pengelola pendidikan, sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

c. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peserta 

didik mengenai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar yang akan dicapai. 

d. Bagi IAIN Kendari 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

sehingga tercapai tujuan pendidikan yangdi selenggarakan di IAIN Kendari. 

1.7 Definisi Operasional 

       Untuk menghindari salah pengertian dan kerancuan dalam penelitian ini ada 

beberapa batasan istilah yang digunakan sebagai judul penelitian. Adapun 

batasan istilahnya sebagai berikut: 

1.7.1 Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah persepsi siswa mengenai dorongan minat 

yang menggerakkan, mengarahkan perilaku manusia dan perilaku belajar, 

akan tercermin dengan skor yang dicapai, motivasi belajar yang di maksud 

dalam penelitian ini yaitu setelah siswa menjawab indikator: 1) kesadaran 
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melakukan belajar; 2) memiliki kreativitas; 3) keinginan mempunyai nilai 

yang bagus; 4) memiliki tujuan tertentu; 5) menyelesaikan tugas tepat 

waktu;  6) tidak mudah bosan;  7)  mengerjakan tugas dengan optimal. 

1.7.2 Minat Belajar 

         Minat belajar adalah persepsi siswa mengenai suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri, minat belajar yang di maksud 

dalam penelitian ini yaitu setelah setelah siswa menjawab indikator: 1)  

keinginan siswa untuk belajar; 2) ketertarikan siswa terhadap belajar; 3) 

perhatian siswa dalam proses pembelajaran; 4) keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran; 5) tujuan akhir untuk memahami materi yang 

disampaikan. 

1.7.3 Prestasi Belajar 

         Prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu 

tertentu baik berupa perubahan tingkahlaku dan pengetahuan dan kemudian 

akan di ukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam anggka atau 

pernyataan yaitu dalam bentuk buku rapor siswa. 

 

 

 

 

 


