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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlansung di sekolah dan di 

luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan 

peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. 

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk 

pendidikan formal dan informal di sekolah dan di luar sekolah yang berlansung 

seumur hidup yang bertujuan optimalisasi (Maunah, 2019, h. 5). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya tempat untuk 

menjalankan pendidikan. Oleh karena itu proses pendidikan dapat diperoleh 

melalui jalur pendidikan formal dan informal. 

Proses belajar yang diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah, 

tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa secara 

terencana, baik dalam aspek pola pikir, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap 

dan mentalitas. Interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi 

oleh lingkungannya, yang antara lain terdiri atas murid, guru, petugas 

perpustakaan, kepala sekolah, bahan atau materi pelajaran (buku, modul, majalah, 
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rekaman video atau audio, dan sejenisnya), dan berbagai sumber belajar dan 

fasilitas (proyektor overhead, perekam pita audio dan video, radio, televisi, dan 

lain-lain) (Arsyad, 2004, h. 1). 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukanlah hanya 

penguasaan kumpulan pengalaman berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan proses penemuan. IPA merupakan 

cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam yang membahas tentang 

gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil 

percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. IPA berhubungan 

dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, 

berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen 

(Noviana,2013,h. 2). 

Menurut Trianto (2010) salah satu perubahan paradigma pembelajaran 

adalah orientasi pembelajaran yang semula berpusat pada guru beralih berpusat 

pada murid dan pendekatan yang semula lebih banyak bersifat tekstual berubah 

menjadi kontekstual. Pemilihan strategi atau model pembelajaran yang tepat 

sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dikelas 

(Ditriguna,2013,h. 3). Guru yang memilki kompetisi pedagogik akan dapat 

mengelola pembelajaran dengan baik, sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung secara efektif dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai 

(Ismail,2015,h. 706). 
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Sekolah merupakan tempat pelaksanaan proses belajar mengajar. Dalam 

melaksanakan pembelajaran tersebut, siswa diatur dengan tata tertib agar proses 

belajar mengajarnya berjalan dengan baik. Tata tertib tersebut hendaknya 

dijalankan untuk menciptakan disiplin, kedisiplinan siswa bisa dilihat dari 

bagaimana cara siswa melaksanakan tata tertib yang berlaku di sekolah sebagai 

lokasi pelaksanaan proses belajar mengajar. Siswa yang memiliki sikap disiplin 

yang tinggi akan memperlihatkan kesiapannya dalam menerima pembelajaran di 

kelas, memperhatikan guru, belajar dengan teratur, selalu mengerjakan tugas, dan 

memiliki kelengkapan pembelajaran yang memadai. 

Fenomena ini juga terjadi pada SMP Negeri 9 Kendari dimana sebagian 

siswa masih tidak peduli terhadap disiplin yang diberlakukan di sekolah. 

Fenomena siswa yang membolos, terlambat masuk sekolah maupun kelas, 

ataupun terlambat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Hal yang 

perlu untuk segera disikapi dengan menumbuhkan kembali kesadaran disiplin 

siswa khususnya disiplin belajar dalam kelas sebab kelas yang disiplin merupakan 

faktor penunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Ernawati (2016) kedisiplinan merupakan suatu sikap, perilaku, 

dan perbuatan yang sesuai dengan organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis. 

Kedisiplinan merupakan suatu kepatuhan atau kesediaan untuk mematuhi 

peraturanperaturan yang berlaku. Kepatuhan disini bukan berarti hanya karena 

adanya tekanan-tekanan dari luar, melainkan kepatuhan yang didasari oleh adanya 

kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan tersebut. 

Minat merupakan salah satu dari faktor psikologis yang merupakan faktor 

intern yang mempengaruhi hasil belajar. Minat siswa merupakan keadaan dimana 
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siswa tertarik pada sesuatu karena berhubungan dengan dirinya. Hal ini turut 

menentukan keberhasilan siswa, karena dengan adanya minat yang tepat 

makasiswa akan tergerak untuk melakukan aktivitas belajar dengan sungguh-

sungguh. Minat belajar siswa bisa dilihat dari bagaimana dia memahami suatu 

pelajaran dan keinginan untuk mempelajarinya, sikap dan perhatiannya ketika 

pelajaran tersebut sedang diajarkan, serta keaktifan dalam proses pembelajarannya 

(Slameto,2013,h. 180). 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Didalam pendidikan, siswa akan dinilai 

keberhasilannya melalui tes hasil belajar. Ada yang mampu mencapai hasil belajar 

tinggi, tetapi ada pula siswa yang hasil belajarnya rendah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor intern (dari 

dalam diri siswa) dan faktor ekstern (dari luar siswa). Faktor intern terdiri dari 

faktor jasmaniah (fisiologis), psikologis, dan kelelahan, sedangkan faktor ekstern 

yang mempengaruhi hasil belajar adalah lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Faktor siswa sebagai individu yang menjalankan proses belajar 

memegang peranan penting dalam hasil belajar yang baik, sehingga setiap 

perilaku siswa harus sesuai dengan definisi baik itu sendiri (Slameto, 2013, h. 54). 

SMP Negeri 9 Kendari merupakan sekolah negeri untuk tingkat menengah 

yang menerapkan Kurikulum K13. Sekolah yang menerapkan K13 pada mata 

pelajaran IPA yang di dalamnya memuat materi Ilmu Pengetahuan Alam yang 

diberikan mulai dari kelas VII. Ilmu Pengetahuan Alam memerlukan proses 

adaptasi dalam pelaksanaannya dan memiliki kecenderungan kurang diminati oleh 

siswa. Kurangnya minat siswa terhadap materi Ilmu Pengetahuan Alam dapat juga 
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diakibatkan oleh pelaksanaan pembelajaran yang terkesan monoton sehingga 

siswa cenderung mengabaikan materi Ilmu Pengetahuan Alam. Selain itu sebagian 

siswa menganggap materi Ilmu Pengetahuan Alam tidak menyenangkan dan sukar 

sehingga menambah beban pikiran mereka. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti kepada guru IPA (H. Abdullah S.Pd) pada tanggal 30 November 2020 di 

SMPN 9 Kendari, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar IPA 

karena kurangnya perhatian dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran, 

beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran IPA Terpadu karena materinya 

yang banyak menggunakan rumus-rumus, banyak bahasa latin sehingga siswa 

kebanyakan menghayal dan semakin diperjelas dari hasil ulangan harian, sebagian 

besar siswa yang masih belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

yaitu 75, sampai harus diadakan remedial untuk mencukupi nilai KKM. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul“Pengaruh Kedisiplinan dan Minat Belajar terhadap Hasil 

Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Siswa SMPN 9 Kendari”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang 

dapat di identifikasi yang berkaitan dengan hasil belajar IPA, kedisiplinan siswa, 

dan minat belajar siswa SMP Negeri 9 Kendari: 

1. Siswa cenderung memiliki nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) sehingga masih harus dilakukan remedial. 

2. Kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA  

3. Kedisiplinan mempengaruhi hasil belajar siswa 
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4. Hasil belajar siswa dibawah KKM, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar siswa masih rendah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar IPA, meskipun demikian tidak semua faktor dijadikan 

permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dibatasi oleh dua faktor yaitu: 

kedisiplinan siswa dan minat belajar karena faktor-faktor tersebut diduga 

mempunyai pengaruh besar terhadap hasil belajar IPA siswa SMP Negeri 9 

Kendari. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang dipaparkan di atas, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar IPA? 

2. Apakah ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar IPA? 

3. Apakah ada pengaruh kedisiplinan dan minat secara bersama-bersama 

terhadap hasil belajar IPA? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar IPA 

2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar IPA 

3. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan dan minat secara bersama-sama 

terhadap hasil belajar IPA 
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1.6 Manfaat Peneliti 

1.6.1 Maanfaat Teoritis 

1. Memperkaya kajian tentang pengaruh kedisiplinan siswa dan minat belajar 

terhadap hasil belajar IPA 

2. Merumuskan hipotesis tentang pengaruh kedisiplinan siswa dan minat belajar 

terhadap hasil belajar IPA 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti 

Sebagai kesempatan peneliti untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pemahaman serta sebagai sebuah bentuk latihan dalam menerapkan ilmu yang 

telah didapatkan sewaktu perkuliahan sehingga dapat dijadikan bekal dalam 

mengembangkan potensi diri untuk menjadi pendidik yang baik. 

2. Bagi Guru 

Sebagai informasi dan pertimbangan guru dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa terutama pada mata pelajaran Ilmu Pengtahuan Alam. 

3. Bagi Siswa 

Sebagai dorongan bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya dengan 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya baik dari 

internal maupun eksternal. 


