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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan kehidupan manusia di 

dunia, sehingga semua negara menempatkan pendidikan sebagai suatu yang 

penting, yang memiliki tujuan untuk membangun bangsa dan negara ke arah yang 

lebih baik. Sebagaimana yang tercantumkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, bahwa tujuan pendidikan adalah menyiapkan 

siswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau 

profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan ( 

Pratistya, 2012). 

Untuk mewujudkan pendidikan tersebut, maka segala aspek yang 

menunjang pendidikan harus dikelola dengan baik, baik dari aspek kurikulum 

maupun pembelajaran. Dalam aspek kegiatan pembelajaran terdapat dua kegiatan 

yang sinergik, yakni guru mengajar dan siswa belajar. Siswa seharusnya belajar 

melalui berbagai pengalaman belajar sehingga terjadi perubahan dalam dirinya 

baik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sedangkan guru yang 

kompeten akan lebih mampu mengelola proses belajar mengajar, sehingga hasil 

belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas siswa dan guru merupakan penentu suksesnya siswa dalam bidang 

pendidikan. Dimana guru adalah sebagai faktor utama dan peserta didik adalah 

sebagai objek yang mendukung dalam proses kegiatan pembelajaran yang 
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dimaksud. Dalam proses pembelajaran, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang tercapai di 

dalam kelas untuk membantu poses perkembangan keefektifan siswa (Ridha 

Sabrina,dkk.2017). 

Dollar dan Miller memandang bahwa keefektifan pengaruh belajar 

dipengaruhi oleh beberapa hal yang diantaranya yaitu adanya motivasi siswa 

untuk menghendaki sesuatu, sehingga mempengaruhi rendah atau tingginya hasil 

dan prestasinya belajar (Wahyu mustika sakti, 2017). 

Secara umum, keberhasilan proses belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi, 

kecerdasan, bakat, minat, perhatian orang tua, motivasi, kesehatan jasmani, dan 

cara belajar siswa itu sendiri. Faktor eksternal meliputi, keluarga, lingkungan, 

Guru, masyarakat, sekolah serta peralatan belajar atau sarana belajar. Berdasarkan 

pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa, di antaranya adalah: perhatian orang tua, 

fasilitas belajar yang tersedia, waktu yang digunakan oleh siswa untuk belajar, 

motivasi siswa, kecerdasan, minat siswa, keterampilan guru mengajar dan lain 

sebagainya, dan lain-lain (Darwin bangun, 2008).  

Pada dasarnya orangtua menginginkan anak yang memiliki kecerdasan, 

berwawasan luas, bertingkah laku baik, berkata sopan dan kelak suatu hari anak-

anak mereka bernasib lebih baik dari mereka baik dari aspek kedewasaan pikiran 
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maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, setiap benak para orang tua bercita-cita 

menyekolahkan siswa supaya berfikir lebih baik, bertingkah laku sesuai dengan 

agama serta yang paling utama sekolah dapat mengantarkan siswa untuk 

memperoleh prestasi yang lebih baik, di semua mata pelajaran termasuk mata 

pelajaran biologi.  

Proses pembelajaran yang terjadi selama ini, khususnya pembelajaran 

biologi cenderung monoton dan tidak menarik. Proses belajar mengajar lebih 

banyak di dominasi oleh guru, siswa pada umunya cenderung pasif hanya 

menerima saja informasi-informasi yang diberikan guru, siswa lebih banyak 

mendengar, menulis apa yang di informasikan guru dan latihan mengerjakan soal. 

Sehingga proses belajar mengajar dirasakan oleh siswa membosankan dan tidak 

menarik. Akibatnya, prestasi belajar siswa pun juga akan menurun jika kondisinya 

seperti tersebut. 

Hal ini juga terjadi pada SMA Negeri 1 Kodeoha. Dimana, berdasarkan 

observasi awal, terlihat bahwa siswa kurang bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran biologi, sehingga siswa susah untuk menyerap pelajaran biologi. 

Kepada salah satu guru biologi di SMA Negeri 1Kodeoha, dalam wawancara 

tersebut beliau mengatakan bahwa” siswa kesulitan dalam memahami konsep-

konsep dalam mata pelajaran biologi karena antara perolehan pengetahuan dengan 

prosesnya tidak terintegrasi dengan baik dan tidak memungkinkan siswa untuk 

menangkap makna secara fleksibel, apalagi zaman corona anak-anak cuek dengan 

tugasnya sehingga nilai prestasi siswa dapat dikatakan rendah walaupun itu berada 

di standar KKM”. 
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Prestasi belajar biologi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kodeoha, 

terlihat bahwa banyak siswa yang  prestasi belajarnya berada di rata-rata nilai 

standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini dapat dilihat pada observasi 

awal nilai prestasi belajar biologi kelas X di SMA Negeri 1 Kodeoha, dari 152 

siswa kelas X, siswa yang prestasi belajarnya yang mendapatkannilai 75 (standar 

KKM) yaitu 51 siswa. 

  Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti penyebab rendahnya 

prestasi belajar biologi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kodeoha, sehingga 

penulis memberi judul penelitian ini “Analisis Faktor-Faktor Penyebab 

Rendahnya Prestasi Belajar Biologi Pada Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 

Kodeoha”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diatas, maka identifikasi masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran biologi.  

2. Kurangnya kemampuan siswa menyerap pelajaran biologi 

3. Siswa kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam mata pelajaran 

biologi. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan, penelitian ini hanya dibatasi dan berfokus pada faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar biologi pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 

Kodeoha. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.  Apa faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar biologi pada siswa 

kelas X SMANegeri 1 Kodeoha ? 

2. Bagaimana solusi faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar biologi 

pada siswa kelas X SMANegeri 1 Kodeoha ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar biologi 

pada siswa kelas X SMANegeri 1 Kodeoha. 

2. Untuk mengetahui solusi faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar 

biologi pada siswa kelas X SMANegeri 1 Kodeoha. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan literatur yang 

menjadi tambahan referensi, khususnya memberikan pengetahuan tentang 

faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar biologi pada siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Kodeoha. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a.  Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai penambah bekal untuk terjun 

dalam dunia pendidikan, serta menambah pengalaman dan 
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pengembangan pengetahuan tentang rendahnya prestasi belajar biologi 

pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Kodeoha.  

b. Bagi guru, untuk memberikan informasi faktor psikologis penyebab 

rendahnya prestasi belajar biologi pada siswa kelas X guna mengambil 

langkah-langkah perbaikan pembelajaran.  

c. Bagi siswa, untuk meningkatkan cara belajar dengan baik dan selalu 

berusaha meningkatkan prestasi belajar agar semakin bagus sehingga 

nilai rata-rata di atas dari KKM. 

1.7 Definisi Oprasional 

1. Prestasi belajar 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah hasil 

yang dicapai oleh siswa dalam usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

angka maupun huruf. Prestasi belajar bisa dijadikan cerminan sebagai hasil 

kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru. Adapun indikator dari prestasi balajar siswa adalah dengan 

menggunakan nilai rata-rata biologi pada raport siswa kelas X SMA Negeri 1 

Kodeoha. 

2. Faktor rendahnya prestasi belajar  

Hasil belajar antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda. Perbedaan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, antara lain : a) faktor-faktor yang bersumber dari diri 

sendiri faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan studi peserta 

didik, misalnya minat, bakat, kesehatan, kebiasaan belajar, dan kemandirian. 
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b) faktor-faktor yang berasal dari luar dari peserta didik faktor ini 

mempengaruhi terhadap kemajuan studi peserta didik lingkungan, studi dari 

lingkungan masyarakat dan faktor lain yaitu sekolah dan peralatan sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


