
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai 

peranan sebagai penyelenggara kegiatan belajar mengajar, dimana kepala 

sekolah, guru, dan para pendidik lainnya secara bersama-sama melaksanakan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia. 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia pada Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS) Bab II Pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab.  

 

Penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia telah mengalami banyak 

perubahan, mulai dari paradigma, kurikulum, dan lain sebagainya. Kebijakan 

pemerintah yang baru dibidang pendidikan ialah dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem 
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pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia. UU No. 20 Tahun 

2003 tentang SISDIKNAS BAB I pasal 1 ayat 19 dalam E. Mulyasa (2007: 

13) mengemukakan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Dalam peraturan tersebut pemerintah 

juga mengamanatkan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk 

mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) dikemukakan 

bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. Penyusunan dan pengembangan KTSP berpedoman pada Standar 

Nasional Pendidikan (SNP), karena SNP merupakan kriteria minimal dalam 

sistem pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup 

SNP meliputi, isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 

pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menekankan pada kemampuan yang 

harus dicapai dan dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kemampuan 

lulusan yang harus dicapai dinyatakan dengan standar kompetensi, yaitu 

kemampuan minimal yang harus dicapai lulusan. Standar kompetensi lulusan 

merupakan modal utama untuk bersaing di tingkat regional maupun global, 

karena persaingan yang terjadi pada era globalisasi sekarang ini adalah 
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persaingan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu 

panduan dalam pelaksanaan KTSP agar di dalam pelaksanaannya dapat sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. 

Panduan sebagai dasar pelaksanaan KTSP yang memenuhi aturan dan 

berkualitas perlu disiapkan agar sekolah dan satuan pendidikan, baik 

pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dapat melaksanakan dan 

menerapkan KTSP dengan benar. Salah satu panduan pelaksanaan KTSP 

adalah untuk merancang penilaian yang berkualitas guna mendukung, 

penjamin, dan pengendali mutu kelulusan. 

Salah satu prinsip penilaian pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) adalah dengan menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan 

kriteria dalam menentukan ketuntasan dan kelulusan belajar peserta didik. 

Kriteria ini dimasukkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

sebagai salah satu kebijakan baru di dalam memperbaiki mutu pendidikan di 

Indonesia. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan harus memberlakukan 

suatu kriteria penilaian yang disebut Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran, KKM ditetapkan oleh forum 

Kelompok kerja guru (KKG) sekolah. Nilai KKM ditentukan berdasarkan 

ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu 

kompetensi dasar berkisar antara 0–100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk 

masing-masing indikator adalah 75%. Sekolah dan satuan pendidikan harus 

menentukan KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata 

peserta didik, kompleksitas materi serta kemampuan sumber daya pendukung 
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dalam penyelenggaraan pembelajaran. Sekolah dapat menetapkan KKM 

dibawah kriteria ideal tergantung kebijakan sekolah masing-masing. 

SMA Negeri 1 Seputih Banyak telah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) atau tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh 

peserta didik per-mata pelajaran. Hal ini digunakan untuk melihat tingkat 

keberhasilan peserta didik. Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan, 

diketahui bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Seputih Banyak adalah 70. 

Jika peserta didik telah mencapai KKM maka peserta didik dikatakan tuntas, 

sebaliknya jika peserta didik belum mencapai kriteria yang ditetapkan maka 

peserta didik tersebut harus mengikuti remedial.  

Menurut guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas X SMA 

Negeri 1 Seputih Banyak masih banyak peserta didik yang belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mid semester ganjil TP 2012/2013. 

Di bawah ini, disajikan tabel jumlah siswa yang sudah mencapai KKM dan 

siswa yang belum mencapai KKM pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan data hasil mid semester ganjil 2012/2013 sebagai berikut. 
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Tabel 1. Jumlah siswa yang sudah mencapai KKM dan siswa yang belum 

mencapai KKM mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

No Kelas Jumlah siswa 

yang sudah 

mencapai KKM 

 

Jumlah siswa 

yang belum 

mencapai KKM 

Jumlah 

siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

28 

22 

21 

28 

19 

6 

17 

 

9 

14 

17 

10 

13 

29 

20 

37 

36 

38 

38 

32 

35 

37 

Jumlah 141 

 

112 253 

Sumber : Guru PKn Kelas X SMA Negeri 1 Seputih Banyak 

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa setiap kelas terdapat siswa yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM), dan dapat dilihat dari 253 

peserta didik, yang mencapai KKM sebanyak 141 peserta didik atau sebanyak 

55,73%, sedangkan yang belum mencapai KKM atau yang mendapat nilai 

kurang dari 70 sebanyak 112 peserta didik atau sebesar 44,27% sehingga 

dapat dikategorikan bahwa prestasi belajar peserta didik yang menguasai mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tergolong rendah. Diduga banyaknya 

peserta didik yang belum mencapai KKM tersebut dipengaruhi oleh motivasi 

belajarnya. 

Winkel (1983) mengemukakan bahwa “motivasi belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dan 

memberikan arahan pada kegiatan belajar itu, sehingga tujuan yang 

dikehendaki siswa dapat tercapai”. Motivasi belajar merupakan faktor yang 

sangat penting di dalam diri peserta didik. Dalam kerangka pendidikan formal 
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seperti proses belajar mengajar di sekolah, motivasi belajar sangat dibutuhkan 

peserta didik untuk menumbuhkan dorongan dan kekuatan dalam belajar agar 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, tujuan peserta didik adalah 

memiliki motivasi belajar yang kuat agar dapat mencapai nilai KKM yang 

telah ditetapkan, dan mencapai prestasi yang optimal. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah cita-cita atau 

aspirasi peserta didik, kemampuan peserta didik, kondisi peserta didik yang 

termasuk kedalam motivasi internal dari dalam diri peserta didik, sedangkan 

untuk kondisi lingkungan peserta didik, dan upaya guru dalam proses belajar 

mengajar merupakan motivasi ekternal dari peserta didik. Selain motivasi 

internal seperti, keinginan belajar yang timbul dari dalam diri peserta didik 

yang penting untuk diperhatikan adalah kondisi ekternalnya, seperti teman, 

lingkungan, dan strategi mengajar guru. Berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan peneliti terhadap beberapa peserta didik kelas X, diketahui bahwa 

selain peserta didik kurang memiliki motivasi di dalam proses pembelajaran 

PKn, guru mata pelajaran PKn kurang memiliki inovasi di dalam 

pembelajaran, diketahui bahwa guru lebih banyak menggunakan motode 

ceramah dengan berpedoman pada LKS sebagai panduan belajar yang 

membuat peserta didik menjadi pasif dan cenderung tidak memperhatikan 

pelajaran, karena peserta didik menganggap bahwa pelajaran yang dijelaskan 

sudah ada di dalam LKS yang mereka miliki. 

Menumbuhkan motivasi belajar peserta didik memang bukanlah hal yang 

mudah untuk dilakukan, seperti yang terjadi pada peserta didik kelas X SMA 
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Negeri 1 Seputih Banyak, seringkali dijumpai pemasalahan pada saat proses 

pembelajaran, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti diketahui 

bahwa dalam proses belajar mengajar masih terdapat peserta didik yang 

memiliki motivasi dan minat belajar rendah khususnya pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan, seperti; kurang konsentrasi pada saat guru 

menjelaskan, mengobrol di kelas, mengantuk saat jam pelajaran sedang 

berlangsung, tidak mengerjakan tugas, dan diketahui bahwa ada peserta didik 

yang mencontek saat ulangan harian atau ujian semester.  

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan di atas masih banyak lagi 

kendala yang dihadapi peserta didik dalam menumbuhkan motivasi 

belajarnya. Kondisi sekolah dan iklim kelas yang tidak mendukung juga 

menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan lemahnya motivasi belajar 

peserta didik.  

SMA Negeri 1 Seputih Banyak merupakan salah satu SMA di Kecamatan 

Seputih Banyak yang memiliki peserta didik dengan motivasi belajar yang 

bervariasi. Hal ini diketahui berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah 

dilakukan oleh peneliti tentang motivasi belajar peserta didik kelas X pada 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Ada peserta didik yang 

memiliki motivasi belajar kuat, sedang, dan lemah. 

Berkaitan dengan proses belajar mengajar khususnya mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan diduga ketercapaian kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) dipengaruhi oleh motivasi belajar peserta didik, karena semakin kuat 
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motivasi yang dimiliki peserta didik semakin besar pula kemungkinan 

keberhasilannya dalam pencapaian KKM yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) terhadap motivasi belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul: “Pengaruh Kriteria Ketuntasan Minimal  

Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas X SMA Negeri 1 Seputih Banyak 

Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kriteria ketuntasan minimal yang diperoleh peserta didik. 

2. Motivasi dan perhatian peserta didik pada mata pelajaran Pkn. 

3. Prestasi peserta didik pada mata pelajaran PKn tergolong rendah. 

4. Strategi pembelajaran yang digunakan guru di kelas. 

5. Kendala yang dihadapi peserta didik dalam mencapai KKM. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar 

permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi 

permasalahan pada masalah pengaruh kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan 
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Kewarganegaraan kelas X SMA Negeri 1 Seputih Banyak Lampung Tengah 

TP 2012/2013. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah pengaruh kriteria ketuntasan minimal terhadap 

motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas X SMA Negeri 1 Seputih Banyak Lampung 

Tengah TP 2012/2013. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap manusia sudah barang tentu 

memiliki suatu tujuan, begitupun halnya dengan penelitian ini. Adapun 

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kriteria 

ketuntasan minimal terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas X SMA Negeri 1 Seputih 

Banyak Lampung Tengah TP 2012/2013. 

2. Kegunaan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan oleh seseorang diharapkan 

memiliki manfaat tertentu. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini berguna secara teoritik mengembangkan atau menerapkan 

konsep-konsep pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, 

karena membahas tentang kriteria ketuntasan minimal terhadap 

motivasi belajar peserta didik mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di kelas X SMA Negeri 1 Seputih Banyak. 

b. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Diharapkan peserta didik meningkatkan motivasi belajarnya agar 

dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. 

b. Bagi Guru 

Mendorong guru untuk menciptakan proses belajar mengajar yang 

bisa menumbuhkan ketertarikan peserta didik, dan guru diharapkan 

dapat mengarahkan peserta didik agar dapat menguasai kompetensi 

yang telah ditetapkan agar kegiatan belajar mengajar yang 

dilaksanakan mencapai keberhasilan. 

c. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

untuk keseluruhan mata pelajaran pada umumnya dan khususnya 

pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup: 

1. Ruang Lingkup Ilmu  

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu 

pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan karena membahas 

tentang pengaruh kriteria ketuntasan minimal (KKM) terhadap motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X 

SMA Negeri 1 Seputih Banyak Lampung Tengah TP 2012/2013. 

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pengaruh kriteria ketuntasan 

minimal terhadap motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan kelas X SMA Negeri 1 Seputih Banyak 

Lampung Tengah TP 2012/2013. 

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Seputih Banyak 

Lampung Tengah. 
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5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian  

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya 

surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 28 November 2012 sampai 

dengan selesainya penelitian ini pada tanggal 22 Maret 2013. 

 

 


