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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia pada propinsi-propinsi di Indonesia termasuk propinsi

Lampung. Pada era globalisasi persaingan antar bangsa tidak lagi mengandalkan

kekuatan fisik melainkan otaklah yang menjadi senjata mereka dalam menguasai

dunia, dari kemampuan otak, manusia dapat berfikir dan timbul kreativitas serta

inovasi sehingga terciptalah ilmu pengetahuan dan teknologi. kehidupan sosial,

ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan dan keamanan dapat dikuasai dengan

adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang tidak siap untuk

menghadapi arus globalisasi akan menjadi bangsa terbelakang, terpuruk dan

terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, ketidakadilan serta ketidakpastian

dalam menghadapi masa depan.

fenomena ini mengakibatkan munculnya persaingan dalam berbagai bidang

kehidupan diantaranya bidang pendidikan. Starategi yang dibutuhkan untuk

menghadapi fenomena ini dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas,

salah satu cara yang ditempuh adalah melalui peningkatan mutu pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam rangka meningkatkan kecerdasan

bangsa, hal ini seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia



2

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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 serta bertanggung
jawab.

Pendidikan adalah proses panjang dan berkelanjutan untuk mentransformasikan

peserta didik menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaannya yaitu

bermanfaat bagi dirinya, bagi sesama, bagi alam semesta beserta segenap isi dan

peradabannya.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai kewajiban mendidik

anak-anak agar menjadi penerus generasi bangsa dan mewujudkan pendidikan

nasional. Siswa wajib mengikuti kegiatan belajar dan pembelajaran dalam

pelaksanaan pendidikan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Slameto (2003: 1)

dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan

kegiatan yang paling pokok, dengan demikian keberhasilan pencapaian tujuan

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses pembelajaran yang

dialami oleh siswa sebagai anak didik.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan diperlukan adanya kurikulum dalam proses

pembelajaran di sekolah. Kurikulum adalah konten dan proses formal maupun non

formal dimana siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman, perkembangan

skil, perubahan tingkah laku, apresiasi dan nilai-nilai di bawah bantuan sekolah

(Ronald C. Doll dalam Oliva, 1991: 7).
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Saat ini kurikulum yang digunakan di Indonesia adalah kurikulum 2013. Menurut

dyki (2013) kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan

dan tematik-integratif, menambah jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong

peserta didik atau siswa untuk mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar

dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang diperoleh siswa  setelah

menerima materi pembelajaran dan diharapkan siswa kita memiliki kompetensi

sikap, keterampilan dan pengetahuan jauh lebih baik. Hal ini dapat membuat

siswa akan lebih kreatif, inovatif dan lebih produktif, sehingga siswa bisa sukses

dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki

masa depan yang lebih baik.

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, setiap

kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Penyempurnaan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki

kualitas pendidikan di Indonesia demi menciptakan peserta didik yang beriman,

bertakwa, berakhlak mulia dan sesuai dengan pancasila demi memenuhi

perkembagan zaman.

Menurut Molle (2013) ada beberapa aspek yang terkandung dalam kurikulum 2013

yang terbagi menjadi tiga aspek diantaranya:

1. Pengetahuan

Untuk aspek pengetahuan pada kurikulum 2013 masih serupa dengan aspek di
kurikulum yang sebelumnya, yakni masih pada penekanan pada tingkat
pemahaman siswa dalam hal pelajaran. Nilai dari aspek pengetahuan bisa
diperoleh juga dari ulangan harian, ujian mid semester, ujian akhir semester
dan ujian kenaikan kelas. Pada kurikulum 2013 , pengetahuan bukanlah aspek
utama seperti pada kurikulum-kurikulum yang dilaksanakan sebelumnya.
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2. Keterampilan

Keterampilan merupakan aspek baru yang dimasukkan dalam kurikulum di
Indonesia. Keterampilan merupakan upaya penekanan pada bidang skil atau
kemampuan, misalnya kemampuan untuk mengemukakan opini atau pendapat,
berdiksusi, bermusyawarah, membuat berkas laporan, serta melakukan
presentasi. Aspek keterampilan sendiri merupakan salah satu aspek yang
cukup penting karena jika hanya dengan pengetahuan, maka siswa tidak akan
dapat menyalurkan pengetahuan yang dimiliki sehingga hanya menjadi teori
semata.

3. Sikap

Aspek sikap merupakan aspek tersulit dalam penilaian. Sikap meliputi
perangai sopan santun, adab dalam belajar, sosial, absensi dan agama.
Kesulitan penilaian dalam aspek ini banyak disebabkan karena guru tidak
setiap saat mampu mengawasi siswa-siswinya. Sehingga penilaian yang
dilakukan tidak begitu efektif.

Sementara untuk buku Laporan Belajar (RAPOR) pada kurikulum 2013 ditulis

berdasarkan pada interval serta dihapuskannya sistem ranking yang sebelumnya

ada pada kurikulum. Hal ini dilakukan untuk meredam persaingan antar peserta

didik. Upaya penilaian pada rapor di kurikulum 2013 tersebut dibagi ke dalam

tiga kolom yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pendidikan menengah di Indonesia secara umum digolongkan menjadi lima

kelompok yaitu: Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah

Menengah Keagamaan, Sekolah Menengah Kedinasan dan Sekolah Menengah

Luar Biasa.

SMA Swadhipa Bumisari Natar merupakan salah satu sekolah swasta yang ikut

menyelenggarakan pendidikan dengan jumlah siswa 243 siswa yang terdiri dari

kelas X sebanyak 77 siswa yang terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas X 1

sebanyak 40 siswa dan kelas X 2 sebanyak 37 siswa. Kelas XI sebanyak 69 siswa,
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yang terbagi menjadi dua yaitu 34 siswa kelas XI IPA dan 35 siswa kelas XI IPS.

Sementara untuk siswa kelas XII berjumlah 96 siswa yang terbagi menjadi tiga

kelas yaitu: kelas XII IPA sebanyak 33 siswa, kelas XII IPS 1 sebanyak 31 siswa

dan sebanyak 32 siswa kelas XII IPS 2. Seluruh siswa yang sekolah di SMA

Swadhipa Bumisari merupakan tanggung jawab semua pihak sekolah untuk

mencerdaskan dan menciptakan peserta didik yang lebih kreatif dan terampil.

Pelajaran Geografi merupakan mata pelajaran yang masuk dalam kelompok

peminatan ilmi-ilmu sosial. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan

dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan

kewilayahan dalam konteks keruangan (Sumaatmadja, 2001: 11). Tingkat

penguasaan pembelajaran dan tingkat keterampilan yang telah dimiliki siswa

dalam pelajaran geografi biasanya diukur dari tingkat pencapaian prestasi

belajarnya.

Dalam proses pembelajaran yang berlangsung tidak semua materi pelajaran dapat

tercapai oleh siswa. Hal ini dapat dilihat dari prestasi belajar yang diraih oleh

siswa. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa yang dinyatakan

dalam bentuk angka pada suatu mata pelajaran. Tidak semua siswa mendapat

prestasi yang sama dalam setiap pelajaran, ada siswa yang telah tuntas KKM dan

tidak tuntas KKM, tergantung dari kemampuan belajar siswa dalam mengikuti

proses pembelajaran itu sendiri.

Penetapan KKM merupakan salah satu komponen administrasi yang harus dibuat

oleh seorang guru. KKM merupakan pegangan minimal dalam menentukan

apakah seorang siswa sudah dapat dikatakan tuntas atau tidak dalam belajar baik
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dari segi Indikator, Kompetensi Dasar (KD) maupun Standar Kompetensi (SK)

yang harus diketahui. KKM yang ditetapkan SMA Swadhipa Bumisari Natar

untuk mata pelajaran geografi adalah 80.

Penetapan KKM ini ditetapkan awal tahun pelajaran oleh MGMP (Musayawarah

Guru Mata Pelajaran) yang diketahui dan disetujui Kepala Sekolah. Penetapan

KKM di SMA Swadhipa dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria

penetapan KKM yaitu:

1. Kompleksitas SK, KD dan Indikator (tingkat kesulitan dan kerumitan materi

yang akan dipelajari)

2. Daya dukung (sarana dan prasarana yang ada, kemampuan guru, lingkungan

dan biaya yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari)

3. Intake siswa (tingkat kemampuan rata-rata siswa)

Penentuan nilai tingkat kemampuan siswa dilihat dari hasil raport kelas

terakhir dari tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar diantaranya adalah faktor

motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan atau dorongan seseorang

dalam mencapai sebuah tujuan. Siswa yang memiliki keinginan yang kuat dalam

mempelajari dan memahami sesuatu akan terdorong untuk belajar dengan

sungguh-sungguh baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini sesuai dengan

pendapat Hamzah B. uno (2007: 28) seorang anak yang telah termotivasi untuk

belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan

harapan akan memperoleh hasil yang baik.
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Faktor motivasi memegang peranan penting dalam proses pembelajaran karena

motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak diri siswa dalam

memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang ingin dikehendaki

dapat tercapai.

Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, guru telah memberikan semangat

kepada siswa dengan terlebih dahulu menjelaskan kompetensi inti, standar

kompetensi dan kompetensi dasar agar siswa terdorong untuk belajar sesuai

dengan tujuan tersebut. Pada kenyataannya, motivasi belajar siswa kelas XI SMA

Swadhipa Bumisari Natar masih ada yang rendah. Hal ini terbukti dengan

kurangnya semangat siswa dalam belajar, kurangnya interaksi siswa dengan guru

pada saat proses pembelajaran seperti bertanya ataupun diskusi, sikap enggan

berkonsultasi kepada guru apabila mengalami kesulitan terhadap pelajaran, tidak

menunjukkan minat terhadap bermacam masalah dan kurang tekun menghadapi

tugas seperti seringnya siswa terlambat mengumpulkan tugas.

Selain motivasi belajar siswa, faktor lain yang mempengaruhi dalam prestasi

belajar adalah kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar mempengaruhi aspek

kognitif. Kondisi siswa yang siap melakukan proses pembelajaran, akan berusaha

merespon pertanyaan yang diberikan oleh guru. Untuk memberikan jawaban yang

benar tentunya siswa harus mempunyai pengetahuan dengan cara membaca dan

mempelajari materi yang akan diajarkan oleh guru. Dalam mempelajari materi

tentunya siswa harus mempunyai buku pelajaran sebagai acuan untuk belajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas XI di SMA

Swhadhipa Bumisari Natar Lampung Selatan, diketahui beberapa indikasi siswa
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memiliki kurang adanya kesiapan dalam belajar. Hal ini terlihat dari siswa sering

keluar ruangan ketika mengikuti pelajaran, siswa juga kurang begitu

memperhatikan alat-alat atau perlengkapan belajar, tidak mempunyai alat tulis dan

buku-buku pelajaran, padahal kesiapan belajar siswa memegang peranan yang

sangat penting bagi pencapaian prestasi belajar.

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar adalah kegiatan belajar. Kegiatan

belajar yang dilakukan siswa baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah juga

mempengaruhi prestasi belajar siswa.  Kegiatan belajar yang dilakukan siswa

tidak hanya cukup dengan mendengar dan mencatat saja tetapi siswa juga harus

melakukan kegiatan belajar lainnya seperti latihan mengerjakan soal-soal,

melakukan diskusi, merangkum pelajaran dan lain-lain. Cara tersebut dapat

membuat siswa memiliki pengetahuan yang lebih luas. Belajar merupakan

rangkaian kegiatan yang terencana dan bertujuan, dalam belajar siswa dituntut

untuk melakukan kegiatan seperti mengatur waktu untuk belajar, aktif mengikuti

pelajaran, membuat catatan dari hasil penjelasan guru, membuat literatur serta

memahami materi pelajaran.

Selain motivasi belajar, kesiapan belajar dan kegiatan belajar siswa yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah sikap siswa terhadap penampilan

guru mengajar atau kemampuan harus dikuasai oleh guru dalam menyampaikan

ilmu pengetahuan kepada siswa sehingga siswa dapat dengan mudah menerima

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

Berdasarkan uraian di atas rendahnya prestasi belajar siswa diperkirakan karena

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya motivasi belajar siswa, kesiapan
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belajar siswa, kegiatan belajar siswa dan sikap siswa terhadap penampilan guru

dalam mengajar.

Salah satu indikator untuk mengetahui mutu pembelajaran di sekolah yaitu dengan

mengukur tinggi rendahnya prestasi yang dicapai oleh siswa dari hasil proses

pembelajaran di kelas.  Pada kenyataannya tidak setiap siswa memiliki prestasi

yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pra riset yang dilakukan di SMA Swadhipa

Bumisari Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mata pelajaran geografi siswa

kelas XI semester ganjil seperti terlihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Nilai Ujian Semester Ganjil Mata Pelajaran Geografi Siswa Kelas
XI SMA Swadhipa Bumisari Natar Tahun Pelajaran 2014/2015

No
Kriteria

Ketuntasan
Belajar

Jumlah
Siswa

Kelas XI
IPA

Jumlah
Siswa

Kelas XI
IPS

Total Siswa
Kelas XI

Persent
ase (%)

1.

2.

Tuntas ≥ 80

Tidak Tuntas < 80

16

19

23

11

39

30

56,52

47,48

Total 35 34 69 100
Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi Kelas XI Semester

Ganjil SMA Swadhipa Bumisari Natar Tahun Pelajaran 2014/2015.

Dalam standar Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang diterapkan SMA

Swadhipa Bumisari Natar untuk mata pelajaran geografi adalah 80. Dari tabel 1 di

atas menunjukkan bahwa prestasi belajar yang diperoleh seluruh siswa kelas XI

SMA Swadhipa Bumisari Natar Kabupaten Lampung Selatan masih tergolong

rendah karena sebanyak 39 siswa atau sebanyak 56,52% tuntas belajar dan

sebanyak 30 siswa atau 47,48% tidak tuntas belajar yaitu berada di bawah nilai 80

atau di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan SMA
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Swadhipa Bumisari Natar. Untuk nilai tertinggi dari seluruh kelas yaitu 85, nilai

terendah yaitu 57,5.

Menurut Djamarah dan Aswan Zein (1996: 128) apabila bahan pelajaran yang

diajarkan kurang dari 65% dikuasai siswa maka persentasi keberhasilan pada mata

pelajaran tersebut tergolong rendah. Berdasarkan rata-rata nilai mata pelajaran

geografi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa prestasi belajar geografi siswa

kelas XI IPS SMA Swadhipa Bumisari Natar Kabupaten Lampung Selatan masih

tergolong rendah.

Berdasarkan prestasi belajar geografi siswa kelas XI SMA Swadhipa Bumisari

Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan

mengkaji mengenai “Pengaruh Motivasi Belajar dan Kesiapan Belajar Terhadap

Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas XI SMA Swadhipa Bumisari Natar Tahun

Pelajaran 2014/2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini maka penulis

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Motivasi belajar Geografi siswa kelas XI SMA Swadhipa Bumisari Natar

2. Kesiapan belajar Geografi siswa kelas XI SMA Swadhipa Bumisari Natar

3. Kegiatan belajar Geografi siswa kelas XI SMA Swadhipa Bumisari Natar

4. Sikap siswa dalam pembelajaran Geografi siswa kelas XI SMA Swadhipa

Bumisari Natar

5. Prestasi belajar Geografi siswa kelas XI SMA Swadhipa Bumisari Natar
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dimaksudkan

membahas masalah tentang motivasi belajar (X1), kesiapan belajar (X2) dan

prestasi belajar geografi siswa (Y), yaitu apakah ada pengaruh motivasi dan

kesiapan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa.

D. Rumusan Masalah dan Permasalahan

Berdasarkan batasan masalah di atas maka masalahnya adalah “ rendahnya

prestasi belajar siswa kelas XI dalam mata pelajaran Geografi”, dengan demikian

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar Geografi

siswa kelas XI di SMA Swadhipa Bumisari Natar tahun pelajaran 2014/2015?

2. Apakah ada pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar Geografi

siswa kelas XI di SMA Swadhipa Bumisari Natar tahun pelajaran 2014/2015?

3. Apakah ada pengaruh motivasi belajar dan kesiapan belajar terhadap prestasi

belajar Geografi siswa kelas XI di SMA Swadhipa Bumisari Natar tahun

pelajaran 2014/2015?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar

geografi kelas XI di SMA Swadhipa Bumisari Natar tahun pelajaran

2014/2015.
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2. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar

geografi siswa kelas XI di SMA Swadhipa Bumisari Natar tahun pelajaran

2014/2015.

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan kesiapan belajar terhadap

prestasi belajar Geografi siswa kelas  XI di SMA Swadhipa Bumisari Natar

tahun pelajaran 2014/2015.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi yang

berhubungan dengan dunia pendidikan.

2. Dapat disumbangkan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan

prestasi belajar Geografi siswa kelas XI di SMA Swadhipa Bumisari Natar.

3. Dapat dijadikan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam

lagi tentang masalah ini.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah pengaruh motivasi dan Kesiapan

belajar siswa mata pelajaran Geografi SMA Swadhipa Bumisari Natar.

2. Ruang lingkup subyek penelitian adalah Siswa kelas XI SMA Swadhipa

Bumisari Natar Kabupaten Lampung Selatan.

3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMA Swadhipa Bumisari Natar

Kabupaten Lampung Selatan.
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4. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun pelajaran 2014/2015

5. Ruang lingkup ilmu adalah pembelajaran geografi.

Pembelajaran geografi adalah pembelajaran yang memberikan pengetahuan

tentang aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan

gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya,

yang diajarkan di sekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan

mental anak pada jenjang pendidikan masing-masing.


