
BAB  I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan masa

depan bangsa, tanpa adanya pendidikan suatu negara tidak akan maju dan berkembang. Hampir

seluruh negara didunia mengalami masalah yang berkaitan dengan pendidikan.
Menurut undang-undang no. 20 tahun 2003 pasal 1 tentang “Pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan, ahklak mulia,  serta keterampilan yang diperlukan

dirinya”(UU-20-2003-Tentang Pendidikan-Nasional).
Berdasarkan  undang-undang  dimana  pendidikan  bertujuan  untuk  mengembangkan

kemampuan dan bakat individu dalam mencapai harapan dan cita-cita yang diinginkan. Serta

pendidikan nasional yang bertujuan untuk membangun kualitas manusia yang bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, dalam pengendalian diri, kepribadian dan keterampilan diri yang berguna

bagi diri individu itu sendiri. Dengan berjalannya waktu dunia pendidikan mengalami kemajuan

yang sangat pesat di  berbagai negara.  Sehingga seluruh negara pun menjunjung tinggi dunia

pendidikan. Akan tetapi didalam dunia pendidikan terdapat fenomena yang tidak bisa diabaikan,

yaitu permasalahan tentang motivasi belajar yang menggangu dalam proses belajar maksimal

peserta didik. Setiap orang tentu memiliki cara menumbuhkan semangat belajar pada diri yang

berbeda satu  sama lainnya.  Semangat  inilah  yang disebut  dengan motivasi.  Menurut  Winkel

(2003:271) motivasi belajar adalah suatu keadaan psikis yang berperan menumbuhkan gairah,

rasa  dan  semangat  belajar.  Ciri-ciri  dari  motivasi  belajar  itu  adalah  1)  adanya  hasrat  dan



keinginan berhasil 2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 3) adanya harapan dan cita-

cita  masa  depan   4)  adanya  penghargaan  dalam belajar  5)  adanya  lingkungan  belajar  yang

kondusif (Uno, 2006:23).  
Dengan  demikian  motivasi  belajar  pada  siswa  mempunyai  arti  penting  dalam

membangkitkan semangat dan gairah siswa dalam belajar, serta membuat siswa berjuang untuk

mencapai kesuksesan. Agar dapat mencapai kesuksesan siswa harus memiliki cara belajar yang

tepat, cara belajar yang tepat adalah cara belajar yang efektif. Cara belajar efektif adalah suatu

pembelajaran  yang  memungkinkan  peserta  didik  untuk  dapat  belajar  dengan  mudah,

menyenangkan  dan  dapat  tercapai  tujuan  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  harapan

(Warista,2008: 288). Adapaun ciri-ciri dari belajar yang efektif yaitu, 1) mengatur waktu belajar

2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 3) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar

(Uno, 2006:23). 

Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  kepada  siswa  yang  dilaksanakan  di  SMA  Isen

Mulang  Palangka  Raya  khususnya kelas  XI  IPS  dan XI  IPA.  Peneliti  melihat  bahwa siswa

mempunyai motivasi belajar yang baik, hal ini terlihat ketika kegiatan pembelajaran berlangsung

di dalam kelas siswa aktif dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar seperti, mencatat

materi yang di sampaikan oleh guru didepan, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan,

tidak takut untuk menanyakan kembali ketika ada materi yang masih belum dimengerti, serta

aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara lisan maupun tertulis. Namun ada

beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, hal ini terlihat ketika ditanya

oleh guru tidak bisa menjawab pertanyaan, di  karenakan siswa tersebut tidak memperhatikan

ketika guru sedang menjelaskan, tidak mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan.

Selain itu peneliti juga melihat fenomena bahwa siswa SMA Isen Mulang Palangka Raya

khususnya siswa kelas XI IPS dan XI IPA memiliki cara belajar yang efektif,  seperti belajar



dengan baik, siswa dapat membagi waktu belajar, waktu istirahat dan bermain.  Mereka juga

mempelajari kembali materi yang sudah diberikan oleh guru dengan baik, hal ini terbukti saat

guru memberikan tanya jawab siswa bisa menjawab dan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang

terjadi  didalam kelas.  Sehingga siswa dengan mudah mengingat  materi  apa saja  yang sudah

mereka pelajari sebelumnya. Akan tetapi ada juga siswa yang belum memiliki cara belajar yang

efektif,  seperti  belum menguasai bahan pelajaran,  belum bisa membagi waktu belajar, waktu

istirahat dan bermain.
Oleh  sebab  itu  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  “Hubungan

Antara Motivasi Belajar Siswa dengan Cara Belajar yang Efektif Kelas XI SMA Isen Mulang

Palangka Raya”. 

B. Identifikkasi Masalah

Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Siswa memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi didepan kelas
2. Siswa aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru baik secara lisan maupun tertulis
3. Siswa tidak mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan oleh guru
4. Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran didalam kelas
5. Siswa dapat mengatur waktu belajar dengan baik
6. Siswa tidak menguasai bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru
7. Siswa belum bisa membagi waktu belajar dengan baik

C. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada :

1. Motivasi belajar siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.

2. Cara belajar yang efektif siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.



3.Hubungan anatara motivasi belajar siswa dengan cara belajar yang efektif kelas XI SMA

Isen Mulang Palangka Raya.

D. Rumuasan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ;

1. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya?
2. Bagaimana cara belajar efektif siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya ?
3. Bagaimana hubungan antara motivasi belajar siswa dengan cara belajar yang efektif kelas

XI SMA Isen Mulang Palangka Raya ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui cara belajar efektif siswa kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.
3. Untuk  mengetahui  Hubungan  Antara  Motivasi  Belajar  Siswa dengan  Cara  Belajar  yang

Efektif Kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.

F. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

Dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  serta  bahan  kajian  bagi  para  pembaca,

khususnya  mengenai,  hubungan  anatara  motivasi  belajar  siswa  dengan  cara  belajar  yang

efektif  kelas XI SMA Isen Mulang Palangka Raya.

b. Kegunaan secara praktis

1. Bagi siswa

Agar mereka dapat memiliki cara belajar yang efektif dalam belajar dan memahami apa 

yang telah disampaikan oleh guru.

2. Bagi guru 



Sebagai  masukan  yang  membangun  untuk  merancang  dan  menyusun  kegiatan

pembelajaran mengenai bagaimana  hubungan antara motivasi belajar siswa dengan cara

belajar yang efektif 

3. Bagi sekolah

Penelitian ini bermanfaat memotivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

G. Penjelasan Istilah Kunci

Untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman maka dapat 

dijelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Motivasi belajar

Menurut  Uno  (2006:23)  motivasi  dan  belajar  merupakan  dua  hal  yang  saling

mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara

potensial  terjadi  sebagai  hasil  dari  praktik  atau  pengutan(reinforced  practice)yang

dilandasi  tujuan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Motivasi  belajar  dapat  timbul  karena

faktor dari dalam, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar

dan harapan akan cita-cita.

b. Cara belajar efektif 

Menurut  Daryanto  (2013:118)  belajar  efektif  adalah  pembelajaran  yang  aktif,

kreatif,  dan  menyenangkan  yang  dapat  meningkatkan  efektifitas  belajar  yang  dapat

meningkatkan kualitas hasil belajar


