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MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyiraah: 6)

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya

yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’

(Q.S Al-Baqarah: 45)

Senyum yang ramah akan mencantikkan wajahmu, tapi kata-kata yang

indah mencantikkan seluruh dirimu. (Mario

Teguh)

Putuskanlah untuk berbahagia, sesungguhnya lebih banyak alasan

bagimu untuk bersyukur daripada bersedih.

(Mario Teguh)

Ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, Aku bisa berdiri saat ini dan

aku percaya sudah ada yang lain diluar sana yang terbang dengan

indahnya, Aku sudah buktikan aku bisa sampai pada titik ini, dan untuk

adik-adik beserta teman-temanku aku percaya kalian bisa lebih dari aku,

Lakukanlah hal baik yang bisa kalian lakukan, setidaknya kalian tidak

menyakiti.
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“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta). Di

tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-

habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana”.

(Q.S. Al Luqman : 27)

Alhamdulillah...

Terima kasih ya Allah atas nikmat dan  rahmat-Mu,  hari ini hamba bahagia

Sebuah perjalanan panjang berhasil hamba jalani. Kini baru kumengerti arti kesabaran

dalam penantian, sungguh tak kusangka ya Allah. Engkau menyimpan sejuta makna dan

rahasia, sungguh berarti hikmah yang Engkau berikan.

Dalam lembaran ini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku

tercinta yang telah memberikan segala hal yang aku butuhkan. Mereka adalah bagian

terpenting dalam hidupku di setiap langkah dan hembusan nafasku selalu mengalir doa

mereka, love you Bapak dan Mamak.

Kepada sahabat-sahabat (Abar, Agus, Izal, Ade, Ridza, Didit, Tigor, Aan) dan sahabat-

sahabatku Hamim, Munawir, Galih, Sulaiman, Novek, Andes, Edi, Indra, Ardi, Wihalim,

Wahyuni, Eci, Dewi, Ria. Kalian adalah sumber motivasi dan inspirasi bagiku, kalian

bagaikan angin di bawah sayapku, sendiri aku tak tidak seimbang (Padi, Tempat

Terakhir). Dalam persembahan ini aku juga ingin mengatakan bahwa suatu kebanggaan

telah menjadi bagian dari angkatan 2010, aku yakin suatu hari nanti akan merindukan

kalian semua, sebuah kenangan yang tak terlupakan berada di antara

kalian.
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ABSTRAK

ARDIANSYAH (101630314). Analisis Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA
Kelas VII SMP Boedi Oetomo Sungai Raya.  Di Bawah Bimbingan: NURI DEWI
MULDAYANTI, M,Pd, dan MAHWAR QURBANIAH,M,Si.

Penelitian ini dilatar belakangi hasil observasi pada saat mengajar atau praktek pengalaman
lapangan (PPL) bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi pada setiap proses
pembelajaran selalu ikut serta aktif dalam proses pembelajaran berlangsung dan selalu
mengerjakan tugas rumah tanpa harus diberi ancaman atau penghargaan. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis motivasi belajar siswa kelas VII  pada mata pelajaran biologi
di SMP Boedi Oetomo  Sungai Raya. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu 30 siswa kelas VII SMP Boedi Oetomo Sungai
Raya. Teknik pengumpulan data berupa observasi, kemunikasi tidak langsung dan
komunikasi langsung. Hasil penelitian menunjukan motivasi siswa dalam kategori kuat
terlihat sebanyak 22 siswa dengan persentase 73,33% dan 8 siswa dalam kategori lemah
dengan persentase 26,66%. Indikator adanya hasrat ingin berhasil(40%) termasuk dalam
kategori lemah, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar(53,33%) kategori cukup,
adanya harapan dan cita-cita masa depan(63,33%) termasuk dalam kategori kuat, adanya
penghargaan dalam belajar(50%),dalam kategori cukup, adanya lingkungan belajar yang
kondusif(40%), kategori lemah adanya kegiatan yang menarik dalam belajar (50%) kategori
cukup. Berdasrkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada 22 siswa dengan kategori kuat dan
8 siswa dengan kategori lemah.

Kata kunci: Motivasi dan Mata Pelajaran IPA
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia memang tidak terlepas

dari hasil yang dicapai oleh pendidikan selama ini. Selama ini hasil pendidikan

hanya tampak dari kemampuan menghafal fakta, konsep, teori atau hukum.

Walaupun banyak anak mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik

terhadap materi yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka seringkali

tidak memahami secara mendalam substansi materinya (Depdiknas, 2007: 2).

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi.

Dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih keras, ulet, tekun dan

memiliki dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses belajar pembelajaran.

Dorongan motivasi dalam belajar merupakan salah satu hal yang perlu

dibangkitkan dalam upaya pembelajaran di sekolah ( Hamdu dan Agustina,

2011: 91). Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan

pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam

mata pelajaran tertentu. Nashar (2004: 11).

Berdasarkan pengalaman mengajar di SMP Boedi Oetomo Sungai Raya

motivasi belajar masih didominasi siswa yang berkemampuan tinggi.  Hal ini

diperkuat dari hasil observasi pada saat mengajar atau praktek pengalaman

lapangan (PPL) bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi pada

setiap proses pembelajaran selalu ikut serta aktif dalam proses pembelajaran

berlangsung dan selalu mengerjakan tugas rumah tanpa harus diberi ancaman

atau penghargaan. Siswa yang memiliki motivasi belajar kurang pada saat

proses pembelajaran berlangsung tidak memperhatikan guru saat menjelaskan

atau tidak mengerjakan tugas rumah sama sekali.

Hal ini berarti siswa yang berkemampuan tinggi memiliki motivasi belajar

yang baik atau kemauan dalam belajar sedangkan siswa yang memiliki

motivasi kurang tidak memiliki kemauan dalam proses  pembelajaran yang

diajarkan oleh guru sehingga guru harus memberikan penghargaan agar siswa
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aktif belajar atau mengarjakan tugas rumah, sehingga diharapkan mampu

meningkatkan kemauan hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA pada tanggal 10 Agustus

2015 di SMP Boedi Oetomo Sungai Raya (Lampiran A-2), peneliti

memperoleh informasi bahwa motivasi belajar siswa sangat rendah, pada mata

pelajaran IPA khususnya mata pelajaran biologi. Hasil wawancara dengan

siswa kelas VII di SMP Boedi Oetomo Sungai Raya menyatakan bahwa

siswa kurang memiliki kemauan dalam mengikuti pelajaran IPA yang sedang

berlangsung pada saat guru mengajar di kelas, siswa cenderung bermalas-

malasan pada saat guru mengajar (lampiran A-4). Berdasarkan hasil

wawancara guru dan siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu

penyebab rendahnya ketuntasan belajar siswa dalam mata pelajaran IPA

adalah rendahnya motivasi belajar siswa.

Menurut Alderfer (dalam Nashar, 2004:42). Motivasi belajar adalah

kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh

hasrat untuk mencapai prestasi atau  hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi

dipandang  sebagai  dorongan  mental  yang  menggerakkan  dan

mengarahkan perilaku  manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi

terkandung adanya  keinginan  yang mengaktifkan,  menggerakkan,

menyalurkan dan  mengarahkan sikap serta perilaku pada individu belajar

(Koeswara,  1989; Siagia, 1989; Sehein, 1991; Biggs dan Tefler, 1987 dalam

Dimyati dan Mudjiono, 2006).

Untuk  peningkatan  motivasi  belajar  menurut Syamsudin (1996)  yang

dapat  kita lakukan  adalah mengidentifikasi  beberapa  indikatornya  dalam

tahap-tahap  tertentu. Indikator motivasi  antara  lain:  1)  Durasi kegiatan,  2)

Frekuensi  kegiatan, 3)  Presistensinya  pada  tujuan kegiatan,  4)  Ketabahan,

keuletan  dan kemampuannya  dalam  menghadapi  kegiatan  dan  kesulitan

untuk  mencapai  tujuan,  5)  Pengabdian  dan  pengorbanan  untuk  mencapai

tujuan,  6) Tingkatan aspirasi  yang  hendak  dicapai  dengan kegiatan  yang

dilakukan, 7) Tingkat kualifikasi prestasi, 8) Arah sikapnya terhadap sasaran

kegiatan.
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Menurut Aunurrahman (2012: 180) motivasi di dalam kegiatan

pembelajaran siswa merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga

pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi  yang ada pada

dirinya dan potensi di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran

siswa.

Siswa yang memiliki motivasi belajar akan dibarengi dengan kegiatan

belajar yang baik. Menurut Aunurrahman (2012:180)  siswa yang memiliki

motivasi belajar akan tampak melalui kesungguhan untuk terlibat di dalam

proses pembelajaran, antara lain nampak melalui keaktifan bertanya,

mengemukakan pendapat, menyimpulkan pembelajaran, mencatat, membuat

resume, mempraktekkan sesuatu, mengerjakan latihan-latihan dan evaluasi

sesuai dengan ketentuan pembelajaran.

Pada aktifitas pembelajaran sendiri, motivasi individu diwujudkan dalam

bentuk ketahanan dan ketekunan dalam pembelajaran. Kesungguhan dalam

menyimak isi pembelajaran, kesungguhan dan ketelatenan dalam mengerjakan

tugas dan sebagainya. Sebaliknya siswa-siswa yang tidak atau kurang

memiliki motivasi, umumnya kurang mampu bertahan untuk pembelajaran

lebih lama, kurang sunguh-sunguh di dalam mengerjakan tugas. Sikap yang

kurang positif di dalam pembelajaran ini semakin nampak ketika tidak ada

orang lain (guru, orang tua) yang mengawasinya.

Berdasarkan penelitan Kiswoyowati (2011:124), terdapat  pengaruh  yang

positif  dan  signifikan antara motivasi belajar terhadap kegiatan belajar siswa,

motivasi belajar terhadap kecakapan  hidup siswa dan kegiatan belajar siswa

terhadap kecakapan hidup siswa. Implikasinya adalah  sebagai  upaya  untuk

meningkatkan  kecakapan  hidup  siswa  maka  diperlukan peningkatan

motivasi belajar siswa dan kegiatan belajar siswa.

Oleh karena itu, rendahnya motivasi merupakan salah satu masalah dalam

pembelajaran, karena hal ini memberikan dampak bagi ketercapaian hasil

belajar yang diharapkan. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Analisis

Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Biologi Kelas VII di SMP Boedi

Oetomo Sungai Raya.
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B. Fokus Penelitian

Pembelajaran merupakan proses yang paling penting bagi siswa dalam

memahami suatu konsep materi pelajaran. Adanya motivasi belajar pada diri

siswa akan berdampak pada hasil belajar yang diperoleh siswa. Pada saat

proses pembelajaran berlangsung guru harus mampu menumbuhkan motivasi

belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMP  Boedi

Oetomo Sungai Raya hasil belajar pada mata pelajaran IPA masih rendah,

hal ini mengartikan bahwa motivasi belajar siswa kelas VII SMP Boedi

Oetomo Sungai Raya masih belum maksimal. Oleh karena itu, peneliti

membuat fokus penelitian “Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VII di

SMP Boedi Oetomo Sungai Raya ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis motivasi belajar siswa

kelas VII pada mata pelajaran biologi di SMP Boedi Oetomo Sungai Raya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada yang bersifat teoritis dan ada yang

bersifat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis adalah :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan fakta-

fakta di lapangan bagi guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tentang

motivasi belajar siswa.

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa.

2. Manfaat praktis adalah :

a. Bagi siswa

Membantu meningikatkan motivasi belajar siswa dalam menerima

mata pelajaran IPA bologi di sekolah.

b. Guru

Sebagai bahan informasi kepada guru IPA mengenai motivasi belajar

siswa kelas VII SMP Boedi Oetomo Sungai Raya.
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c. Bagi sekolah

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi sekolah dalam upaya

meningkatkan kualitas sekolah melalui meningkatkan prestasi dan

hasil belajar siswa

d. Bagi peneliti

Dapat mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi motivasi belajar siswa, sehingga menjadikan referensi

bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

E. Definisi Operasional

Perlu adanya penyatuan anggapan tentang istilah yang digunakan agar

dalam penelitian tidak terjadi adanya salah persepsi terhadap suatu pernyataan.

Istilah tersebut antara lain :

1. Analisis

Pada saat peneliti mengambil data, data seperti wawancara dan angket.

Analisis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa data angket

motivasi belajar berdasarkan indikator-indikator:

a. Adanya hasrat ingin berhasil

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan

d. Adanya penghargaan dalam belajar

e. Adanya lingkungan belajar yang kondusif

f. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar

2. Motivasi belajar

Indikator motivasi belajar pada penelitian ini meliputi: (1) adanya

hasrat keinginan untuk berhasil, (2) adanya dorongan dan kebutuhan

dalam belajar, (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan, (4) adanya

penghargaan dalam belajar, (5) adanya kegiatan yang menarik dalam

belajar, dan (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif (Hamzah B.

Uno, 2013: 23). Pada saat mengukur motivasi belajar ini peneliti akan

menggunakan angket motivasi belajar sebanyak 24 pertanyaan dengan

indikator yang sudah ditentukan di atas serta masing-masing pernyataan
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atau pertanyaan pada angket menggunakan empat pilihan jawaban

berdasarkan skala likert ( Lampiran A-6).

3. Mata Pelajaran IPA

Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan salah satu cabang ilmu

pengetahuan dimana objeknya adalah benda-benda alam. Ilmu

pengetahuan alam merupakan pengetahuan ilmiah, yakni sebuah ilmu

pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui langkah-langkah

sistemmatis yang disebut juga metode ilmiah (Purwati, 2012; 10). Pada

penelitian ini mata pelajaran IPA kelas VII.
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