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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk dapat 

meningkatkan kemampuan yang dimiliki baik jasmani dan rohani selaras dengan 

nilai masyarakat dan budaya yang berlaku (Ihsan 2005, 2). Pendidikan tidak hanya 

sebatas proses transfer informasi dan pengasahan keterampilan namun juga 

sebagai usaha yang dilakukan seseorang untuk dapat mencapai kebutuhan dan 

tujuan yang diinginkan (Ihsan 2005, 5). Berdasarkan pengertian tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang perlu 

dipenuhi oleh individu agar mampu berkembang dan menggapai cita-cita yang 

diimpikan.  

Berdasarkan Garis-garis besar haluan negara (GBHN) tahun 1973 (dalam 

Ihsan 2005) disebutkan bahwa pendidikan merupakan  

Usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar 

sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

 

Pendidikan yang berlangsung seumur hidup yang dinyatakan dalam GBHN 

tersebut bermakna bahwa pendidikan merupakan proses yang terus menerus 

dilakukan oleh seorang individu sejak bayi hingga liang lahat. Prinsipnya kegiatan 

belajar bukan hanya berlangsung pada saat masa-masa sekolah melainkan 

berlangsung seumur hidup.  

Menjadikan pendidikan sebagai proses belajar yang berlangsung seumur hidup 

merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia agar 
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dapat memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa mendatang 

dan dapat berkompetisi secara global. Salah satu cara untuk mengetahui 

kapabilitas siswa Indonesia dalam bersaing secara global khususnya dalam bidang 

matematika dan sains dapat dilihat dari hasil perolehan nilai TIMSS (Trens in 

Mathematics and Science Study). Berdasarkan hasil nilai TIMSS tahun 2011 yang 

terdapat pada website national center for education statistics, diperoleh nilai rata-

rata mata pelajaran IPA siswa kelas 8 masih jauh tertinggal yaitu berada pada 

peringkat ke-39 dari 41 negara dengan nilai rata-rata 406 dari standar nilai rata-

rata 500. Berdasarkan hasil tersebut dirasa penting untuk meningkatkan 

kemampuan literasi sains pada siswa di Indonesia. 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat memberikan penekanan mengenai 

pentingnya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasi konsep 

pelajaran IPA. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMP Bani 

Saleh 2 ditemukan masih lekatnya pemikiran siswa yang menganggap pelajaran 

IPA merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan sehingga motivasi siswa 

untuk belajar IPA masih tergolong rendah.  

Menurut Santrock (2006, 414) motivasi merupakan proses sinergis yang dapat 

memicu terwujudnya sebuah perilaku. Motivasi belajar penting dimiliki oleh 

siswa agar dapat terwujudnya perilaku yang dapat menunjang kegiatan belajar 

siswa. Hal ini juga ditekankan oleh Alexandra Usher dan Nancy Kober (2012) 

bahwa meski sekolah memiliki fasilitas dan kurikulum yang sangat bagus namun, 

apabila motivasi belajar siswa rendah maka sangat sulit untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa.  
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Meskipun motivasi merupakan hal utama yang penting dimiliki siswa dalam 

belajar namun, temuan studi pendahuluan menunjukkan rendahnya motivasi 

belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan siswa kerap kali terlambat masuk ke 

kelas, membuat gaduh selama proses pembelajaran dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru di kelas. Kurang aktifnya siswa di kelas menjadikan proses 

pembelajaran banyak didominasi oleh guru. 

Pendominasian proses pembelajaran yang lebih banyak dilibatkan oleh guru 

mengakibatkan siswa terbiasa “disuapi” oleh guru. Proses pembelajaran yang 

seperti ini tergolong sistem pembelajaran yang bersifat tradisional. Menurut Ihsan 

(2005, 9) dalam sistem pembelajaran yang masih bersifat tradisional, siswa hanya 

berperan sebagai individu pasif yang hanya menerima segala informasi dari guru 

sedangkan, kegiatan pembelajaran hanya dapat terjadi apabila ada interaksi yang 

edukatif antara siswa, materi pelajaran dan guru. Sistem pembelajaran yang 

bersifat tradisional tersebut mengakibatkan siswa sepenuhnya bergantung kepada 

guru sehingga siswa tidak terlatih untuk mandiri dalam belajar. 

Selain motivasi belajar, kemandirian juga penting dimiliki siswa dalam 

belajar. Hal ini berkaitan dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam 

undang-undang bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang 

mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Di 

dalam tujuan pendidikan tersebut tersirat bahwa salah satu tujuan pendidikan 

adalah untuk menghasilkan manusia yang mandiri agar dapat menjadi pelajar 
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sepanjang hayat. Seperti yang telah diketahui bahwa ketika memasuki jejang 

perkuliahan dosen tidak akan terus “menyuapi” mahasiswanya melainkan 

mahasiswa dituntut untuk dapat aktif dan mandiri dalam belajar (Field, James 

duffy dan Anna Huggins 2014, 2) maka dari itu, kemandirian belajar sangat 

penting dimiliki siswa agar dapat terbiasa mengatur diri dan kegiatan belajar 

sehingga kelak dapat menjadi pembelajar yang mandiri. 

Menurut Mayer (Field, James duffy dan Anna Huggins 2014, 3) untuk 

menjadi pembelajar mandiri bukan berarti siswa belajar semuanya sendiri tanpa 

bantuan dari guru atau terisolisasi dari lingkungannya, melainkan perlunya peran 

pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang dapat mencetak generasi 

pembelajar mandiri. Zimmerman (dalam Field, James duffy dan Anna Huggins 

2014, 3) menekankan bahwa para pendidik dapat memfasilitasi siswa dengan 

strategi atau pendekatan yang dapat mendorong dan mengoptimalkan kemampuan 

diri siswa dalam belajar.  

Para ahli merumuskan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para pendidik 

untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar seperti membuat kelompok 

belajar, melakukan diskusi kelas, mengajarkan siswa untuk menggali pengetahuan 

dan bertanya jika mengalami kesulitan (Field, James duffy dan Anna Huggins 

2014, 3). Selain itu, Zimmerman (dalam Field, James duffy dan Anna Huggins 

2014, 3) juga menekankan bahwa keterampilan siswa dalam membuat rencana, 

mengorganisasi, mengarahkan diri sendiri, memantau dan mengevaluasi diri 

sendiri seharusnya sudah secara eksplisit diajarkan di sekolah. 

Untuk menunjang hal tersebut perlu diterapkan strategi belajar yang dapat 

melatih siswa untuk memiliki motivasi dan kemandirian belajar dalam menguasai 
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konsep pelajaran IPA. Berlatar belakang hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian untuk menguji penerapan strategi self-regulated learning 

untuk meningkatan penguasaan konsep, motivasi dan kemandirian belajar siswa 

pada pembelajaran IPA. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan kemudian peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1) apakah penerapan strategi self-regulated learning pada pelajaran IPA dapat 

meningkatkan penguasaan konsep siswa? 

2) apakah penerapan strategi self-regulated learning pada pelajaran IPA dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa? 

3) apakah penerapan strategi self-regulated learning pada pelajaran IPA dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1) menganalisis peningkatan penguasaan konsep siswa pada pelajaran IPA 

melalui penerapan strategi self-regulated learning.  

2) menganalisis peningkatan motivasi belajar siswa pada pelajaran IPA melalui 

penerapan strategi self-regulated learning.  

3) menganalisis peningkatan kemandirian belajar siswa pada pelajaran IPA 

melalui penerapan strategi self-regulated learning. 
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1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Ditelaah dari manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis. Adapun manfaat yang diharapakan 

adalah: 

1) bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah.  

2) bagi guru, penelitian ini dapat menambah inspirasi dalam meningkatkan 

proses pembelajaran dikelas.  

3) bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk 

penelitian terkait selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika 

penulisan dalam bab I, II, III, IV, dan V adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Landasan teori merupakan kajian pustaka mengenai self regulated learning, 

penguasaan konsep, motivasi belajar dan kemandirian belajar. Selain kajian 

pustaka dalam bab ini juga terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, kerangka 

berpikir dan hipotesis penelitian. 
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BAB III : Metodologi Penelitian  

Bab metodologi penelitian menjabarkan metode dan desain penelitian, subjek 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, pelaksanaan pembelajaran, prosedur 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji instrumen dan 

analisis data  

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian yang di peroleh dan pembahasan 

mengenai hasil temuan penelitian. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini disampaikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang bertujuan 

menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Di samping itu juga akan 

disampaikan beberapa keterbatasan dan saran yang berkaitan dengan penelitian 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




