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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah hak mutlak yang harus didapatkan oleh setiap warga 

negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 

di mana tercantum bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan juga menjadi pedoman bagi 

manusia untuk dapat memilah antara pengetahuan baik dan tidak baik sesuai 

dengan pendapat Singh et al (2016) yang mengatakan bahwa 

Education is a process of enlightment and improvement for achievement of better and 

higher quality of life. For a secular and democratic state, it is necessary that people 

should have a broad scientific outlook to get rid of many irrational and dogmatic beliefs 

and elimination of obscurantism and superstition. 

Maksudnya pendidikan adalah proses pencerahan dan perbaikan untuk pencapaian 

kualitas hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk sebuah negara sekuler 

dan demokratis, perlu agar masyarakat memiliki pandangan ilmiah yang luas 

untuk menyingkirkan banyak keyakinan irasional dan dogmatis dan penghapusan 

obskurantisme dan takhayul. sehingga diperlukan ilmu pengetahuan lebih lanjut 

untuk menghapus pandangan masyarakat tentang takhayul atau hal bersifat 

abstrak lainnya. 

Di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pendidikan didefenisikan 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam undang-undang telah 

tercantum pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. 

Pendidikan juga merupakan jalan bagi setiap manusia untuk memperoleh 

pengetahuan. Pengetahuan dan manusia sudah merupakan satu integritas; 

pengetahuan adalah fungsi kepribadian manusia (Norsyam dalam Ghoni, 1982). 

Pada sekolah tingkat SMP materi pokok ilmu pengetahuan yang dipelajari 

yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Menurut Chandel (2016) science education 

is not a separate and detachable unit of education. Science is an organized 

knowledge i.e. a systematized body of knowledge, may pertain to any subject or 

field of life yang artinya pendidikan sains bukanlah unit pendidikan tersendiri 

yang terpisah. pendidikan sains adalah pengetahuan terorganisir yaitu suatu 

pengetahuan yang sistematis, mungkin berhubungan dengan subjek atau bidang 

kehidupan. IPA merupakan ilmu yang terdiri dari produk dan proses. Sehingga 

banyak siswa menganggap IPA sebagai mata pelajaran yang sulit. Science 

education researchers have prensented the argumet that studens are still have 

difficuly in learning concept of science (Topcu & Sahin-Pekmez, 2009). 

Maksudnya para peneliti di bidang pendidikan sains juga mengungkapkan 

pendapat bahwa siswa masih menganggap sulit dalam mempelajari konsep IPA. 

Konsep-konsep yang ada dalam IPA akan sulit diterima siswa apabila 

mengandalkan komunikasi verbal yang dilakukan oleh guru.  

Menurut Chandel (2016) science is a great human enterprise, not only 

endless and faceless but also stable and fluid. It is a self-accumulating, self-

growing, self-pervading, self-accelerating, and self-correcting enterprise which 
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originated in the collective curiosity of man since time immemorial yang artinya 

sains adalah firma manusia yang hebat, tidak hanya tak berujung dan tak berwajah 

tapi juga stabil dan mengalir. Ini adalah usaha yang menumpuk sendiri, 

menumbuhkan diri, menumbuhkan diri sendiri, mempercepat diri sendiri, dan 

mengoreksi sendiri yang berasal dari rasa ingin tahu kolektif manusia sejak waktu 

immemoria. Secara tidak langsung suatu konsep dalam IPA akan mudah diterima 

oleh siswa apabila dalam proses pembelajaran siswa dapat melihat proses 

ditemukannya suatu konsep atau teori tersebut. Sejauh mana siswa menerima dan 

menguasai suatu konsep dalam IPA ditinjau dengan kemampuan memahami 

konsep IPA yaitu mampu menyelesaikan permasalahan yang ditentukan pada 

proses belajar mengajar kemampuan tersebut ditunjukkan dengan nilai prestasinya 

(Mustika dan Murniati, 2011). Namun ada hasil lain yang lebih penting setelah 

siswa menyelesaikan proses belajar mengajar berupa evaluasi kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa sebagai individu yang menerima hasil dari proses 

pembelajaran. Menurut Thoha (1991) ada beberapa model perumusan evaluasi, 

salah satunya yaitu pendektan proses mental di mana dalam tujuan ini sasaran 

evaluasi lebih banyak dipakai untuk mengukur sikap.  

Menurut Gagne (1985) attitude have often been desribed as “renponse 

tendencies” or as state characterized by “readiness to respond”. Sikap seringkali 

dideskripsikan sebagai tendensi respon atau sebagai karakteristik keadaan 

kesiapan untuk merespon. Menurut Sani (2016) kurikulum 2013 menuntut 

pembentukan sikap melalui proses belajar mengajar wajib dilakukan, sehingga 

standar penilaian mencakup sikap merupakan suatu kewajiban yang harus 
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dilakukan dan dilaporkan. Pada kurikulum 2013 kompetensi sikap terdiri dari 

sikap spiritual dan sikap sosial (Endrayanto dan Harumurti, 2014).  

Sikap siswa terhadap mata pelajaran IPA dilihat dari bagaimana tanggapan 

mereka tentang mata pelajaran IPA baik itu ketertarikan terhadap IPA ataupun 

kesukaran mata pelajaran IPA. One of the goals of the science learning is to 

cultivate students’ positive attitudes towards science (Sofiani, Maulida, Fadhilah, 

& Sihite, 2017). Artinya salah satu tujuan dari pembelajaran IPA yaitu 

menumbuhkan sikap positif siswa terhadap IPA. Sikap positif ini dapat diartikan 

sebagai sikap yang mendukung siswa untuk belajar, seperti menyenangi pelajaran 

dan sikap negatif merupakan sikap yang menghambat siswa untuk belajar. 

Dalam proses belajar mengajar siswa harus mampu meyakinkan dirinya 

sendiri jika dirinya mampu menyelesaikan persoalan materi belajarnya. 

Kepercayaan diri merupakan modal dasar yang paling utama dalam diri seseorang 

untuk bisa mengaktualisasikan diri (Komara, 2016). Individu yang berada pada 

tingkat percaya diri yang tinggi, mampu menerapkan pikiran positif dalam dirinya 

untuk dapat mengelolah semua kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan 

belajarnya (Pratiwi & Laksmiwati, 2016). Semakin tinggi percaya diri siswa maka 

semakin tinggi keinginannya untuk belajar dan akan merubah sikap siswa 

terhadap IPA. 

Hasil observasi yang dilakukan di SMPN 2 Muaro Jambi, SMPN 10 

Muaro Jambi dan SMP Islam Al Arif, yang terlihat saat proses belajar IPA 

berlangsung. Ketika guru meminta siswa mengerjakan soal kedepan tidak ada 

yang mengajukan diri. Siswa justru menunjuk salah satu teman yang dianggap 

bisa. Selain itu dalam proses pembelajaran siswa kurang berpartisipasi atau 
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kurang aktif dalam belajar.  Hal itu disebabkan oleh kurangnya percaya diri dari 

siswa terhadap jawabannya sendiri.  

Hasil wawancara di sekolah, guru menyatakan bahwa kepercayaan diri 

siswa masih kurang, terlebih siswa baru. Mereka juga cenderung belajar 

berkelompok dengan yang akrab baginya dan tidak menyatu dengan teman 

lainnya. Ketika diskusi kelompok yang diandalkan hanya teman yang itu itu saja. 

Guru juga mengatakan bahwa siswa masih kurang percaya diri untuk maju 

kedepan kelas, bahkan ada yang gemetar dan salah tingkah jika disuruh maju di 

depan kelas alasannya karena siswa malu-malu dan takut salah. Bahkan ketika 

ditanyai mengenai keyakinan mereka teradap cita-cita mereka tidak yakin diri 

mereka sanggup. Hal ini menunjukkan bahwa percya diri mereka memang masih 

sangat kurang. 

Hasil observasi awal di SMPN 2 Muaro Jambi, SMPN 10 Muaro Jambi 

dan SMP Islam Al Arif, pada saat proses pembelajaran IPA berlangsung siswa 

cukup antusias menerima pelajaran, namun masih terlihat beberapa siswa yang 

tidak memperhatikan guru saat menerangkan materi pelajaran di depan, ada juga 

siswa yang ataupun mengerjakan aktivitas lainnya, berbicara dengan teman, 

memainkan ponsel, ada juga siswa yang melipat tangan sambil menundukan 

kepala di atas meja. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada siswa yang bersikap 

negatif terhadap IPA. 

Sementara itu telah dilakukan wawancara terhadap siswa SMP, 

kebanyakan siswa menjawab bahwa IPA termasuk mata pelajaran yang sulit. 

Selain itu dilakukan juga wawancara dengan guru IPA di SMP tersebut, dan 

diketahui hasilnya bahwa siswa cenderung bersikap negatif terhadap mata 
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pelajaran IPA tertentu, mengingat bahwa pembelajaran IPA di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) disajikan secara terpadu yang merupakan penggabungan dari mata 

pelajaran fisika, biologi, dan kimia (Putri et al, 2014). Hasil ini menunjukkan 

bahwa sikap siswa terhadap IPA juga masih kurang karena hanya bersikap positif 

pada mata pelajaran IPA tertentu. Hasil wawancara siswa mengatakan bahwa 

mereka tidak terlalu suka dengan mata pelajaran IPA, karena IPA adalah pelajaran 

yang sulit. Mereka juga tidak tertarik dengan bacaan yang berkaitan dengan IPA. 

Bahkan ketika guru menyuruh mereka membaca materi di rumah untuk pelajaran 

yang akan datang, siswa menjawab tidak melaksanakan yang disuruh guru. 

Meraka lebih memilih menunggu guru yang menjelaskan di pertemuan yang 

selanjutnya. Ketika ditanyai mengenai cita-cita mereka, tidak ada cita-cita yang 

terkait dibidang IPA. 

Dari hasil pemaparan guru kemungkinan sikap negatif siswa terhadap IPA 

salah satunya dipengaruhi oleh percaya diri, karena saat belajar IPA yang 

berkaitan dengan hitung-hitungan siswa sulit sekali disuruh maju dan 

mengerjakannya di depan kelas, alsannya karena siswa takut salah. Menurut 

keterangan guru, kebanyakan siswa takut salah dan juga malu-malu ketika maju 

dan takut diolok teman. Pada kurikulum baru guru mata pelajaran IPA tidak 

melakukan pengukuran sikap lagi. Karena pengukuran sikap sudah diserahkan ke 

guru agama BK, dan PKN. Guru mata pelajaran juga telah melakukan pengukuran 

sikap, namun hanya berdasarkan catatan pribadi bukan melalui pengukuran 

menggunakan angket. Penelitian ini di batasi hanya pengukuran terhadap korelasi 

antara percaya diri dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran IPA.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti ingin 

melakukan sebuah penelitian tentang hubungan percaya diri denga sikap siswa 

terhadap mata pelajaran IPA di SMP. Sehingga peneliti mengambil judul  yaitu 

“Korelasi Antara Percaya Diri dengan Sikap Siswa Terhadap Mata 

Pelajaran IPA di SMP Se-kecamatan Mestong”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahn penelitian yang diajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Mata pelajaran IPA masih dianggap salah satu mata pelajaran yang sulit 

2. Kepercayaan diri siswa masih rendah  

3. Sikap yang ditunjukkan siswa terhadap IPA SMP cenderung kepada sikap 

negatif 

4. Siswa menyukai IPA hanya di pelajaran IPA tertentu 

5. Kurangnya Motivasi siswa saat belajar  

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dibatasi 

pada korelasi antara percaya diri dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran IPA  

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang mengacu kepada latar 

belakang tersebut yaitu: 

1. Apakah terdapat korelasi antara percaya diri dengan sikap siswa terhadap 

mata pelajaran IPA kelas 7 di SMP Se-Kecamatan Mestong? 
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2. Apakah terdapat korelasi antara percaya diri dengan sikap siswa terhadap 

mata pelajaran IPA kelas 8 di SMP Se-Kecamatan Mestong? 

3. Apakah terdapat korelasi antara percaya diri dengan sikap siswa terhadap 

mata pelajaran IPA kelas 9 di SMP Se-Kecamatan Mestong? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui tujuan pada penelitian ini 

adalah: 

1. untuk mengetahui korelasi antara percaya diri dengan sikap siswa terhadap 

mata pelajaran IPA kelas 7 di SMP Se-Kecamatan Mestong. 

2. untuk mengetahui korelasi antara percaya diri dengan sikap siswa terhadap 

mata pelajaran IPA kelas 8 di SMP Se-Kecamatan Mestong. 

3. untuk mengetahui korelasi antara percaya diri dengan sikap siswa terhadap 

mata pelajaran IPA kelas 9 di SMP Se-Kecamatan Mestong. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan tersebut dapat diketahui manfaat pada penelitian ini adalah: 

1. Menambah wawasan guru akan seberapa erat hubungan antara percaya diri 

dengan sikap siswa terhadap mata pelajaran IPA di tingat SMP 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagi data penunjang bagi penelitian 

selanjutnya 

3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana diagnostik dalam pencarian 

sebab masalah agar lebih mudah untuk mencari alternatif penyelesaian 

masalah tersebut 
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