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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan yang dilakukan di negara Indonesia dilakukan baik dalam 

bidang fisik maupun mental spiritual membutuhkan sumber daya manusia yang 

terdidik. Oleh karena itu ditempuh berbagai upaya untuk memantapkan 

pembentukan kepribadian bangsa termasuk generasi mudanya melalui pendidikan. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa:  

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 demokrasi serta bertanggung 
jawab (R.I, 2003:12-13). 

 
Dalam lingkup pendidikan, tujuan setiap proses pembelajaran diharapkan 

diperolehnya hasil yang optimal. Hal ini akan dicapai apabila siswa terlibat secara 

aktif baik fisik, mental, maupun emosional. Suatu tujuan pembelajaran 

menyatakan suatu hasil yang diharapkan dari pembelajaran itu dan bukan sekedar 

suatu proses dari pembelajaran itu sendiri. 

Tujuan pendidikan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia  

memiliki keahlian, mampu bersaing, dan berwawasan maju dalam wadah Negara 

Republik Indonesia. Tujuan ini dapat terlaksana jika didukung oleh manusia 

Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, cinta tanah air, sadar hukum  
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dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki 

produktivitas kerja yang tinggi serta memiliki disiplin yang tinggi. 

Landasan utama agar manusia dapat menghadapi tantangan hidup di tengah-

tengah masyarakat salah satu di antaranya adalah manusia dituntut untuk terus-

menerus belajar. Padahal belajar erat sekali kaitannya dengan membaca, dalam 

hal ini dunia pendidikan dituntut untuk dapat menghasilkan manusia-manusia 

yang mampu dan mau belajar secara mandiri selama hidupnya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar individu. 

Hal tersebut disebabkan karena dalam proses pembelajaran sasaran 

utamanya adalah individu sebagai subyek belajar. Dalam proses pembelajaran, 

faktor penentu keberhasilan belajar adalah individu tersebut sebagai pelaku dalam 

kegiatan belajar. Tanpa kesadaran, kemauan dan keterlibatan siswa, maka proses 

belajar tidak akan berhasil.  

Dalam kegiatan belajar siswa dituntut untuk memiliki sikap mandiri, artinya 

siswa perlu memiliki kesadaran, kemauan dan motivasi dari dalam diri siswa 

untuk melakukan usaha belajar. Belajar merupakan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan diri siswa dan bukan semata-mata tekanan guru maupun pihak lain. 

Adanya sikap mandiri dalam diri siswa maka tujuan belajar akan berhasil dicapai 

sebagaimana yang diharapkan. Kemandirian merupakan salah satu unsur yang 

penting dimiliki siswa dalam belajar mengajar, dan jelas akan memperbaiki 

mutunya karena menyangkut inisiatif siswa.  
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Kemandirian belajar yang dimiliki siswa diharapkan dapat memanfaatkan 

waktu di sekolah maupun di rumah, buku-buku pegangan yang ditetapkan oleh 

guru, perpustakaan sekolah dan lain sebagainya. Kemandirian ini menekankan 

pada aktivitas, siswa dalam belajar yang penuh tanggung jawab atas 

keberhasilannya dalam belajar. Dengan demikian kemandirian belajar 

mengembangkan kognitif yang tinggi, hal ini disebabkan karena terbiasa 

menghadapi tugas dan sumber belajar yang ada, serta mengadakan diskusi dengan 

teman bila menghadapi kesulitan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar adalah mutu pendidikan di sekolah berupa kelengkapan 

sarana dan prasarana baik berupa gedung,  maupun fasilitas kelengkapan buku-

buku perpustakaan. 

Untuk menjembatani hal tersebut salah satu caranya yaitu kunjungan ke 

perpustakaan sekolah harus dijadikan kebiasaan rutin atau bahkan menjadi 

kegemaran pribadi untuk lebih mengenal perpustakaan, dan dengan 

memanfaatkan perpustakaan sekolah diharapkan kesulitan-kesulitan dalam belajar 

dapat teratasi. 

Dengan demikian, dalam pencapaian tujuan menghasilkan manusia-manusia 

yang mampu dan mau belajar secara mandiri selama hidupnya maka perpustakaan 

sekolah mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena perpustakaan 

sekolah merupakan suatu hal yang harus diupayakan sebagai salah satu sarana 

belajar bagi siswa, sehingga akan memberi pengaruh tersendiri terhadap prestasi 

belajar siswa. 
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B. Identifikasi Masalah  

Prestasi belajar seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor 

baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) dari si 

terdidik sebagai siswa yang saling terkait. Dengan demikian pada hakekatnya 

tidak ada faktor tunggal yang berdiri sendiri yang secara otomatis menentukan 

prestasi belajar seseorang. Beberapa masalah yang berkaitan dengan prestasi 

belajar seseorang antara lain: kemandirian belajar, intensitas pemanfaatan 

perpustakaan, motivasi belajar, lingkungan belajar, serta sarana dan prasarana 

belajar. Tentu saja masih banyak lagi faktor-faktor yang dapat ditemukan 

kaitannya dengan prestasi belajar siswa.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan, penelitian mengenai pengaruh 

kemandirian belajar dan intensitas pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jatisrono Tahun Pelajaran 2007/2008.  

 

C. Pembatasan Masalah  

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin dari lapangan permasalahan itu dapat terjangkau dan terselesaikan 

semua. Oleh karena perlu adanya pembatasan masalah guna menghindari 

kemungkinan kesalahpahaman sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda 

yang akan mengakibatkan penyimpangan terhadap judul di atas, maka perlu 

adanya pembatasan dan pemfokusan masalah, sehingga persoalan yang akan 
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ditelitipun menjadi jelas dan kesalahpahaman dapat dihindari. Dalam hal ini 

penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut:  

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subyek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian, meliputi:  

a. Kemandirian belajar. 

b. Intensitas pemanfaatan perpustakaan sekolah. 

c. Prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jatisrono 

Tahun Pelajaran 2007/2008, yang secara keseluruhan berjumlah 199 orang siswa.  

 
D. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan bagian 

penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu 

seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu 

permasalahan yang ada. Dengan adanya permasalahan yang jelas maka proses 

pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut.  

Dengan berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut "Adakah pengaruh positif yang 

berarti (signifikan) dari kemandirian belajar dan intensitas pemanfaatan 

perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jatisrono Tahun Pelajaran 2007/2008?".  
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik pijak untuk merealisasi aktivitas yang akan 

dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian inipun 

perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data 

sampai pada langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kemandirian belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jatisrono Tahun Pelajaran 2007/2008.  

2. Untuk mengetahui intensitas pemanfaatan perpustakaan sekolah pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Jatisrono Tahun Pelajaran 2007/2008. 

3. Untuk mengetahui prestasi belajar PKn pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jatisrono Tahun Pelajaran 2007/2008. 

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif yang berarti (signifikan) dari 

kemandirian belajar dan intensitas pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Jatisrono Tahun Pelajaran 2007/2008. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai 

pengaruh kemandirian belajar dan intensitas pemanfaatan perpustakaan 
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sekolah terhadap prestasi belajar PKn pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Jatisrono Tahun Pelajaran 2007/2008. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pengaruh 

tentang kemandirian belajar dan intensitas pemanfaatan perpustakaan 

sekolah terhadap prestasi belajar.  

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikut yang sejenis.  

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya pengaruh 

kemandirian belajar dan intensitas pemanfaatan perpustakaan sekolah 

dalam meningkatkan prestasi belaja siswa  

b. Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya 

maupun masyarakat luas pada umumnya.  

 
G. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka 

sangat perlu penulis mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika 

penulisan skrispi ini adalah sebagaimana uraian berikut.  

Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Lampiran dan Abstrak.  
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Bagian pokok skripsi ini diperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan 

mencakup: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.  

Bab II Landasan Teori, diawali dengan Tinjauan Pustaka yang 

mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini. Selanjutnya Kerangka Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis 

mengenai Kemandirian Belajar yang berisi uraian: Pengertian Kemandirian, 

Pengertian Belajar, dan Pengertian Kemandirian Belajar. Selanjutnya Tinjauan 

Teoritis Intensitas Pemanfaatan Perpustakaan yang di dalamnya berisi uraian 

tentang: Pengertian Intensitas, Pengertian Perpustakaan, Tujuan Perpustakaan,  

serta Peran, Tugas dan Fungsi Perpustakaan. Selanjutnya Tinjauan Teoritis 

mengenai Prestasi Belajar PKn yang mencakup: Pengertian  Belajar, Pengertian 

Prestasi Belajar, Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, dan Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Belajar. Tinjauan teoritis yang terakhir adalah mengenai  

Kemandirian Siswa dan Intensitas Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah kaitannya 

dengan  Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang dilanjutkan dengan 

penyusunan Kerangka Pemikiran serta Hipotesis.  

Bab III Metode penelitian berisi uraian: Tempat dan Waktu Penelitian; 

Populasi, Sampel, Sampling dan Prosedur Pengambilan Sampel; Variabel-variabel 

Penelitian; Metode atau Teknik Pengumpulan Data; Teknik Uji Validitas dan 

Relibilitas Instrumen; Teknik Uji Persyaratan Analisis; serta Teknik Analisis 

Data.  

Bab IV Hasil Penelitian berisi: Deskripsi Data, yang mencakup Data Hasil 

Uji Coba (try out) Instrumen beserta Analisisnya dan Data Hasil Penelitian, 
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Validitas dan Reliabilitas Instrumen, Pengujian Persyaratan Analisis, Analisis 

Data dan Pengujian Hipotesis, serta Pembahasan Hasil Analisis Data.  

Bab V  Kesimpulan, Implikasi, serta Saran-saran, sementara itu bagian akhir 

dari skripsi ini berisi uraian Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Ralat 

(bila ada). 

 




