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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

terus berkembang pesat sekarang ini, akan membawa dampak kemajuan 

dibidang kehidupan baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. 

Dengan berkembangnya teknologi ini mengakibatkan berkembangnya 

ilmu pengetahuan yang memiliki dampak positif maupun negatif. Agar 

dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah melalui pendidikan. 

Melalui dunia pendidikan seseorang akan mendapatkan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan. Salah satu tujuan pendidikan adalah 

penanamam pengetahuan dan ketrampilan sebagai bagian dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang baik adalah menerapkan pendekatan belajar dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Sebagaimana yang tercantum dalam  Undang - 

undang No.20 tahun 2003 pasal 3 (2003:12-13), telah digariskan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, 

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. 
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Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut perlu 

diusahakan adanya pengembangan sumber daya manusia dengan jalan 

peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan 

proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan dirinya sehingga 

mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam rangka 

pembangunan manusia seutuhnya. Salah satu lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan secara formal adalah sekolah. Sekolah 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar. Pendidikan nasional 

tersebut mempunyai fungsi pengembangan yang harus diperhatikan.  

Pemerintah telah berusaha maksimal di dalam menggali sistem 

pendidikan yang dianggap cocok untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Dalam suatu proses pendidikan manusia memperoleh bimbingan, 

pengalaman, pengertian, serta pandangan yang menyebabkan seseorang 

berfikir lebih maju. Pemberian bimbingan, kecakapan dan pengetahuan 

kepada para siswa yang merupakan proses belajar -mengajar itu dilakukan 

oleh guru di sekolah dengan menggunakan metode tertentu. Penggunaan 

metode yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan utama dalam 

proses pendidikan pada umumnya yang bertujuan membawa anak didik 

atau siswa menuju keadaan yang lebih baik. Keberhasilan suatu proses 

pembelajaran diukur dari ketercapaian siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Keberhasilan yang dimaksud dapat diamati dari dua sisi, 
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yaitu dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan oleh 

guru. 

Pada dasarnya prestasi merupakan kesuksesan individu yang 

diperoleh dalam kegiatan pendidikan di sekolah untuk semua mata 

pelajaran yang dinyatakan dalam nilai-nilai kuantitatif berupa angka yang 

tertulis di dalam rapor dengan rentang nilai dari satu hingga sepuluh. 

Menurut Muhibbin Syah (2003:141) “Prestasi adalah tingkat keberhasilan 

siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program” 

Sedangkan menurut Winkel (1996:167) “Prestasi akademik adalah proses 

belajar yang dialami siswa untuk menghasilkan perubahan dalam bidang 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis dan evaluasi”. 

Prestasi akademik yang dicapai seorang siswa merupakan hasil 

interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam proses belajar 

prestasi akademik yang ingin dikemukakan dalam penelitian ini akan 

dilihat berdasarkan jumlah nilai rapor pada mata pelajaran ekonomi. 

Penentuan tinggi rendahnya prestasi akademik siswa dapat ditentukan 

setelah membandingkan jumlah nilai dari semua siswa di kelas yang 

dijadikan subyek penelitian. Dalam hal ini tampak keterkaitan dan 

persamaan mengenai prestasi akademik, dimana dapat dikatakan bahwa 

prestasi akademik merupakan hasil penilaian atau evaluasi hasil belajar 

yang dinyatakan dalam buku rapor dalam bentuk angka 

Dalam proses pencapaian hasil belajar prestasi yang tinggi 

merupakan peran dari masing-masing individu. Perbedaan tingkat 
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pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan seseorang berakibat pada 

prestasinya. Prestasi akademik dapat dicapai secara optimal jika 

memerlukan dukungan sarana dan prasarana, ketepatan cara dan gaya 

belajar seseorang, minat dan motivasi belajar yang kuat, lingkungan yang 

mendukung aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan 

minat mengikuti kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya. 

Penyediaan sarana dan prasarana belajar ,misalnya kegiatan 

ekstrakurikuler itu juga dapat mempengaruhi besar kecilnya prestasi 

akademik siswa. Demikian juga dalam minat mengikuti kegiatan belajar 

mengajar yang dapat meningkatkan prestasi akademik yang dimiliki pada 

seseorang secara langsung akan mempengaruhi semangat belajar, sehingga 

akan memberikan kontribusi bagi pencapaian prestasi belajar. 

Setiap individu memiliki beberapa potensi, potensi tersebut dapat 

dikembangkan melalui berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan individu. 

Aktivitas untuk mengembangkan potensi tersebut didorong oleh 

kebutuhan yang dirasakan oleh masing-masing individu. Siswa sebagai 

individu juga mempunyai keinginan mengembangkan potensinya yaitu, 

meraih prestasi baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

Aktivitas merupakan sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan baik secara 

fisik maupun non fisik  karena aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan 

belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya minat siswa untuk 

belajar. Aktivitas yang timbul dari diri siswa akan terbentuk pengetahuan 

dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. 
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Kegiatan belajar mengajar dan segala aspek maupun faktor yang 

mempengaruhi proses dalam pendidikan pada hakekatnya untuk 

menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Dalam proses pengajaran 

tersebut hendaknya mengikuti terjadinya proses belajar mengajar secara 

optimal. Optimalisasi proses belajar mengajar tersebut diharapkan pada 

peserta didik dapat meraih prestasi belajar secara memuaskan.Menurut 

Mulyono (2009:187): 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar 

kelas dan di luar jam pelajaran (kurikulum) untuk menumbuh 

kembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki 

peserta didik, baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang 

didapatkannya maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing 

peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada 

dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun pilihan. 

 

Kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

yang diminati siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

terhadap berbagai mata pelajaran yang pada suatu saat bermanfaat bagi 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat  

memberikan sumbangan yang berarti bagi siswa untuk mengembangkan 

minat-minat baru, menanamkan tanggung jawab sebagai warga negara 

serta melalui pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan kerja 

sama dan terbiasa dengan kegiatan mandiri. 

Pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan, hal ini berguna untuk 

menghadapai tantangan dimasa depan. Karena berhasil tidaknya 

pendidikan dipengaruhi oleh berhasil atau tidaknya manusia dalam proses 
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belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diketahui 

dari sikap dan minat siswa. Menurut Ellis (dalam Ruseffendi, 1980:166) : 

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan dan 

pembentukan sikap anak-anak yang perlu diperhatikan dalam 

pendidikan ialah : kematangan (marutation), keadaan fisik anak, 

pengaruh keluarga, lingkungan sosial, kehidupan sekolah, bioskop, 

guru, kurikulum sekolah dan cara guru mengajar. 

Dari pendapat tersebut sikap merupakan penentu penting dalam 

tingkah laku seseorang. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan 

yaitu antara suka atau tidak suka. Ini disebabkan oleh berbagai faktor yang 

ada pada tiap individu masing-masing seperti adanya perbedaan bakat, 

minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas perasaan dan situasi 

lingkungan. Untuk meningkatkan pendalaman materi pelajaran yang telah 

diberikan maka anak didik atau siswa dilatih dengan memberi tugas yang 

harus dikerjakan di sekolah maupun di rumah. Tugas-tugas yang diberikan 

guru sedapat mungkin dikerjakan oleh siswa secara mandiri untuk melatih 

pikiran dan sumber daya yang ada. 

Dalam kegiatan belajar, minat mempunyai peranan yang sangat 

penting. Bila seorang siswa tidak memiliki minat dan perhatian yang besar 

terhadap objek yang dipelajari maka sulit diharapkan siswa tersebut akan 

tekun dan memperoleh hasil yang baik dari belajarnya. Sebaliknya apabila 

siswa tersebut belajar dengan minat dan perhatian besar terhadap objek 

yang dipelajari maka hasil yang diperoleh dapat lebih baik. 

Menurut Djamarah (2002: 132) “Belajar dapat dilakukan dengan 

semangat apabila siswa memiliki minat belajar”. Minat adalah suatu rasa 
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lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada 

yang menyuruh. Seorang siswa yang memiliki minat terhadap mata 

pelajaran bisa meningkatkan hasil belajarnya, sedangkan yang tidak 

mempunyai minat akan sulit meningkatkan hasil belajarnya sehingga 

prestasi belajar tidak berhasil diraih. Pendidik mempunyai tugas untuk 

membangkitkan minat belajar siswa agar prestasinya meningkat dengan 

cara : 

1. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehingga 

dia rela belajar tanpa paksaan. 

2. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak sehingga anak didik mudah menerima 

pelajaran. 

3. Memberikan kesempatan pada anak didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang 

kreatif dan kondusif. 

4. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam 

konteks perbedaan individual anak didik.  

Minat belajar merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan 

proses belajar. Selain itu, minat belajar juga menjadi faktor penunjang 

keberhasilan siswa dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu minat 

belajar perlu mendapat perhatian khusus dari orang tua untuk mampu 

memudahkan dalam membimbing dan mengarahkan anak dalam belajar. 
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Dalam hal ini minat merupakan landasan penting bagi seorang untuk 

melakukan kegiatan dengan baik. Sebagai suatu aspek kejiwaan minat 

bukan saja dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, tapi juga dapat 

mendorong orang untuk melakukan dan memperoleh sesuatu. Tetapi pada 

Kenyataannya Prestasi akademik yang diperoleh siswa masih sangat 

rendah. Gejala umum yang terjadi karena rendahnya minat siswa saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran karena siswa beranggapan bahwa ingin 

mencapai target hanya sekedar lulus dalam sekolah dan masih banyak 

siswa yang beranggapan bahwa hasil belajar mereka ditentukan nasib 

bukan usaha dan kerja keras sehingga banyak siswa yang kurang tertarik 

sangat mengikuti kegiatan belajar. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kartasura merupakan salah 

satu pendidikan formal yang memegang peranan penting dalam mencetak 

generasi penerus yang berkualitas baik secara fisik maupun mental. 

Aktivitas siswa saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menjadi kunci 

untuk mengenali potensi yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Salah satu ciri manusia yang berkualitas adalah memiliki 

minat belajar yang tinggi dalam mencapai suatu prestasi.Minat tersebut 

perlu mendapatkan perhatian karena dalam proses belajar mengajar akan 

mempengaruhi hasil belajar tiap-tiap individu.  

Adanya minat siswa yang tinggi merupakan syarat agar siswa 

terdorong oleh keinginannya untuk mengatasi masalah dalam dirinya dan 

mampu untuk belajar mandiri. Prestasi akan dapat dicapai dengan 
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maksimal apabila siswa dapat belajar sesuai kemampuannya sendiri dalam 

mengerjakan tugas-tugas sehingga keberhasilan yang diperoleh adalah 

hasil usaha sendiri. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PRESTASI AKADEMIK 

DITINJAU DARI AKTIVITAS SISWA DALAM MENGIKUTI 

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN MINAT SISWA 

MENGIKUTI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA MATA 

PELAJARAN EKONOMI KELAS VIII SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA NEGERI 2 KARTASURA TAHUN AJARAN 2011/2012” 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya pembatasan masalah 

terhadap masalah yang diteliti, hal ini menjaga agar masalah yang diteliti 

tidak terlepas dari pokok permasalahan yang ditentukan. Untuk 

mempermudah dalam pembahasan masalah dan pengumpulan data, maka 

perlu adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis membatasi ruang 

lingkup dan fokus masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester ganjil 

SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler dibatasi pada kegiatan ekstrakurikuler  

pramuka.  

3. Minat siswa dibatasi pada ketertarikan siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. 
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4. Prestasi akademik dibatasi pada nilai akhir semester siswa pada mata 

pelajaran ekonomi. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah 

tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik mata pelajaran ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 

2011/2012? 

2. Adakah pengaruh minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar terhadap prestasi akademik mata pelajaran ekonomi pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012? 

3. Adakah pengaruh aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dan minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar terhadap prestasi akademik mata pelajaran ekonomi pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik mata pelajaran ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar terhadap prestasi akademik mata pelajaran ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari aktivitas siswa dalam mengikuti 

kegiatan ekstra kurikuler dan minat siswa dalam  mengikuti kegiatan 

belajar mengajar terhadap prestasi akademik mata pelajaran  ekonomi 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a.  Menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya aktivitas 

siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan minat siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ekonomi dalam 

mendukung pencapaian prestasi akademik belajar secara optimal. 

b.  Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama 

mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta 

didik pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. 

2. Manfaat teoritis 

a.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan 

kajian teori mengenai aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dan minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar terhadap prestasi akademik pada mata pelajaran ekonomi. 

b.  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

mengikuti kegiatan penelitian berikutnya lebih lanjut. 




