
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah 

pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah 

laku yang sesuai dengan kebutuhan.  

Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 4 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.   

 

Menurut Djamarah (2005:22) “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia sebagai suatu kegiatan 

yang sadar akan tujuan”.Aktivitas dalam mendidik yang merupakan suatu 

pekerjaan yang memiliki tujuan dan ada sesuatu yang hendak dicapai dalam 

pekerjaan tersebut, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses 

yang berkesinambungan disetiap jenis dan jenjang pendidikan, semua 

berkaitan dalam sistem yang integral. 

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah 

pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan 
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berkesinambungan. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan 

yang dilakukan secara tertentu tetapi tidak mengikuti peraturan yang ketat. 

Sekolah sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi 

siswa. Sebagai penyelenggara pendidikan formal, sekolah mengadakan 

kegiatan secara berjenjang dan berkesinambungan. Di samping itu sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal juga berusaha semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswanya sehingga siswa mendapatkan 

hasil belajar yang semaksimal mungkin. 

Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, 

kemampuan memahami materi, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-

nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri. Dalam rangka 

mencapai proses pendidikan yang terarah adalah melalui lembaga pendidikan 

formal seperti sekolah ataupun perguruan tinggi. Pembangunan nasional 

merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional. Salah satu tujuan 

nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan 

tujuan ini pemerintah berupaya untuk menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional. Pendidikan sebagai hak asasi setiap warga negara telah 

diakui dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa ”setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Sedangkan ayat 3 

menyatakan bahwa ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 

dengan undang-undang”. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu 

yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar 

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. 

Salah satu faktor intern dalam hasil belajar siswa yaitu minat belajar. 

Karena meskipun seorang siswa memiliki minat yang tinggi dan keinginan 

yang kuat, pasti akan tetap merasakan kemalasan,dan mengalami keengganan. 

minat memegang peranan penting dalam kehidupannya dan mempunyai 

dampak yang besar atas perilaku dan sikap, minat menjadi sumber motivasi 

yang kuat untuk belajar, anak yang berminat terhadap sesuatu kegiatan baik 

itu bekerja maupun belajar, akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.Lemahnya minat belajar maka akan menurunkan 

kegiatan belajar. Menurut Slameto (2003:180) minat adalah “suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang 

menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya.Bisa dikatakan bahwa minat 

adalah kecenderungan seseorang terhadap obyek atau sesuatu kegiatan yang 

digemari yang disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, dan 

keaktifan berbuat. Minat mengandung unsur kognisi (mengenal), emosi 
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(perasaan), dan konasi (kehendak). Oleh sebab itu, minat dianggap sebagai 

respon yang sadar, sebab jika tidak demikian, minat tidak akan mempunyai 

arti apa-apa. 

Dalam hal ini motivasi merupakan komponen pendukung minat 

belajar siswa. Motivasi yang diberikan dapat meliputi penjelasan tentang 

keutamaan ilmu dan keutamaan mencari ilmu. Bila siswa mengetahui betapa 

besarnya keutamaan sebuah ilmu dan betapa besarnya ganjaran bagi orang 

yang menuntut ilmu, maka siswa akan merasa haus untuk menuntut ilmu. 

Selain itu bagaimana seorang guru mampu membuat siswanya merasa 

membutuhkan ilmu. Bila seseorang merasa membutuhkan ilmu maka tanpa 

disuruh pun siswa akan mencari ilmu itu sendiri. Sehingga semangat siswa 

untuk menunutut ilmu sangat tinggi, dan hal ini akan memudahkan proses 

belajar yang akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Selain itu salah satu faktor ekstern dalam hasil belajar siswa yaitu 

lingkungan sosial.Lingkungan sangat berpengaruh dalam penentuan hasil 

belajar siswa,karena Lingkungan merupakan suatu komponen sistem yang 

ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan.Penelitian ini kondisi 

lingkungan sekolah dan keluarga menjadi perhatian karena faktor ini sangat 

dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa yang sangat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. ”Di Sekolah nilai-nilai kehidupan ditumbuhkan dan 

dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat 

dominan bagi pengaruh dan pembentukan sikap, perilaku, dan prestasi 

seorang siswa (Tu’u, 2004:18)”. 
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Minat belajar  siswa diukur dari lingkungan sosial siswa itu sendiri, 

dimana lingkungan sosial yang turut serta membentuk watak siswa. 

Lingkungan sosial dalam hal ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Sikap dasar siswa yang di bentuk dalam 

lingkungan keluarga akan berubah dan berkembang dalam lingkungan 

masyrakat serta lingkungan sekolah, dimana dalam lingkungan sekolah siswa 

diharapkan menjadi pribadi yang aktif dan kritis dengan difasilitasi oleh 

berbagai wadah organisasi yang ada. 

Muhammad Saroni (2006:83), menjelaskan bahwa : 

Dalam lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi 

antarpersonil yang ada di lingkungan pendidikan secara umum. 

Lingkungan sosial yang baik memungkinkan para siswa untuk 

berinteraksi secara baik, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, guru 

dengan guru, atau guru dengan karyawan, dan siswa dengan 

karyawan, serta secara umum interaksi antar personil. Dan kondisi 

pembelajaran yang kondusif hanya dapat dicapai jika interaksi sosial 

ini berlangsung secara baik. Lingkungan sosial yang kondusif dalam 

hal ini, misalnya adanya keakraban yang proporsional antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

 

Hasil survei pendahuluan menunjukan bahwa sebagian besar siswa 

SMP N 3 Colomadu khususnya pada mata pelajaran IPS  memiliki masalah 

dalam kegiatan belajar yaitu kurangnya minat belajar yang berdampak pada 

rendahnya hasil belajar. Kondisi lingkungan belajar dari siswa SMP 3 N 

Colomadu sendiri cukup banyak memiliki perbedaan, salah satunya dapat 

dilihat dari banyaknya siswa yang dapat saling berinteraksi walau beda 

tempat atau asalnya. Untuk itu dalam proses belajar diperlukan minat belajar 

yang tinggi dan lingkungan sosial yang baik guna meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 
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Peneliti memilih siswa SMP N 3 Colomadu khususnya pada mata 

pelajaran IPS karena IPS merupakan mata pelajaran yang cukup rumit karena 

didalamnya terdapat tiga mata pelajaran yaitu geografi,sejarah,dan 

ekonomi.Semua mata pelajaran itu perlu menghafal dan ada sebagian yang 

hitungan. Sehingga dalam pelajaran IPS banyak pengetahuan yang baru dan 

akan muncul banyak pertanyaan pertanyaan mengenai pengetahuan baru itu. 

Dalam kasus ini siswa haruslah memiliki minat belajar untuk melatih 

keteletian dan kecepatan dalam menghafal dan menyelesaikan soal yang 

berupa hitungan selain itu siswa juga harus memiliki minat belajar untuk 

mencari dan mempelajari perkembangan ilmu baru baik di Indonesia ataupun 

secara global. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  ”HASIL BELAJAR SISWA 

DITINJAU DARI MINAT BELAJAR  DAN LINGKUNGAN SOSIAL 

PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS V111 SMP N 3 COLOMADU 

TAHUN AJARAN 2012/2013” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar masalah yang diteliti tidak 

meluas, maka perlu diadakan pembatasan masalah, pembatasan masalah 

diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah Nilai Rapor siswa SMP N 3 

Colomadu 

2. Minat belajar siswa dibatasi pada mencari ilmu pengetahuan secara 

aktif,tidak tergantung pada orang lain 

3. Lingkungan sosial dibatasi pada lingkungan keluarga,masyarakat 

sekitar,dan lingkungan sekolah 

 

C. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh antara minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII SMP N 3 COLOMADU? 

2. Adakah pengaruh antara lingkungan sosial terhadap hasil belajar siswa 

kelas VIII SMP N 3 COLOMADU? 

3. Adakah pengaruh antara minat belajar dan lingkungan sosial secara 

bersama terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP N 3 COLOMADU? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa 

kelas VIII SMP N 3 COLOMADU.  
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2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap hasil belajar siswa 

kelas VIII SMP N 3 COLOMADU.  

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi minat belajar dan lingkungan sosial 

terhadap  hasil belajar siswa kelas VIII SMP N 3 COLOMADU..  

 

E. Manfaat Penelitian 

Secara umum manfaat penelitian adalah untuk menjawab masalah yang 

disajikan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dilihat dari segi teoritis 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas, 

secara khusus perkembangan dunia pendidikan dalam perubahan hasil 

belajar siswa ditinjau dari minat belajar dan lingkungan sosial 

2. Dilihat dari segi praktis 

      Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dari segi praktis antara lain: 

a. Memberikan informasi kepada siswa dan guru bahwa minat belajar dan 

lingkungan sosial dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sebagai calon 

pendidik dan orang tua. 

Memberi gambaran kepada peneliti selanjutnya yang ada 

hubungannya dengan permasalahan di dalam penelitian. 
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F. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Meliputi yang pertama kajian teori yang terdiri dari pengertian 

belajar, pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, indikator hasil belajar, Pengertian minat belajar, faktor-

faktor yang mempengaruhi minat belajar, macam-macam minat, 

indikator minat belajar, pengertian lingkungan, pengertian 

lingkungan sosial, macam-macam lingkungan sosial, dan indikator 

lingkungan sosial.Yang kedua yaitu pentingnya minat belajar dan 

lingkungan sosial dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya 

membahas tentang kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Meliputi jenis dan rancangan penelitian, subjek dan objek penelitian, 

populasi, sampel dan sampling, data dan instrumen pengumpulan 

data, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data, teknik analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB V PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


