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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembanganya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang pesat, akan membawa dampak kemajuan di berbagai bidang 

kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu usaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu 

sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan ketentuan.  Pendidikan menurut 

bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu : pendidikan formal dan pendidikan 

non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara 

teratur, bertingkat dan 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. Pendidikan tersebut mempunyai 

fungsi (UU No.20 tahun 2003 pasal 3):   

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM), secara mendasar pendidikan mempunyai 

peranan meningkatkan  kemampuan dasar manusia, untuk dapat 

memanfaaatkan dan mengembangkan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi. SDM berkualitas sangat penting dalam melaksanakan 

pembangunan yang berkelanjutan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal diharapkan akan mampu menghasilkan sumber daya menusia yang 

berkualitas.  

Keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan dapat dilihat dari 

prestasi yang diperoleh. Menurut Sukmadinata (2003:101) “Prestasi belajar 

adalah realisasi dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang”. Prestasi belajar pada hakekatnya merupakan pencerminan 

dari usaha belajar. Semakin baik usaha belajar, semakin baik pula prestasi 

belajar yang dicapai. Menurut Slameto (2002:53) “Ada dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor intern dan faktor ekstern”. Faktor 

intern terdiri dari faktor jasmani, psikologis dan kelelahan, misalnya 

kesehatan, kondisi tubuh, intelegence, minat, parhatian, bakat dan 

kematangan. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari faktor keluarga dan sekolah, 

misalnya dari orang tua mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, metode mengajar, bahan, sarana dan prasarana. 

Sikap aktif dan berinisiatif merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang 

mandiri. Namun kemandirian individu yang satu dengan yang lain bisa 

berbeda-beda. Individu dinyatakan mandiri apabila dapat membangun dirinya 
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sendiri dengan kekuatan sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi 

siswa dewasa yang dapat mengurus dirinya sendiri. Dengan memiliki 

kemampuan dalam menghadapi masalah dan peristiwa tersebut maka individu 

akan mampu pula membentuk pandangan yang paling baik bagi orang lain. 

Orang yang selalu mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri 

disebut juga mempunyai keinginan untuk menguasai dan mengendalikan 

tindakan-tindakan sendiri dengan tidak mengharapkan bantuan atau pengaruh 

orang lain.  

Kemandirian merupakan kemampuan seseorang berdiri sendiri dalam 

segala aspek kehidupannya. Dengan demikian individu yang berdiri di atas 

kaki sendiri akan mengambil inisiatif, mengatasi sendiri kesulitan-kesulitannya 

dan ingin melakukan hal-hal oleh dirinya sendiri. Tanda-tanda dari 

kemandirian adalah pengambilan inisiatif, mencoba mengatasi rintangan-

rintangan dalam lingkungannya sekolah, mencoba mengarahkan tingkah laku 

ke arah yang sempurna, memperoleh kepuasan dari apa yang telah dikerjakan, 

dan mencoba mengerjakan sendiri tugas-tugas rutinnya. Oleh karena itu maka 

sangat diperlukan adanya kemandirian dalam mengerjakan tugas, dengan 

demikian adanya kemandirian dapat membantu dan sangat diperlukan agar 

para siswa agar lebih percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Faktor lain yang  berperan penting dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa yaitu kreativitas belajar. Menurut Baron yang dikutip oleh Monty 

P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu (2003:108) “ kreativitas adalah 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru”. Sesuatu yang baru di sini 
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bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari 

unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Kreativitas merupakan kemampuan 

yang dimiliki seseorang untuk menciptakan ide yang benar-benar baru dan 

dapat juga merupakan kemampuan seseorang untuk mengkombinasikan unsur-

unsur menjadi sesuatu yang berbeda. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai ”PENGARUH KEMANDIRIAN DAN 

KREATIVITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

EKONOMI SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 SAMBUNG MACAN 

SRAGEN TAHUN AJARAN 2011/ 2012”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar peneliti lebih terarah dan dapat dikaji lebih mendalam maka 

diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini pembatasan masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Penelitian yang ditujukan pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Sambung 

Macan Sragen. 

2. Kemandirian dan Kreativitas belajar. 

3. Prestasi belajar ekonomi yang ditunjukan pada nilai raport 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan : 



5 

 

 
 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara kemandirian terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Sambung Macan Sragen Tahun ajaran 

2011/2012. 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara Kreativitas belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Sambung Macan Sragen 

Tahun ajaran 2011/2012. 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara kemandirian dan kreativitas 

belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Sambung 

Macan Sragen  Tahun ajaran 2011/2012. 

  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara kemandirian terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Sambung Macan Sragen 

Tahun ajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Kreativitas belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Sambung Macan 

Sragen Tahun ajaran 2011/2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara kemandirian dan 

kreativitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 

Sambung Macan Sragen Tahun ajaran 2011/2012. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

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

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya 

maupun bagi masyarakat luas pada umumnya tentang pengaruh 

kemandirian dan kreativitas belajar terhadap prestasi belajar ekonomi. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh 

kemandirian dan kreativitas belajar terhadap prestasi belajar ekonomi. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi 

bagi kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

b. Bagi siswa 

 Dapat meningkatkan hasil belajar dengan menambah pengetahuan 

dan wawasan khususnya mengenai pengaruh kemandirian dan 

kreatifitas belajar terhadap prestasi belajar  

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

kegiatan peneilitian berikut yang sejenis. 
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F. Sistematika Laporan 

Secara garis besar penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, 

yaitu : 

Bab   I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

laporan. 

Bab  II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang definisi prestasi belajar ekonomi, definisi 

kemandirian, definisi kreativitas belajar, hubungan kemandirian, 

kreativitas belajar dan prestasi belajar ekonomi, kerangka pemikiran 

dan hipotesis. 

Bab III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang pengertian metode penelitian, jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, sampling, 

sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, uji coba 

instrumen, teknik analisis data. 

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, penyajian data, 

analisis data dan pembahasan analisis. 

Bab  V PENUTUP 

Kesimpulan dan saran-saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


