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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan 

pendidikan, dan keberhasilan pend idikan akan dicapai suatu bangsa apabila 

ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. 

Tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang 

system pendidikan nasional menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 

berkembangnya potensi 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 

demokratis serta bertanggungjawab. 

Pendidikan juga merupakan masalah yang penting bagi setiap bangsa, 

lebih- lebih bagi bangsa yang sedang berkembang. Sejalan dengan 

pembangunan nasional pada hakekatnya membangun manusia Indonesia 

seutuhnya adalah membangun masyarakat Indonesia guna mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun material, pemerintah 
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memberikan penegasan tentang pendidikan harus diarahkan untuk 

meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas sumber daya 

manusia. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang rumit untuk 

menuju peningkatan kualitas. Kemajuan pengetahuan yang komplek ini 

menuntut kepada guru untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Proses 

belajar dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan dan usaha untuk mencapai 

perubahan tingkah laku, sedangkan perubahan tingkah laku merupakan hasil 

belajar. Hasil belajar dalam dunia pendidikan umumnya ditunjukkan dengan 

prestasi belajar artinya bahwa keberhasilan belajar salah satunya dapat dilihat 

pada hasil atau prestasi belajar yang dicapai siswa. 

Berbicara masalah prestasi adalah sangat luas. Pihak pengelola 

pendidikan telah melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan kualitas dan 

kuantitas pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa . 

Penggunaan metode belajar, strategi belajar mengajar dan bertindak selaku 

fasilitas untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang efektif. Prestasi 

belajar pada hakekatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar. Semakin 

baik usaha belajar, semakin baik pula prestasi yang dicapai. Menyikapi uraian 

di atas kalau dirasakan untuk sekarang ini masih terasa kesenjangannya, 

seperti fenomena anak didik yang tingkat kecerdasan tinggi tapi prestasinya 

kurang memuaskan, karena mereka tidak mempunyai minat yang besar untuk 

belajar. 
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Dalam proses belajar pendidikan berarti semua menyangkut kegiatan 

belajar mengajar dan semua faktor yang mempengaruhinya. Kita pasti 

menemukan peserta didik yang malas berpartisipasi dan aktif berpartisipasi 

untuk mengikuti pelajaran, namun demikian sejalan dikembangkannya iklim 

belajar mengajar di sekolah dapat menumbuhkan rasa percaya diri terhadap 

siswa, seperti halnya perhatian, minat dan kebiasaan belajar adalah 

kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenal beberapa 

aktivitas. Minat mempunyai pengaruh besar terhadap aktivitas belajar. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002 : 132) “minat adalah kecenderungan 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas”.Sedangkan menurut 

Abdul Hadis (2006 : 44) “minat dapat diartikan sebagai rasa tertarik yang 

ditunjukkan oleh individu kepada suatu objek, baik objek berupa benda 

hidupmaupun benda yang tidak hidup”. Siswa yang berminat terhadap suatu 

mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena ada 

daya tarik baginya. Anak didik yang berminat terhadap sesuatu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminati 

itu. Minat  dapat ditumbuhkan dengan cara : 

1. membangkitkan suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menghargai suatu 

keindahan untuk mendapatkan penghargaan. 

2. menghubungkannya pengalaman-pengalaman yang lampau. 

3. memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. 

Perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses 

hasil belajar seseorang. Disamping itu perhatian juga mempunyai peranan 
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yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Menurut Slameto (2003 : 105) 

perhatian adalah “kesadaran yang dilakukan seseorang dalam hubungannya 

dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya”. Abu Ahmad 

dan Widodo (2004 : 41) juga mengemukakan bahwa perhatian adalah 

“konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan, pengertian dengan 

mengesampingkan yang lain”. Perhatian juga merupakan syarat utama dalam 

proses belajar mengajar. Tanpa adanya perhatian maka prestasi belajar yang 

dicapai siswa tidak akan optimal. 

Disamping itu keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar juga  

dipengaruhi oleh kebiasaan belajar siswa. Menurut Djahidul Wa’di (2002 : 22-

23) “kegiatan-kegiatan yang disebut belajar itu akan selalu dilakukan sesuai 

dengan keadaan individu yang belajar, isi atau materi yang dipelajari, 

lingkungan dan situasinya”. Kegiatan-kegiatan semacam itulah yang 

dimaksudkan dengan kebiasaan belajar. Djahidul Wa’di (2002 : 23)  juga 

menjelaskan “bahwa kebiasaan juga termasuk motivasi, karena kebiasaan 

yang kokoh dan kuat dapat mendorong untuk bertingkah laku”. Dua orang 

yang melakukan pekerjaan yang sama kemungkinan tidak akan mencapai hasil 

yang sama pula. Siswa yang mempunyai kebiasaan belajar yang baik, 

kemungkinan akan dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi, karena dengan 

pola belajar yang baik, dimungkinkan siswa dapat belajar lebih terarah dan 

teratur. Pada umumnya pola belajar yang baik dapat diterapkan pada semua 

mata pelajaran, tetapi dalam hal ini dikhususkan pada pelajaran Ekonomi. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PERHATIAN, MINAT 

DAN KEBIASAAN BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

EKONOMI”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh perhatian siswa terhadap prestasi belajar ekonomi ? 

2. Adakah pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar ekonomi ? 

3. Adakah pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar 

ekonomi ? 

4. Adakah pengaruh perhatian, minat dan kebiasaan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar ekonomi ? 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah 

pengumpulan data, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian ini terbatas pada perhatian siswa yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Adapun perhatian siswa terbatas pada aktivitas 

belajar didalam kelas, pemahaman materi dan ketajaman indra saat 

kegiatan belajar mengajar. 
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2. Penelitian ini terbatas pada minat yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Dalam penelitian ini minat terbatas pada kemauan, 

kesadaran, kemampuan dan kesenangan. 

3. Penelitian ini terbatas pada kebiasaan belajar yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini kebiasaan belajar terbatas pada 

waktu untuk belajar, strategi dalam belajar, KBM dan buku pelajaran. 

4. Prestasi belajar yang terbatas pada prestasi belajar ekonomi yang diambil 

dari nilai ujian tengah semester (nilai mid semester) pada siswa kelas XI 

Jurusan IPS MAN Karanganyar tahun ajaran 2008/2009.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai setelah 

kegiatan penelitian dilaksanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh perhatian siswa terhadap prestasi belajar 

siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa. 

4. Untuk mengetahui pengaruh perhatian, minat dan kebiasaan belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa. 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Guru : 
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Sebagai bahan masukan tentang pentingnya faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses belajar mengajar dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Bagi Siswa : 

Diharapkan dapat meningkatkan perhatian siswa pada kegiatan belajar 

mengajar, menumbuh kembangkan minat belajar serta meningkatkan 

kebiasaan belajar siswa yang baik agar siswa dapat belajar lebih terarah 

dan teratur guna meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Bagi Penulis : 

Bagi penulis sebagai sarana untuk mempraktekkan teori-teori yang telah 

diperoleh selama dibangku kuliah dengan kenyataan sehari-hari. 

4. Bagi Peneliti : 

Bagi peneliti lain diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi 

ilmiah dan motivasi untuk meneliti pada permasalahan yang lain yang 

prosedur penelitiannya hampir sama. 

F. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tentang penjelasan teori-teori tentang 

perhatian siswa, minat, kebiasaan belajar siswa dan prestasi belajar 

ekonomi. 
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 BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, populasi, 

sampel, sampling, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

 

 

 BAB IV  HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penyajian data, analisis data dan 

pembahasan. 

 BAB V  KESIMPULAN 

   Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




