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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat  

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangunan 

membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu usaha 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui 

pendidikan. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan secara formal 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan 

nasional melalui proses belajar mengajar. Pendidikan nasional tersebut 

mempunyai fungsi yang harus diperhatikan.  Fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan: 

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 yamg beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 
Demokratis serta bertanggung jawab. 
 
Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai 

oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh 

kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran dan latihan diarahkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan 
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merupakan komponen sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan 

fungsi sentral (Hamalik, 2003:3). Dengan demikian hasil belajar sangatlah 

penting untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai secara 

optimal. 

Tujuan pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar siswa 

mengalami perkembangan dan peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan 

belajar adalah terjadinya perubahan-perubahan dari persepsi dan perilaku, 

termasuk juga perubahan perilaku (Hamalik, 2000:45). Sedangkan hasil 

belajar adalah hasil dari usaha belajar yang dilaksanakan siswa. Dalam 

pendidikan formal selalu diikuti pengukuran dan penilaian, demikian juga 

dalam proses kegiatan belajar  mengajar, dengan mengetahui hasil belajar 

dapat diketahui kedudukan siswa yang pandai, sedang atau lambat. Laporan 

hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil ulangan dan diserahkan dalam 

periode tertentu yaitu dalam bentuk raport. 

Dalam usaha untuk mencapai suatu hasil belajar yang optimal dari 

proses belajar mengajar seorang siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu segala faktor yang timbul dari dalam diri 

siswa itu sendiri diantaranya keadaan fisik, tingkat intelegensi, bakat, 

motivasi, minat dan perhatian, keadaan emosi serta disiplin. Sedangkan 

faktor eksternal yaitu segala faktor yang timbul dari luar diri siswa yang 

dapat menambah semangat anak dalam belajar diantaranya guru, teman, 

orang tua, media pembelajaran dan lain-lain. 
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Salah satu yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar adalah 

guru yang merupakan faktor eksternal sebagai penunjang pencapaian hasil 

belajar yang optimal. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kemandirian 

siswa dalam mengerjakan tugas. Menurut Mujiman (2007:1), “Belajar 

mandiri adalah kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh motivasi 

menguasai suatu kompetensi yang telah dimiliki”. Dengan demikian belajar 

mandiri lebih mengarah pada pembentukan kemandirian dalam cara-cara 

belajar. 

Untuk menghindari persepsi yang kurang baik terhadap guru dalam 

mengajar, pihak guru harus berusaha keras agar siswa memiliki persepsi 

yang baik mengenai guru dalam mengajar. Persepsi yang baik akan terwujud 

apabila guru memberikan ilmu yang dimiliki dan siswa membutuhkan ilmu 

yang diberikan guru. Guru dalam menyampaikan pelajaran kepada siswa 

dengan cara yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa agar siswa 

menyukai pelajaran yang disampaikan oleh guru. Guru yang sabar, suka 

membantu siswa jika mengalami kesulitan dalam belajar juga berpengaruh 

terhadap kemandirian siswa. 

SMA Negeri 1 Banyudono merupakan salah satu pendidikan formal 

yang memegang peranan penting dalam mencetak generasi penerus yang 

berkualitas, baik secara fisik maupun mental. Sikap mandiri siswa perlu 

untuk mendapatkan perhatian dalam proses belajar mengajar karena belajar 

perlu dilakukan oleh individu untuk dirinya sendiri. Hasil belajar yang 

maksimal diperoleh apabila siswa tersebut menurut kemampuannya sendiri 
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dan terlibat aktif dalam melaksanakan berbagai tugas belajar dan mengalami 

keberhasilan dalam belajar. Belajar dapat terjadi karena siswa itu sendiri 

secara mandiri melakukan latihan-latihan, dengan latihan tersebut siswa 

memiliki pengetahuan, keterampilan ataupun sikap tertentu. 

Disamping cara belajar, hasil belajar juga dipengaruhi oleh 

kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan salah satu unsur yang 

penting. Kemandirian menekankan pada aktivitasnya siswa dalam belajar 

yang penuh tanggung jawab atas keberhasilan dalam belajar. Untuk 

meningkatkan kemandirian siswa dapat dipupuk dengan memberi tugas. 

Tugas-tugas yang diberikan guru sedapat mungkin dikerjakan oleh siswa 

secara mandiri untuk melatih pikiran. Sikap mandiri menunjukkan inisiatif, 

berusaha untuk mengejar prestasi, mempunyai rasa percaya diri dan 

mempunyai rasa ingin tahu yang menonjol. 

Bertolak dari uraian diatas, pendidikan dan pengajaran perlu 

dikembangkan untuk memacu daya kemampuan dan kemandirian siswa 

dalam belajar. Menurut hasil penelitian T. Sumadijono (2002:125) ”ternyata 

perbedaan yang signifikan antara siswa yang berkemandirian tinggi dan 

siswa yang berkemandirian rendah”. Siswa yang berkemandirian tinggi 

mampu belajar tanpa bantuan orang lain. Sedangkan siswa yang mempunyai 

kemandirian belajar rendah sangat memerlukan orang lain dalam belajarnya. 

Pendekatan dalam proses belajar telah dilakukan untuk memacu agar siswa 

mampu memecahkan persoalan yang muncul dalam proses belajarnya. 
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Hasil belajar merupakan cerminan dari usaha belajar, semakin baik 

usaha belajarnya, maka semakin baik pula hasil yang diraihnya. Hasil belajar 

dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam belajar. Hasil belajar 

yang baik akan dapat dicapai oleh siswa apabila mereka dapat mengatasi 

kesulitan belajar yang dialaminya. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka 

peneliti mengambil judul ”HASIL BELAJAR EKONOMI DITINJAU 

DARI KEMANDIRIAN SISWA DALAM MENGERJAKAN TUGAS 

DAN CARA BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 

BANYUDONO TAHUN AJARAN 2012/2013”. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan 

secara optimal, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian 

ini pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terbatas pada siswa kelas X di SMA Negeri 1 Banyudono 

2. Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas pada penelitian ini dibatasi 

adanya percaya pada diri sendiri, tanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri, mandiri dalam belajar ekonomi. 

3. Cara belajar dalam penelitian ini dibatasi pada persiapan belajar, cara 

mengikuti pelajaran siswa kelas X di SMA Negeri 1 Banyudono. 

4. Hasil belajar dibatasi pada nilai mid semester ekonomi siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Banyudono. 
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C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan suatu penelitian. 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.  

Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan kemandirian siswa dalam 

mengerjakan tugas terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan cara belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 

2012/2013? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan kemandirian siswa dalam 

mengerjakan tugas dan cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian siswa dalam mengerjakan 

tugas terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Banyudono tahun ajaran 2012/2013. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian siswa dalam mengerjakan 

tugas dan cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013. 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pentingnya kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan cara belajar 

yang mempunyai peranan dalam peningkatan hasil belajar. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat menumbuhkembangkan kemandirian siswa dalam 

mengerjakan tugas dan cara belajar dalam meningkatkan hasil belajar. 

3. Bagi Penulis 

Dapat menemukan cara pemecahan dari permasalahan yang diteliti dan 

menambah wawasan serta pengetahuan penulis. 

4. Bagi Pembaca 

Memberikan referensi bagi penelitian lain yang berminat dalam masalah 

yang serupa. 
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F. Sistematika Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran permulaan terhadap skripsi ini, maka 

perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan hasil belajar ekonomi, 

kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas, cara belajar, 

hubungan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan cara 

belajar, kerangka pemikiran dan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian, populasi, 

sampel, sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, uji 

instrument, teknik analisis data, sistematika laporan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian 

data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


