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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini diperlukan sumber daya manusia yang unggul 

dan berkualitas, yang mampu mengikuti perubahan zaman dan tuntutan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan. Semakin 

tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang maka akan 

menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. 

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan secara formal 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional melalui proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan nasional 

menurut UU NO 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 
mengembangkan 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 bertanggung jawab”. 

 

Pada kenyataannya kualitas pendidikan di Indonesia belum bisa 

dikatakan baik. Pemerintah masih harus berusaha melakukan perbaikan-

perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Berbagai cara 

telah dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar 
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yang dicapai oleh siswa. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan 

dengan pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Pendidikan formal 

merupakan pendidikan yang berjenjang dan memiliki syarat tertentu yang 

harus dipenuhi oleh peserta didik. Sedangkan pendidikan non formal berasal 

dari pengalaman diri sendiri. 

Salah satu indikasi proses pencapaian pendidikan yaitu terwujudnya 

hasil belajar yang memuaskan Setiap proses belajar mengajar 

keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa, di 

samping diukur dari prosesnya (Sudjana, 1988:45). Pendidikan akan 

dikatakan berhasil jika hasil belajar yang dicapai siswa dapat mencapai hasil 

yang maksimal. Upaya untuk memperolah hasil belajar yang maksimal, siswa 

harus rajin belajar dan menanamkan kemauan dari dalam diri siswa terutama 

kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Belajar dapat mengubah 

yang kurang baik menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

Menurut Howard Kingsley (dalam Sudjana, 1988:45) membagi tiga 

macam hasil belajar, yakni 1) keterampilan dan kebiasaan, 2) pengetahuan 

dan pengertian, 3) sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat 

diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Hasil belajar 

ekonomi dapat ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh ketika siswa 

mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Nilai yang dimaksud yaitu 

hasil dari nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir 

semester atau dari nilai ulangan kenaikan kelas pada mata pelajaran ekonomi. 
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Semakin tinggi nilai yang diperoleh siswa maka semakin baik pula tingkat 

pemahaman siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. 

Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar juga merupakan 

salah satu fakor yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Proses belajar 

mengajar adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang 

merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah (Suryosubroto, 2009:29). 

Dewasa ini di dalam proses belajar mengajar, peran guru sebagai fasilisator di 

mana siswa menjadi pusat pembelajaran di dalam kelas. Keaktifan siswa 

dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam melaksanakan tugas belajarnya 

seperti perhatian terhadap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru, respon 

siswa terhadap suatu masalah dalam pembelajaran dan kedisiplinan siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.  

Proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil dan berkualitas jika 

seluruhnya atau 75% siswa terlibat secara aktif baik secara fisik, mental 

maupun sosial dalam proses belajar mengajar, di samping menunjukkan 

semangat belajar yang tinggi dan rasa percaya diri yang tinggi. Kenyataanya 

untuk membuat siswa aktif dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah 

karena masih banyak guru yang belum sepenuhnya berkonsentrasi dalam hal 

keberpihakan kepada siswa di mana siswa mempunyai hak untuk memperoleh 

pelayanan secara totalitas dari guru. Siswa yang aktif hanya didominasi oleh 

siswa tertentu saja dan siswa yang pasif hanya diam saat pelajaran berlangung 

karena tidak dapat mengeluarkan pendapat atau saling membagi ide-ide yang 

dimilikinyanya. Guru dapat meningkatkan keaktifan siswa dengan cara 
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meningkatkan minat belajar siswa, membangkitkan motivasi siswa, 

menerapkan prinsip individualisme siswa dan menggunakan media dalam 

proses belajar mengajar. Cara tersebut dapat membuat suasana belajar 

menjadi segar dan kondusif, karena masing-masing siswa dapat melibatkan 

kemampuannya semaksimal mungkin. 

Di samping keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, faktor 

ekstern yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah fasilitas belajar. 

Kualitas pendidikan yang dikembangkan agar tetap baik, maka perlu 

diadakan dan diciptakan suatu fasilitas belajar yang dapat membantu dan 

mendorong hasil belajar siswa agar mencapai hasil yang memuaskan. 

Menurut Suryosubroto (2009:305) “fasilitas dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha 

dapat berupa benda-benda maupun uang”. Sedangkan menurut The Liang Gie 

(2002:33) untuk belajar yang baik hendaknya tersedia fasilitas belajar yang 

memadai antara lain tempat belajar, alat, waktu dan lain-lain.  

Pemanfaatan fasilitas belajar yang baik akan mendorong keaktifan 

belajar siswa sehingga dapat memudahkan siswa untuk memahami mata 

pelajaran ekonomi. Proses belajar mengajar di sekolah akan berjalan lancar 

jika ditunjang dengan sarana yang memadai, baik jumlah, keadaan, maupun 

kelengkapannya. Jumlah yang dimaksud adalah keberadaan dan banyak 

sedikitnya sarana yang dimiliki (Suryosubroto, 2009:305). Fasilitas belajar 

yang memadai dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar untuk 

dapat meningkatkan kompetensi siswa dan hasil belajar yang maksimal. 
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Sekolah dan siswa perlu menyediakan fasilitas belajar yang lengkap sehingga 

kegiatan belajar dapat berjalan lancar.  

SMA Negeri 1 Wonosari merupakan salah satu pendidikan formal 

yang memegang peranan penting dalam mencetak generasi penerus bangsa 

yang berkualitas dan dapat bersaing dalam dunia kerja. Dalam menghadapi 

tantangan SMA Negeri 1 Wonosari berusaha meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui peningkatan hasil belajar terutama mata pelajaran 

ekonomi. Mengingat mata pelajaran ekonomi merupakan kelompok mata 

pelajaran yang diujikan pada saat ujian nasional, maka sekolah perlu 

membekali siswa dengan materi pelajaran ekonomi sejak awal. Tujuannya 

agar siswa lebih menguasai materi pelajaran ekonomi dan dapat dinyatakan 

lulus ujian nasional dengan nilai yang maksimal.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi, 

sehingga penulis mengambil judul “HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA 

DITINJAU DARI KEAKTIFAN SISWA DALAM PROSES BELAJAR 

MENGAJAR DAN FASILITAS BELAJAR PADA SISWA KELAS X 

SMA NEGERI 1 WONOSARI TAHUN AJARAN 2012/2013”.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas ada beberapa 

masalah yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Adapun masalah yang 

dapat diidentifikasikan di bawah ini: 

1. Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu 

keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan fasilitas belajar. 

2. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dapat membuat suasana 

belajar di dalam kelas menjadi tidak monoton. 

3. Fasilitas belajar yang lengkap dapat menunjang hasil belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar di dalam penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Hasil belajar ekonomi siswa dapat dilihat dari nilai ulangan tengah 

semester genap pada mata pelajaran ekonomi. 

2. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dibatasi dengan keaktifan 

siswa dalam proses belajar mengajar mata pelajaran ekonomi. 

3. Fasilitas belajar dapat dilihat dari fasilitas belajar yang dimiliki siswa 

sehingga  dapat menunjang proses belajar mengajar. 
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D. Rumusan Masalah 

Supaya penelitian dapat dilakukan dengan baik dan dapat tercapai 

efektif dan efisien, maka dirumuskan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh antara keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar 

terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013 ? 

2. Adakah pengaruh antara fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi 

pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013 ? 

3. Adakah pengaruh keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan 

fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar ekonomi pada 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan tujuan 

diadakannya peneliatian ini. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 

1 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Tahun Ajaran 

2012/2013. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat 

memberikan sumbangan anatara lain : 

1. Manfaat secara teoritis 

Memberikan sumbangan atau gambaran yang jelas dalam dunia 

pendidikan bahwa keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan 

fasilitas belajar memberi pengaruh terhadap hasil belajar ekonomi. 

2. Manfaat secara praktis 

a. SMA Negeri 1 Wonosari 

Memberikan sumbangan bagi pihak sekolah dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ekonomi yang dapat  dilihat 

dari sudut pandang keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan 

fasilitas belajar. 

b. Guru SMA Negeri 1 Wonosari 

Dapat memberikan informasi mengenai pengaruh keaktifan 

siswa dalam proses blajar mengajar dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Tahun 

Ajaran 2012/2013. 
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c. Siswa SMA Negeri 1 Wonosari. 

Dapat memberikan sumbangan bagi siswa dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar ekonomi dilihat dari sudut pandang 

keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dan fasilitas belajar. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika ini merupakan isi yang ada di dalam penelitian yang akan 

silakukan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika laporan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan pengertian hasil belajar ekonomi, keaktifan 

siswa dalam proses belajar mengajar, fasilitas belajar, hubungan 

antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, populasi, sampel dan sampling, sumber data, 

variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji 

instrument, teknik uji prasyarat analisis, dan teknik analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meliputi gambaran umum dari obyek penelitian, penyajian 

data, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

  

 

 

 

  

 


