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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia saat ini masih pada tahap berkembang sehingga 

diperlukan peningkatan mutu pendidikan agar pendidikan di Indonesia dapat 

meningkat. Peningkatan mutu pendidikan adalah cara dalam upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran.  Pendidikan adalah suatu proses yaitu usaha manusia 

dengan penuh tanggung jawab untuk membimbing anak didik menuju 

kedewasaan.  

Proses pendidikan yang diselenggarakan secara formal disekolah dimulai 

dari pendidikan formal yang paling dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT) dan 

tidak lepas dari kegiatan belajar yang merupakan salah satu kegiatan pokok 

dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Telah disebutkan dalam tujuan 

nasional yang tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 Bab 

II pasal 4, yaitu “Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu 

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”. 

 Kegiatan belajar di sekolah diarahkan agar siswa mampu menerima dan 

memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan disekolah memuat beberapa 
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materi pelajaran yang dapat digunakan pada kehidupan nyata. Kualitas 

pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola proses 

pembelajaran. Untuk itu siswa diharapkan  aktif dalam proses pembelajaran. 

Siswa akan lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru.  

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan dimasa mendatang 

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga 

yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan 

yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi 

kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting 

ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, 

karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di 

sekolah untuk menghadapi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 

saat ini maupun yang akan datang.  

 Pendidikan formal merupakan salah satu proses pendidikan yang 

berlangsung di Indonesia. Yang meliputi beberapa jenjang, yaitu jenjang 

pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan atas. 

Proses Pendidikan formal ini lebih dikenal sebagai proses pendidikan di sekolah. 

Masalah pendidikan telah disebutkan dalam tujuan nasional yang tercantum pada 

Undang-Undang (UU) No.20 tahun 2003 Bab II pasal 3, yang berbunyi sebagai 

berikut:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi 
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peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta tanggung jawab. 
 

Pemerintah akhir-akhir ini mengusahakan mutu pendidikan di Tanah Air, 

terutama pendidikan formal. Untuk menghasilkan output yang berkualitas dalam 

proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya kegiatan belajar. 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dapat diketahui dari prestasi yang 

dicapai oleh siswa, di karenakan prestasi belajar merupakan hasil yang telah 

diperoleh siswa  

Keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan dapat dilihat dari prestasi 

yang diperoleh. Menurut sukmadinata (2003:101) : “Prestasi belajar realisasi atau 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensional yang dimiliki seseorang”. 

Penguasaan dari hasil belajar seseorang dilihat dari perilakunya, baik perilaku 

dalam bentuk pengukuran, pengetahuan, kemampuan berfikir maupun 

ketrampilan motorik. 

Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas bukanlah proses yang 

mudah dan cepat tetapi diperlukan sarana yang tepat serta waktu yang cukup 

panjang. keberhasilan pendidikan akan dicapai oleh suatu bangsa apabila ada 

usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Agar pendidikan 

benar-benar berperan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka semua unsur yang 

terkait (peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, pemerintah, 

pencipta lapangan kerja dan sebagainya) harus turut berperan aktif dalam upaya 
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peningkatan kualitas pendidikan yang sejalan dengan arus perkembangan 

modernisasi.  

Prestasi belajar dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk siswa dengan 

beberapa kriteria yang ditentukan. Adanya evaluasi dapat menjadi tolak ukur 

seberapa jauh siswa mampu memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. 

Nilai rata-rata ujian nasional tingkat SMA/MA tahun 2012/2013 dibandingkan 

dengan tahun 2011/2012 turun dari 7,7 menjadi 6,35. Sedangkan rata-rata hasil 

ujian nasional SMA/MA tahun 2011 Program IPS mata ujian ekonomi sebesar 

7,75, dari rata-rata nilai tersebut masih terdapat beberapa nillai yang dibawah 70. 

Mata pelajaran ekonomi tercatat ada beberapa daerah dengan nilai dibawah 70 

yaitu Maluku, Sulawesi Utara, Kalbar, NTT, Sulteng, Papua. Diambil dari 

http://search.smartaddressbar.com/web.php?s=Pemanfaatan+Hasil+Ujian+Nasio

nal+MA+untuk+Perbaikan+Akses+dan+Mutu+Pendidikan tanggal 05 Februari 

2014 pukul 17:34.  

Prestasi belajar di pengaruhi oleh beberapa faktor, seperti mata pelajaran, 

suasana belajar yang nyaman, motivasi belajar. Faktor internal khususnya 

kemandirian belajar yang sangat memepengaruhi prestasi belajar siswa. 

Kemandirian belajar merupakan potensi yang dimiliki oleh siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar secara bertanggung dan fokus dengan mteri yang 

sedang diajarkan untuk meningkatkan prestaasi belajar. Kemandirian belajar 

dapat mengorganisir diri siswa terhadap kebutuhannya dalam mempelajari materi 
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pelajaran. Sehingga dengan adanya sikap mandiri dalam diri siswa maka prestasi 

belajar akan dicapai sebagaimana yang diharapkan. 

Menurut Johson (2008:152) terjemahan setiawan : “Kemandirian belajar 

merupakan proses yang mengajak siswa melakukan tindakan mandiri yang 

melibatkan terkadang satu orang dan biasanya satu kelompok”. Kemandirian 

sangat berkaitan dengan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab yang 

dimiliki. Dalam hal ini kemandirian diperlukan dalam menyelesaikan segala 

tanggung jawabnya untuk mempelajari materi mata pelajaran ekonomi. 

Masih banyak siswa yang masih bersifat saling ketergantungan dengan 

siswa lainnya. proses belajar sekarang ini sangat diperlukan sikap kemandirian 

dalam belajar serta mengorganisir dirinya sendiri, dengan adanya sikap mandiri 

dalam diri siswa maka tujuan belajar akan berhasil dicapai sebagaimana yang 

diharapkan.  

Menurut Oemar Hamalik (2003: 50-51), menyatakan bahwa, “belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi di dalam satu situasi,  bahkan 

dalam satu ruang hampa”. Proses belajar mengajar bisa saja tidak dapat berjlan 

sesuai dengan rencana di sebabkan karena ketiadaan kekuatan yang mendorong 

(motivasi).  

Menurut Syah (2010:7), “Belajar adalah tahapan perubahan seluruh 

tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif”. Proses belajar 

yang dimaksud ditandai oleh adanya perubahan-perubahan perilaku yang bersifat 
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positif yang berorientasi pada aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (keterampilan). Proses pembelajaran dapat membuat siswa mampu 

menghasilkan suatu perubahan yang bertahap dalam dirinya, baik dalam bidang 

keterampilan, sikap dan pengetahuan. Motivasi sangat besar peranannya terhadap 

Prestasi belajar. 

Proses belajar mengajar dengan adanya motivasi dapat menumbuhkan 

minat belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai 

keinginan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sering terjadi siswa 

yang memiliki intelegensi yang cukup tinggi gagal karena kurangnya motivasi.  

Bila siswa mengalami kegagalan dalam belajar, hal ini bukanlah semata-mata 

kesalahan siswa, tetapi mungkin saja guru tidak berhasil dalam membangkitkan  

Menurut Sardiman (2002:76), “Motivasi belajar siswa adalah merupakan 

faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam 

hal menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar”. Siswa 

yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energy untuk melakukan 

kegiatan belajar. motivasi siswa. Motivasi belajar penting dalam proses 

pembelajaran, karena dapat mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan 

kegiatan belajar. Prinsip-prinsip penggerakan motivasi belajar sangat erat 

kaitannya dengan prinsip-prinsip belajar itu sendiri. 

SMA Negeri 1 Kartasura memiliki tempat yang cukup strategis pada 

daerah tersebut, lokasi yang berada di jalan utama Solo-Jogja menjadikan 

sekolah ini sebagai tujuan belajar para siswa yang berada di daerah Kartasura, 
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Surakarta, Klaten dan Boyolali. Walaupun berada dilokasi yang cukup strategis 

akan tetapi kondisi kegiatan belajar mengajar harus menjadi perhatian utama bagi 

guru-guru. Sejalan dengan hal tersebut salah satunya yang perlu menjadi 

perhatian adalah pentingnya  motivasi dalam upaya peningkatan motivasi belajar. 

Prestasi belajar mahasiswa sangat penting karena merupakan bentuk 

tanggung jawab kepada orang tua yang memberikan fasilitas dalam belajar selain 

itu nilai atau hasil belajar yang maksimal selalu menjadi tujuan mahasiswa pada 

umumnya, walaupun mahasiswa juga berorientasi pada proses pembelajaran 

untuk memperoleh manfaat dari pembelajaran tersebut yang akan digunakan 

dalam aplikasi kegiatan ekonomi sesungguhnya 

Gejala umum yang terjadi dengan prestasi belajar yang muncul adalah 

rendahnya mutu kegiatan belajar siswa seperti kurang menyiapkan diri, adanya 

siswa yang ingin mencapai target hanya sekedar lulus dalam sekolah, adanya 

siswa yang berangggapan bahwa hasil belajar yang mereka peroleh tergantung 

pada nasib dan bukan usaha dan kerja keras. Apabila permasalahan tersebut 

dibiarkan maka dampaknya lebih jauh adalah mutu pendidikan dan sumber daya 

manusia rendah, sehingga menimbulkan pengaruh rendahnya prestasi belajar 

yang diperoleh siswa. 

Kemandirian harus ditanamkan pada siswa agar mampu mengemban 

tanggung jawabnya. Dengan bertambahnya semangat untuk belajar sesuai dengan 

tugas perkembangan, maka siswa dapat bangkit untuk menjadi mandiri. 

Kemandirian tersebut bisa berlangsung sepanjang hayat sesuai dengan tingkat 
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pertumbuhan dalam memenuhi kebutuhan pribadi dari siswa. Dengan belajar 

yang bermotivasi dan kemandirian yang di tanam dalam diri siswa, dapat  diukur 

dari prestasi belajar yang di peroleh. Banyak siswa yang mau belajar karena ada 

tugas dan bahkan banyak siswa yang belum pernah pergi ke perpustakaan. Hal ini 

karena kurangnya kemandirian belajar siswa. Berdasarkan latar belakang pada 

sekolah tersebut maka penelitian ini mengambil objek SMA Negeri 1 Kartasura. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk 

mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul 

“PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR   

SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA 

KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 

2013/2014”. 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan mengenai prestasi belajar 

sangat luas dan kompleks. Agar mendapatkan hasil penelitian yang fokus dalam 

memahami dan mendalami permasalahan yang diteliti, serta adanya keterbatasan 

dari peneliti. Maka penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Kemandirian dalam penelitian ini dibatasi adanya rasa tidak bergantung pada 

orang lain, tegas dalam mengambil keputusan, tanggung jawab terhadap 

segala sesuatu, percaya pada kemampuan diri sendiri, aktif dalam 

pembelajaran dalam belajar khususnya pada bidang Ekonomi kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2013/2014.  
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2. Motivasi dalam penelitian ini dibatasi pada motivasi yang berasal dari dalam 

dan luar diri siswa yang meliputi tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi 

kesulitan, ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan, 

selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin, kerajinan dan penuh semangat, 

keberanian dalam mempertahankan pendapat, kesukaan dalam mengerjakan 

soal-soal latihan dalam belajar khususnya bidang Ekonomi kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 

3. Prestasi belajar dibatasi pada mata pelajaran Ekonomi nilai ujian tengah 

semester ganjil pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 

2013/2014. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2013/2014? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 

2013/2014? 

3. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar dan motivasi belajar siswa terhadap 

prestasi belajar ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 

2013/2014? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan penelitian ini untuk 

menjawab rumusan masalah diatas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 

2013/2014. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 

2013/2014. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh kemandirian belajar dan motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 

E. MANFAAT PENELITIAN  

Secara umum manfaat penelitian adalah untuk menjawab masalah yang 

disajikan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan kemandirian yang 

ada pada siswa agar prestasi belajar siswa meningkat. 

b. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh kemandirian belajar dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

pengaruh kemandirian belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

siswa.  

b. Menyebar luaskan informasi mengenai arti pentingnya pengaruh 

kemandirian belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Ekonomi. 

c. Memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan kemandirian 

belajar, motivasi belajar dan prestasi belajar siswa. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika merupakan struktur isi yang ada dalam penelitian. Secara garis 

besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang  masalah,  

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam   penyusunan 

penelitian yang berkaitan dengan definisi setiap variabel yaitu definisi 

prestasi belajar, definisi kemandirian belajar, definisi motivasi belajar, 

hubungan kemandirian belajar, motivasi belajar, dan prestasi belajar, 

kerangka berfikir dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

subjek dan objek penelitian, populasi, sampel, dan sampling, teknik 

pengumpulan data, uji instrumen, uji prasarat analisis, teknik analisi 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, 

objek data, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


