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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam upaya 

meningkatkan kemajuan suatu Negara. Pendidikan sebagai kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan manusia dalam rangka memperbaiki taraf hidup 

yang lebih baik. Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan 

masyarakat cerdas, berpengetahuan luas, demokratis dan berakhlak mulia, 

sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikutip Djumali, dkk 

(2011:81) berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan , pengendalian diri, kepribadian , kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 
 

Upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas salah satunya meningkatkan mutu pendidikan, baiknya mutu 

pendidikan tidak terlepas dari beberapa aspek, salah satunya kejelasan dari 

tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan yang diharapkan dapat 

dirasakan semua lapisan masyarakat. Menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 

yang dikutip Hidayatullah (2010:2), menyebutkan bahwa :  
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Pendidikan berfungsi untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
 

Pendidikan merupakan usaha awal manusia dalam memperbaiki 

kehidupannya. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan mempunyai tujuan untuk mengembangkan 

kehidupan manusia agar lebih baik dari aspek intelektual, sosial dan 

keterampilan. Dengan seimbangnya ketiga aspek tersebut diharapkan dapat 

membawa perubahan yang positif bagi Bangsa dan Negara. 

Sekolah merupakan lembaga formal yang menyediakan sarana dan 

prasarana untuk menunjang berjalannya proses pendidikan. Tolak ukur dari 

keberhasilan pendidikan di sekolah adalah tingginya kualitas siswa yang 

dihasilkan. Kualitas siswa dapat diukur melalui prestasi belajar yang dicapai 

setiap siswa. Menurut Nasrudin (2010:106), “Prestasi belajar merupakan hasil 

usaha belajar yang dicapai seorang mahasiswa, berupa kecakapan dari 

kegiatan belajar bidang akademik di tempat belajar pada jangka waktu tertentu 

yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam rapor”. Sedangkan menurut 

Sukmadinata (2003:102), “Prestasi belajar realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensional yang dimiliki seseorang”.  

Untuk mencapai prestasi belajar yang baik banyak hal yang perlu 

diperhatikan. Menurut Shertzer dan Stone dalam Nasrudin (2010:106), “secara 

garis besar faktor-faktor yang memengaruhi belajar dan prestasi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal”. 
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Faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain motivasi 

belajar, dan faktor eksternal lingkungan sekolah.  

Motivasi berasal dari kata motif. Menurut Zuldafrial (2012: 96) “Motif 

sama dengan apa yang sering disebut dalam bahasa inggris “drive atau need” 

yaitu sesuatu dalam diri manusia yang mendorong manusia untuk berbuat 

menuju ke suatu tujuan”. “Motivasi dipandang sebagai kekuatan mental 

berupa keinginan, perhatian, kemauan/cita-cita yang mendorong terjadinya 

belajar” (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 80). Dari pendapat para ahli diatas 

dapat disimpulkan motivasi adalah suatu dorongan mental dari dalam diri 

manusia yang menggerakkan perilaku untuk berbuat agar mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

Lingkungan sekolah adalah tempat peserta didik melakukan aktivitas 

pembelajaran. Lingkungan sekolah terdiri dari lingkungan secara fisik dan 

lingkungan sosial. Lingkungan secara fisik dapat kita lihat pada sarana dan 

prasarana sekolah. Lingkungan sosial meliputi tata tertib sekolah, hubungan 

guru dengan murid, hubungan murid dengan murid, hubungan murid dengan 

warga sekolah.  

 Dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini, akan sangat 

membantu apabila generasi muda dididik untuk menjadi wirausahawan muda, 

dengan harapan dapat menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. 

Menurut Kasmir (2007:16), “Wirausahawan adalah orang yang berjiwa berani 

mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan”. 

Sedangkan menurut Zimmerer dalam Kasmir (2007:17),                           
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“ Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki 

kehidupan (usaha)”. 

BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat jumlah wirausahawan per 

Februari 2014 mencapai 44,20 juta orang dari 118,17 juta orang penduduk 

Indonesia yang bekerja. Sedangkan menurut IFC (International Finance 

Corporation) Indonesia menempati 120 di dunia. Diantara Negara-negara 

ASEAN, posisi Indonesia berada di bawah Singapura (1), Malaysia (6), 

Thailand (18), Brunei Darussalam (59), Vietnam (99), Filipina 108). Dari hasil 

data diatas dapat kita simpulkan minimnya kesadaran masyarakat Indonesia 

untuk menjadi wirausaha sehingga dibutuhkan penanaman sejak dini tentang 

pentingnya wirausaha kepada semua masyarakat (Muhammad:2012).   

Penelitian ini akan menyoroti perbedaan prestasi belajar 

kewirausahaan ditinjau dari motivasi belajar yang tinggi, sedang, rendah serta 

dari segi lingkungan sekolah yang kondusif maupun tidak kondusif yang 

dihadapi oleh siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 

2014/2015. Mata pelajaran kewirausahaan merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok yang harus diikuti kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu. 

Menurut hasil wawancara peneliti kepada guru mata pelajaran kewirausahaan 

(Bapak Hasan), prestasi yang dicapai siswa masih terdapat nilai dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu sebesar 60,00 dan juga tidak 

sedikit nilai dari mata pelajaran kewirausahaan yang hanya sebatas memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), disamping itu latar belakang pendidikan 
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sebelumnya untuk siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu berbeda-

beda sehingga akan memiliki pola pemikiran dan pola belajar yang berbeda.  

Dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat 

judul “PRESTASI BELAJAR KEWIRAUSAHAAN DITINJAU DARI 

MOTIVASI  BELAJAR DAN LINGKUNGAN SEKOLAH PADA SISWA 

KELAS X SMK MUHAMMADIYAH DELANGGU TAHUN AJARAN 

2014/2015”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik beberapa 

masalah yaitu : 

1. Prestasi belajar kewirausahaan ditinjau dari motivasi belajar siswa  dalam 

kategori rendah. 

2. Prestasi belajar kewirausahaan ditinjau dari lingkungan sekolah yang 

kurang kondusif. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

agar masalah yang diteliti tidak meluas, maka perlu pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Penelitian terbatas pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Prestasi Belajar yang dimaksud adalah nilai mata pelajaran kewirausahaan 

pada rapor semester satu tahun 2014/2015. 
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3. Motivasi belajar yang dimaksud adalah keinginan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran disekolah. Motivasi belajar dibagi menjadi 3 kriteria yaitu 

motivasi tinggi, motivasi sedang dan motivasi rendah.  

4. Lingkungan sekolah dibatasi pada hubungan guru dengan siswa, hubungan 

siswa dengan siswa, kedisiplinan sekolah, sarana dan prasarana sekolah. 

Lingkungan sekolah dibagi menjadi 2 kriteria yaitu kondusif dan tidak 

kondusif. 

D. Rumusan Masalah  

  Di dalam mengadakan penelitian ilmiah seorang peneliti harus benar-

benar mengetahui masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2008:55) 

“Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya 

melalui pengumpulan data”. 

  Sesuai dengan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penulis 

dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan prestasi belajar kewirausahaan ditinjau dari motivasi 

belajar yang tinggi, sedang dan rendah pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Adakah  perbedaan prestasi belajar kewirausahaan ditinjau dari lingkungan 

sekolah yang kondusif dan tidak kondusif pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Adakah perbedaan prestasi belajar kewirausahaan ditinjau dari motivasi 

belajar yang tinggi, sedang, rendah dan lingkungan sekolah yang kondusif 
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dan tidak kondusif pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu 

Tahun Ajaran 2014/2015? 

E. Tujuan Penelitian  

  Dalam penelitian perlu adanya tujuan penelitian yang berfungsi 

sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti 

dapat bekerja secara terarah dari awal sampai mencari data yang dibutuhkan 

untuk menunjang penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka 

tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar kewirausahaan ditinjau dari 

motivasi belajar yang tinggi, sedang dan rendah pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015.  

2. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar kewirausahaan ditinjau dari 

lingkungan sekolah yang kondusif dan tidak kondusif pada siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015.  

3. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar kewirausahaan ditinjau dari 

motivasi belajar yang tinggi, sedang, rendah dan lingkungan sekolah yang 

kondusif dan tidak kondusif pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015. 

F. Manfaat Penelitian 

  Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis  

a.    Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan teori 

mengenai perbedaan prestasi belajar kewirausahaan berdasarkan 

motivasi belajar yang tinggi, sedang, rendah dan lingkungan sekolah 

yang kondusif dan tidak kondusif pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Delanggu  

Dapat dijadikan masukan tentang pentingnya lingkungan sekolah yang 

kondusif dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa.  

b. Bagi Guru  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan guru dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

c. Bagi Peneliti Lainnya  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pedoman dan masukan, dalam 

melaksanakan penelitian yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 




