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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan jaman kearah globalisasi, untuk dapat 

bersaing dengan bangsa lain suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan di segala bidang. Bidang 

pendidikan merupakan salah satu prasarana bangsa untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, sehingga pendidikan memiliki peran penting 

untuk memajukan kehidupan Bangsa dan Negara. Pendidikan adalah suatu 

sistem yang  dirancang untuk manusia dengan tujuan tertentu dan merupakan 

upaya manusia secara sadar untuk mengembangkan kemampuan dan 

kepribadiannya. Melalui pendidikan akan me lahirkan manusia–manusia yang 

berkualitas. 

Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam 

mengembangkan potensi, baik dari dalam maupun dari luar peserta didik. 

Selaras dengan hal itu dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

tujuan pendidikan nasional, Pasal 3 berbunyi : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia serta berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggungjawab. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut pendidikan telah dilaksanakan 

dalam kegiatan pembelajaran oleh lembaga- lembaga pendidikan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tercapainya tujuan pendidikan 

nasional pada umumnya di kaitkan dengan tinggi rendahnya hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik, semakin tinggi nilai yang diperoleh maka 

keberhasilannya sangat tinggi begitu juga sebaliknya ketika nilai yang 

diperoleh peserta didik rendah itu berarti tujuan pendidikan  belum tercapai. 
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Hasil belajar merupakan hasil dari usaha yang di lakukan seseorang 

setelah melakukan kegiatan belajar mengajar yang hasilnya berupa angka. 

Menurut pendapat Arikunto dalam Samino dan Marsudi (2013: 48), “Hasil 

belajar adalah hasil yang di capai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar 

dan merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk mengetahui sejauh 

mana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sudah diterima siswa”. Hasil 

belajar ini merupakan tujuan dari pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan 

guru. Setiap siswa mengharapkan hasil belajar yang maksimal, begitu pula 

seorang guru dalam proses belajar mengajar guru menginginkan agar siswa 

paham dengan apa yang disampaikan sehingga siswa akan mendapatkan hasil 

yang bagus. Hasil belajar ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam menyampaikan pengajaran kepada siswa. Proses belajar 

mengajar ini memiliki beberapa kompenen diantaranya yaitu bahan pelajaran, 

tujuan pembelajaran, metode mengajar dan media belajar. Belajar sebagai 

suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari kompenen-

kompenen lain yang saling berinteraksi di dalamnya. Salah satu kompenen 

dalam sistem tersebut adalah sumber belajar. 

Sumber belajar bukan hanya buku paduan yang digunakan untuk 

menunjang proses belajar mengajar saja melainkan juga tertuju pada 

lingkungan didalam maupun diluar kelas seperti guru, sarana, fasilitas belajar 

dan banyak lagi lainya. Pemanfaatan sumber belajar termasuk juga pencapaian  

mutu pendidikan dengan kata lain sumber belajar juga mendukung tercapinya 

keberhasilan proses belajar mengajar. Menurut pendapat Rohani (2010: 185), 

“sumber belajar adalah guru dan bahan-bahan pelajaran/bahan pengajaran baik 

buku-buku bacaan atau semacamnya”. Dalam desain pengajaran yang biasa 

digunakan oleh guru, terdapat salah satu kompenen pengajaran yang dirancang 

berupa sumber belajar yang biasanya berisi buku-buku rujukan (buku bacaan 

wajib/yang dianjurkan). Oleh karena itu, dengan penjelasan tersebut 

diharapkan seorang guru mampu memusatkan pikiran dan tenaga untuk dapat 
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mengembangkan, memanfaatkan dan menggunkan sumber belajar secara 

optimal.  

Sumber belajar memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran. Menurut pendapat Sanjaya (2009: 228) “Sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara 

fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar”.  

Dengan demikian sumber belajar ini dapat membantu memaksimalkan hasil 

belajar siswa, semakin optimal penggunaan dan pemanfaatan sumber belajar 

tentu pengetahuan yang diperoleh siswa akan lebih luas, dengan pengetahuan 

yang luas siswa akan memperoleh hasil belajar yang tinggi sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya bagi keberhasilan siswa 

adalah keaktifan belajar siswa. Keaktifan siswa didalam pembelajaran 

memberikan suatu bentuk bahwa siswa antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran yang dilakukan, dengan keikutsertaan siswa ini sangat membantu 

siswa dalam memperoleh hasil belajar yang lebih maksimal, sehingga didalam 

proses pembelajaran keaktifan siswa sangat penting adanya.  Menurut pendapat 

Hermawan (2007: 83), “Keaktifan belajar tidak lain adalah untuk 

mengkonstruksikan pengetahuan mereka sendiri, mereka aktif membangun 

pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam 

kegiatan pembelajaran”. Keaktifan siswa dalam proses belajar dapat berupa 

siswa mampu mengemukakan pendapatnya dan mampu mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik yang ditandai dengan mereka paham akan materi 

yang disampaikan oleh guru. Melihat pernyataan tersebut, dapatlah dipahami 

betapa pentingnya keaktifan siswa. Ketika siswa aktif dalam proses 

pembelajaran maka pemahaman akan materi yang disampaikan oleh guru akan 

lebih mendalam, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. 

Setiap guru mengharapkan anak didiknya aktif di dalam proses belajar 

mengajar, karena dengan siswa aktif, mereka akan memiliki nilai lebih yaitu 

mereka dapat bertukar pendapat dan megemukakan persoalan yang dihadapi 

dalam pembelajaran, sehingga dari yang belum paham akan menjadi paham. 
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Oleh karena itu diharapkan peserta didik untuk lebih aktif sehingga akan 

memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran tidak dapat dicapai dengan 

mudah tentu ada faktor- faktor yang mempengaruhinya. Menurut pendapat 

Hadis dan Nurhayati (2008: 70), “Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran didalam kelas adalah faktor kognitif yang 

dimiliki oleh siswa”. Untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran 

tentu tidaklah mudah selain faktor kognitif, faktor sumber belajar, dan 

keaktifan belajar siswa sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul “PENGARUH SUMBER BELAJAR DAN 

KEAKTIFAN BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VII 

DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PLUPUH TAHUN AJARAN 

2015/2016”. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dari masalah 

yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Adanya sumber belajar yang pemanfaatan kurang optimal sehingga hasil 

yang dicapai siswa kurang maksimal. 

2. Rendahnya keaktifan belajar siswa sehingga hasil belajar yang dicapai 

kurang optimal. 

3. Rendahnya hasil belajar yang diasumsikan berkaitan dengan sumber belejar 

yang penggunaanya kurang optimal dan rendahnya keaktifan belajar siswa. 

 

C. Pembatasan masalah 

Supaya masalah yang diteliti tidak meluas maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Batasan masalah sangat penting karena merupakan faktor 

penelitian. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah melakukan usaha 

belajar dan mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti 

adalah nilai ulangan harian siswa mata pelajaran IPS siswa kelas VII di 

MTs Negeri Plupuh. 

2. Sumber belajar dalam pene litian ini dibatasi pada suatu daya yang bisa 

dimanfaatkan guna kepentingan proses pembelajaran yang dapat berupa 

sumber belajar tercetak dan non tercetak, alat peraga, guru, dan lingkungan 

yang memudahkan peserta didik dalam belajar.  

3. Keaktifan belajar dalam penelitian ini dibatasi pada kegiatan atau perilaku 

siswa yang terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan-

kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses 

belajar seperti turut serta dalam belajar, pemecahan masalah,  bertanya, 

berusaha mencari informasi, menilai kemampuan diri, dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Plupuh? 

2. Adakah pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Plupuh? 

3. Adakah pengaruh sumber belajar dan keaktifan belajar siswa terhadap 

hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Plupuh? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar siswa 

mata pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Plupuh. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Plupuh. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh sumber belajar dan keaktifan belajar siswa 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri 

Plupuh. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang pengaruh sumber 

belajar dan keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS kelas VII di MTs Negeri Plupuh. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi guru tentang 

pentingnya sumber belajar dalam rangka memperbaiki proses 

pembelajaran agar lebih baik dan berkualitas. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan positif untuk mengembangkan manajemen 

dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar agar hasil belajar siswa 

meningkat. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini akan mengetahui pengaruh sumber belajar dan 

keaktifan belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS Kelas VII di MTs Negeri Plupuh tahun ajaran 

2015/2016. 

 

 

 

 


