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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu strategi kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010-2014 

adalah perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya 

saing internasional, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan bangsa 

dan negara (kementrian pendidikan Nasional, 2010). Hal ini mengisyaratkan 

keseriusan dalam dunia pendidikan. Secara detail disampaikan dalam undang-

undang RI Nomor 20 tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal. Pada 

Bab 1 Pasal 1 (1) pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif 

ikut mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Tim Penerbit BP Restindo 

Mediatama, 2003). 

Seseorang dikatakan berhasil dalam suatu proses pendidikan melalui 

serangkaian proses belajar mengajar dan dapat dilihat dari prestasi belajar yang 

telah dicapai siswa pada saat dilakukan penilaian. Guru dapat memberikan 

penilaian terhadap keberhasilan proses tersebut yang diukur dengan ukuran 

tertentu. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar dapat 

dilakukan dengan tes atau ujian yang dipaparkan dalam sebuah laporan hasil 

belajar dalam bentuk raport. 

Fakta yang diperoleh dari penelititan Qori Ammiratul (2013) bahwa 

prestasi belajar ekonomi rendah, terbukti dengan masih adanya beberapa siswa 

yang mendapat nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 

15,92%. Penelititan tersebut dilakukan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 5 

Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil penelitian Ridual inayah 

(2012) menyatakan bahwa prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 1 Lasem tahun pelajaran 2011/2012 masih rendah. 
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Terbuktu 83 siswa dari 127 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Lasem tahun 

pelajaran 2011/2012 mendapatkan nilai kurang dari 75 atau dengan kata lain 

siswa mendapatkan nilai di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

Prestasi belajar merupakan indikasi dari keberhasilan belajar yang  

dilakukan oleh siswa dalam proses belajarnya. Semakin sering frekuensi siswa 

dalam belajar, maka semakin baik pula prestasi belajar yang akan dicapainya. 

Menurut Sukmadinata (2003:102), “Prestasi belajar merupakan realisasi atau 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang”. Di sekolah prestasi belajar dapat dilihat dari penguasaan siswa akan 

mata pelajaran yang ditempuhnya. Dalam mencapai prestasi belajar yang tinggi, 

tentunya tidak mudah karena belajar merupakan proses yang dilakukan secara 

terus menerus. 

Menurut Hamdani (2011:138) mengemukakan bahwa “Prestasi belajar 

merupakan hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu”. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan. 

Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran dapat memfokuskan perhatian siswa 

dalam mempelajari semua pelajaran termasuk ekonomi baik ekonomi murni 

maupun akuntansi. Rasa ingin tahu yang lebih mendalam terhadap pelajaran 

ekonomi dapat menambah minat siswa untuk bisa memahami dan mendalami 

pelajaran kemudian siswa termotivasi utnuk menguasai pelajaran ekonomi 

sehinggga prestasi belajar ekonomi dapat meningkat. 

Lingkungan sekolah merupakan salah satu dari faktor-faktor prestasi 

belajar. Dalam penelitian ini kondisi lingkungan sekolah menjadi perhatian 

karena faktor ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sekolah 

merupakan salah satu tempat belajar yang memberikan bermacam-macam 

pelajaran yang harus ditempuh oleh para siswa untuk mewujudkan suatu tujuan 

yang ingin dicapai.  
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Menurut Yusuf (2011:30), “Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, 

pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu 

mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek 

moral-spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik-motoriknya”.  

Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat atau wahana yang 

paling umum digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar di Indonesia. Menurut Djamarah (2002:204), “Sekolah adalah lembaga 

pendidikan formal tempat pengabdian guru dan rumah rentabilitas anak didik”. 

Kenyamanan dan ketenangan anak didik dalam belajar ditentukan oleh kondisi 

dan sistem sosial di sekolah dalam menyediakan lingkungan sekolah yang 

kondusif dan kreatif. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus mampu 

dan memberikan layanan yang memuaskan bagi anak didik untuk berinteraksi 

dan hidup di dalamnya. Akan tetapi pada kenyataanya, lingkungan sekolah itu 

tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga bisa berdampak negatif 

bagi siswa. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi lingkungan 

sekolah, yang nantinya bisa berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi 

dalam proses belajar di dalam kelas. 

Menurut Sardiman (2012:73), “Motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan”. Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian 

usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu. Seorang siswa yang memiliki kemampuan yang cukup 

tinggi dapat gagal karena kekurangan motivasi belajar. 

Berkaitan dengan prestasi belajar ekonomi, motivasi belajar sangatlah 

diperlukan. Jika siswa mempunyai motivasi belajar yang kuat maka mampu 

meningkatkan prestasi belajar ekonomi. Menurut Dalyono (2009:55), “Motivasi 

adalah daya penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan, yang 

berasal dari dalam diri dan juga dari luar”. Menurut Sugihartono, dkk (2007:78) 

motivasi belajar memegang peranan sangat penting untuk pencapaian prestasi 

belajar ekonomi, karena motivasi belajar yang tinggi akan terlihat dari ketekunan 

yang tidak mudah menyerah meskipun dihadapkan oleh beberapa kendala. 

Motivasi sangat berhubungan erat dengan perhatian dan sikap, guru berperan 
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sangat penting untuk mendorong siswa agar dapat belajar dengan penuh 

perhatian. Sehingga penting bagi guru untuk memotivasi para siswa agar tetap 

belajar dengan giat dan keinginan dari dalam diri siswa supaya mampu 

memotivasi dirinya sendiri agar mampu menerima materi dengan baik 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul   “PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH  DAN 

MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI 

SISWA KELAS X DAN XI IPS SMA MUHAMMADIYAH 3 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016”. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah di dalam penelitian dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah serta mempermudah dalam memahami masalah, maka perlu 

adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan sekolah dalam  penelitian ini adalah pada lingkungan yang ada di 

sekolah SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

2. Motivasi belajar pada penelitian ini di batasi mengenai motivasi belajar pada 

siswa kelas X dan XI SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

3. Prestasi belajar dibatasi pada prestasi belajar ekonomi yang diambil dari hasil 

Ujian Tengah Semester (UTS) pada siswa kelas X dan XI IPS SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta.semester I (Gasal) tahun ajaran 2015/2016. 

C. Rumusan Masalah  

Menurut Sugiyono (2008:52), “Rumusan masalah adalah pertanyaan 

penelitian, sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan teori yang akan 

dipakai perumusan hipotesis, pengembangan instrumen, dan teknik statistik 

untuk analisis data”. Penelitian akan terasa mudah dilaksanakan apabila telah 

diketahui permasalahnya. Adapun masalah pokok dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah  lingkungan sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi 

pada siswa kelas X dan XI IPS SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun 

ajaran 2015/2016? 
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2. Apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi pada 

siswa kelas X dan XI IPS SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun ajaran 

2015/2016? 

3. Apakah lingkungan sekolah dan motivasi belajar berpengaruh terhadap 

prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X dan XI IPS SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun ajaran 2015/2016? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas X dan XI SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun 

ajaran 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas X dan XI SMA IPS Muhammadiyah 3 Surakarta 

Tahun ajaran 2015/2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X dan XI IPS SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun ajaran 2015/2016. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penilitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan agar lebih maju lagi melalui lingkungan sekolah dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X dan XI IPS 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun ajaran 2015/2016. 

b. Sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis 

dimasa yang akan datang. 

A. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih 

disiplin, rajin belajar, dan memahami lingkungan sekolah di sekitarnya. 

b. Bagi guru 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru 

kaitannya dengan motivasi belajar siswa agar dalam proses pembelajaran 

di kelas terjadi timbal balik positif dari siswa. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan di sekolah mengenai lingkungan sekolah 

dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X 

dan XI IPS SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun ajaran 2015/2016. 


