
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan 

hidup seseorang. Pendidikan merupakan upaya manusia untuk memperluas 

cakrawala pengetahuannya dalam rangka membentuk nilai, sikap, dan 

perilaku. Sebagai upaya yang bukan saja membuahkan manfaat besar, 

pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang sering 

dirasakan belum memenuhi harapan. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara. Pendidikan memegang peran penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup negara dan bangsa. Dari bidang pendidikan inilah sarana 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Di 

era serba modern ini, setiap negara akan mengalami kemajuan di segala 

aspek. Efek yang ditimbulkan diantaranya kebutuhan masyarakat akan 

mengalami pergeseran dari yang sederhana menjadi modern. 

Fungsi pendidikan harus senantiasa diperhatikan dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional secara 

umum adalah untuk mengembangkan manusia Indonesia sesuai dengan 

falsafah pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, 

pandai dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu 

mewujudkan bangsa yang cerdas. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

harus disertai dengan pemantapan iman dan taqwa dalam diri manusia. Tujuan 

pendidikan nasional akan berhasil apabila Ilmu Pengetahuan Teknologi dan 

Ilmu Taqwa secara positif dapat bersinergi dengan baik, karena bukan hanya 
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melahirkan manusia-manusia yang cerdas saja tetapi juga manusia-manusia 

yang mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap agamanya. 

Proses belajar merupakan suatu hal yang kompleks dan siswalah yang 

menentukan terjadi dan tidaknya belajar, sehingga siswa dituntut aktif dan 

mandiri dalam belajarnya. Kewajiban belajar siswa merupakan hal yang harus 

dimiliki oleh setiap siswa. Ketika memilih untuk melanjutkan jenjang 

pendidikan, siswa diasumsikan telah memiliki minat dan motivasi untuk 

bergelut pada disiplin ilmu yang ditempuhnya. 

Siswa seringkali kehilangan etos belajar saat menemui kesulitan pada 

mata pelajaran tertentu, salah satunya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Setelah menempuh mata pelajaran ini siswa diharapkan memahami 

konsep dasar, proses dan penerapan pada kehidupan sehari-hari. Kemampuan 

belajar dan pemahaman materi pada mata pelajaran ini berbeda siswa satu 

dengan lainnya. Seringkali siswa mengalami kesulitan dalam belajar,sehingga 

terdapat sebagian dari mereka yang mengcopy pekerjaan rumah siswa lain dan 

menyontek saat ujian. Perilaku siswa tersebut seperti hanya untuk 

mengembangkan tuntutan akademik sedangkan siswa itu seharusnya mampu 

mengembangkan diri. Menurut (Sugiantoro:2013), “Baik dan buruknya 

prestasi belajar disekolah ditentukan oleh masing-masing siswa. 

Sesungguhnya tidak ada siswa yang bodoh atau pandai. Siapapun siswa 

memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi belajar yang terbaik. Kuncinya, 

siswa bisa merumuskan sendiri proses belajarnya berdasarkan kelebihan dan 

kekurangannya. Sesungguhnya begitu banyak yang harus dipelajari dan 

dikuasai siswa. Belajar harus menjadi kesadaran aktif, bukan kesadaran pasif”.  

Menurut Mujiman (2007:1), “Belajar mandiri adalah kegiatan belajar 

aktif, yang didorong oleh motivasi mengenai suatu kompetensi yang dimiliki”. 

Kemandirian sendiri identik dengan belajar untuk berdiri sendiri tanpa 

bergantung pada orang lain. Kemandirian juga tidak dapat dipisahkan dengan 

pendidikan, karena keduanya berhubungan dengan kegiatan yang saling 

mempengaruhi. Menurut Hamalik dalam Isnawati (2013:11), “Faktor yang 

mempengaruhi kemandirian seseorang antara lain adalah faktor psikologis, 
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fisiologis, dan lingkungan”. Faktor psikologis meliputi intelegensi, bakat, 

minat dan motivasi. Faktor fisiologis misalnya sakit dan cacat tubuh. Faktor 

kemandirian selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang meliputi lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kemandirian belajar 

adalah motivasi belajar. Menurut sardiman (2002:76) “Motivasi belajar siswa 

adalah merupakan faktor psikis yang bersikap non intelektual peranannya khas 

adalah dalam hal menambahkan gairah, merasa senang dan memiliki semangat 

untuk belajar”. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai energi 

banyak untuk melakukan kegiatan belajar dalam proses pembelajaran. 

Tumbuhnya suatu motivasi belajar yang kuat pasti akan menumbuhkan 

kemandirian. Adanya suatu motivasi belajar maka juga akan mendorong 

timbulnya kemandirian belajar siswa, karena dengan mempunyai suatu 

motivasi seorang siswa terdorong oleh adanya semangat dan gairah untuk 

merubah sikap menjadi mandiri. Beberapa alasan mengapa anak tidak bisa 

mandiri belajar salah satunya karena tidak ada motivasi dalam belajar. Tidak 

adanya motivasi maka tidak tercipta kemandirian. 

Selain motivasi belajar yang mana sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi timbulnya kemandirian belajar, ada juga satu faktor yang 

mempengaruhi yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan faktor 

yang menjadi salah satu faktor penting dimana siswa dapat tumbuh dan 

berkembang di lingkungan tersebut sehingga juga berperan penting dalam 

membentuk kemandirian belajar. Lingkungan belajar merupakan kondisi yang 

mempengaruhi siswa dalam pembelajaran. Jenis lingkungan belajar dibagi 

menjadi tiga yaitu, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

sosial. Pertama, lingkungan keluarga merupakan pendidikan informal. Kedua, 

lingkungan sekolah merupakan pendidikan formal yang dapat diikuti anak setelah 

mencapai umur untuk mengikuti proses belajar mengajar disekolah. 

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan disekolah terencana, sengaja, terarah, 

sistematis, serta di didik oleh tenaga pendidik profesional. Ketiga, lingkungan 

sosial merupakan pendidikan non formal. Menurut Muri Yusuf dalam Jumali, dkk 

(2008:51), “Lembaga pendidikan masyarakat akan mengisi dan melengkapi 
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dalam membantu membina pribadi anak secara utuh dan terpadu. Dalam 

lingkungan ini akan dikembangkan bermacam-macam aktivitas yang bersifat 

pendidikan oleh bermacam-macam instansi. Dengan demikian masyarakat 

sebagai pelengkap, pengganti dan tambahan”. 

Penggunaan dalam variabel pengikat ini (variabel X1, X2), peneliti 

melihat dari penelitian sebelumnya. Penelitian dari Nina Isnawati yang 

mengambil judul “Kemandirian Belajar ditinjau dari Kreativitas Belajar dan 

Motivasi belajar pada Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Pendidikan Akuntansi 

angkatan 2010/2011”. Dimana terdapat variabel X yang sama yaitu motivasi 

belajar sebagai X2. Berdasarkan analisis dan pembahasannya dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap kemandirian 

belajar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010. 

Penelitian selanjutnya oleh Rofa Fakhrur Rozi (2014) dengan judul, 

”Kemandirian Belajar Ditinjau dari Lingkungan Belajar dan Keikutsertaan 

Siswa dalam Organisasi Sekolah SMK Negeri 1 Banyudono Tahun ajaran 

2013/2014”, dimana terdapat variabel X yang sama yaitu lingkungan belajar 

sebagai X1. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada pengaruh antara 

lingkungan belajar terhadap kemandirian belajar. 

Siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kunduran 

mempunyai karakter dan potensi yang berbeda, baik intelegensinya, motivasi 

belajarnya, kemauan belajar, dan sebagaianya antara individu yang satu 

dengan individu yang lain. Melihat generasi muda pada saat ini masih belum 

diketahui pasti apakah semuanya rata-rata mempunyai kemandirian dalam 

belajar, itulah yang akhirnya menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan. 

Menurut pengamatan penulis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Kunduran dalam hal kemandirian belajar sekitar 40% siswa yang memiliki hal 

tersebut. Mengingat begitu pentingnya kemandirian belajar yang harus 

dimiliki siswa, dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kemandirian 

belajar peneliti menitik beratkan pada motivasi belajar dan lingkungan belajar. 
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Hal itu diharapkan akan memberikan dampak dan peran yang positif terhadap 

kemajuan dalam hal kemandirian belajar siswa secara keseluruhan. 

Berpedoman dari uraian di atas, untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap kemandirian 

belajar siswa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“KEMANDIRIAN BELAJAR DALAM MATA PELAJARAN ILMU 

PENGETAHUAN SOSIAL DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR DAN 

LINGKUNGAN BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 

KUNDURAN TAHUN AJARAN 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya pemahaman belajar sebagian siswa terhadap materi 

pelajaran dikarenakan kurang aktifnya siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, masih banyak siswa yang tidak ada kemauan untuk 

berfikir, membaca, kurang disiplin dalam belajar dan malas mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru serta masih bergantung dengan orang 

lain. 

2. Kurang aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran, masih ada rasa 

malas siswa dalam berfikir, membaca, disiplin, mengerjakan tugas dan 

ketergantungan dengan orang lain mungkin berkaitan dengan tinggi 

rendahnya tingkat kemandirian belajar siswa. 

3. Tinggi rendahnya kemandirian belajar siswa mungkin berkaitan dengan 

motivasi belajar dan lingkungan belajar siswa itu sendiri. Berkaitan 

dengan hal ini, muncul pertanyaan apakah motivasi belajar dan 

lingkungan belajar siswa akan mempengaruhi kemandirian belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan mengenai 

kemandirian belajar sangat luas. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam 
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suatu penelitian sangat diperlukan agar yang dianalisa menjadi lebih terarah 

dan sesuai dengan sasaran. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Penelitian difokuskan pada kemandirian belajar di sekolah yang ditinjau 

dari kepercayaan diri, keaktifan dalam belajar, kedisiplinan dalam 

belajar, dan tanggung jawab dalam belajar. 

2. Motivasi belajar dibatasi pada motivasi ekstrinsik yang meliputi minat 

dan perhatian siswa dalam pelajaran, semangat siswa untuk melakukan 

tugas-tugas belajarnya, tanggungjawab siswa dalam mengerjakan tugas-

tugas belajarnya dan reaksi yang ditujukan siswa terhadap stimulus yang 

diberikan guru, rasa senang dan puas terhadap tugas yang diberikan. 

3. Lingkungan belajar yang dibahas dalam penelitian ini yaitu lingkungan 

sekolah yang meliputi hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa 

dengan siswa, kedisiplinan sekolah, sarana dan prasarana sekolah. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap kemandirian belajar dalam 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama  Negeri 1 Kunduran Tahun Ajaran 2015/2016? 

2. Adakah pengaruh lingkungan belajar terhadap kemandirian belajar 

dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kunduran Tahun Ajaran 

2015/2016? 

3. Adakah pengaruh motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap 

kemandirian belajar belajar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial  secara simultan pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Kunduran Tahun Ajaran 2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan tujuan diadakan 

penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap kemandirian 

belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Kunduran tahun ajaran 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap kemandirian 

belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Kunduran tahun ajaran 2015/2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan lingkungan belajar 

terhadap kemandirian belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial 

secara simultan pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Kunduran tahun ajaran 2015/2016. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka di dalam 

penelitian ini diharapkan dapat mengandung manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoris 

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu juga 

dapat menumbuhkan pengetahuan dan wawasan khusus mengenai 

motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap kemandirian belajar 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

dalam upaya peningkatan kemandirian belajar mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial siswa Sekolah Menengah Pertama kelas VIII 

b. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan dalam dunia pendidikan 

c. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan untuk melakukan penelitian berikutnya. 


