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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah 

pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat, 

dan bangsa. Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa di tentukan oleh 

tingkat keberhasilan pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan tidak luput 

dari kegiatan belajar, dengan belajar tujuan pendidikan akan dapat di capai 

dengan mudah. Di dalam tujuan pendidikan nasional menurut UU No 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa : 

“ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 
berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sahat, 
berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab ”. 
 

Belajar dapat dilakukan dengan baik apabila timbul kemauan dari 

dalam diri siswa terutama kemauan untuk berubah. Belajar adalah terjadinya 

perubahan- perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perubahan 

perilaku. (Oemar hamalik,  2000:45). Dengan belajar dapat mengubah dari 

yang kurang baik menjadi lebih baik. 

Dengan belajar yang benar dan efektif, dapat di peroleh hasil belajar 

yang baik pula.Belajar tidak luput dari dorongan serta motivasi, baik motivasi 
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dari dalam maupun dari luar diri siswa. Namun ada juga siswa yang berhasil 

mendapat nilai yang baik, walaupun motivasi hanya timbul dari dirinya 

sendiri. Ada juga pemikiran bahwa siswa yang mempunyai intensitas yang 

tinggi, maka siswa akan mendapat prestasi yang baik. Kenyataannya ada 

siswa yang mempunyai intensitas belajar yang rendah, dapat menghasilkan 

prestasi yang memuaskan.  

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan anak dalam 

belajar di kelompokan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu 

sendiri, diantaranya adalah tingkat intelegensi, motivasi, minat, kemampuan 

awal dan bakat siswa. Sedangkan faktor eksternal adalah segala faktor dari 

luar diri siswa yang dapat menambah semangat anak dalam belajar. Faktor 

tersebut meliputi lingkungan, keadaan sosial ekonomi keluarga, kurikulum 

yang di sekolah, fasilitas belajar, metode yang di gunakan oleh guru serta 

teman di sekolah. 

Dalam proses belajar mengajar motivasi sangatlah diperlukan, 

khususnya dalam pelajaran ekonomi. Namun motivasi yang lebih utama 

adalah motivasi yang berasal dari diri pribadi siswa itu sendiri. Banyak bukti 

anak yang tidak berkembang karena tidak diperolehnya motivasi yang tepat. 

Jika seseorang mendapat motivasi yang tepat, maka lepaslah tenaga yang luar 

biasa, sehingga tercapailah prestasil belajar yang lebih maksimal.  

Suatu usaha untuk mendapatkan prestasi belajar ekonomi yang 

memuaskan tergantung pada motivasi anak untuk belajar atau tergantung pada 
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anak untuk lebih meningkatkan prestasi yang ada pada dirinya. Semua itu 

berpengaruh tidak untuk lepas dari dukungan serta peran serta berbagai pihak 

yang terhadap hasil prestasi anak. Misalnya saja, intensitas waktu yang 

digunakan oleh siswa dalam belajar ekonomi. 

Motivasi menurut Mc. Donald Yang di kutip oleh Sardiman (2000:71) 

“Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang di tandai 

dengan munculnya feeling dan di  dahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan”. Rendahnya motivasi belajar pada siswa merupakan gejala yang 

kurang menguntungkan, namun pada kenyataannya banyak anak didik yang 

kurang mendapat motivasi tetapi mereka dapat mencapai intensitas belajar 

yang tinggi. Adapula siswa yang mendapat motivasi yang tinggi tetapi hasil 

yang di capai kurang maksimal.  

Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang di ajarkan 

oleh seorang guru bidang studi ekonomi, dapat di ketahui melalui prestasi 

belajar siswa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan Suratinah 

Titinegoro (2001:43) bahwa : 

“Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang 
dinyatakan dalam bentuk symbol, angka, huruf, maupun kalimat yang 
dapat mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh setiap anak dalam 
periode tertentu”. 
 

Hasil belajar ekonomi di tunjukan dengan prestasi yang di peroleh oleh 

siswa. Prestasi belajar ekonomi adalah proses yang di lakukan siswa yang 

akan menghasilkan perubahan. Perubahan–perubahan ini meliputi aspek-

aspek atau bidang–bidang ilmu pengetahuan, perubahan ketrampilan, nilai 

dan sikap (Winkel, 1996 ; 102)  
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Menurut Sudirgo Wibowo (1995:122) Intensitas adalah suatu 

dorongan, kebiasaan, dan perbuatan untuk menggambarkan perbedaan hasil 

dari suatu perbuatan. Bagi siswa yang memiliki intensitas belajar yang tinggi 

maka akan cenderung mendapatkan hasil belajar yang baik, namun bagi siswa 

yang kurang, maka cenderung akan memiliki hasil belajar yang kurang. 

Dengan kata lain untuk melakukan sesuatu harus ada motivasi. Uraian – 

uraian diatas memberi gambaran sebagai bahan penelitian di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Gatak dengan judul : 

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN INTENSITAS BELAJAR 

TERHADAP PRESTASI  BELAJAR EKONOMI PADA SISWA KELAS 

VII SMP 2 GATAK TAHUN AJARAN 2008/2009. 

 

B. Pembatasan Masalah 

  Agar di dalam penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Motivasi belajar di batasi pada  motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. 

2. Intensitas belajar ekonomi meliputi frekuensi belajar siswa dan efisiensi 

belajar siswa. 

3. Prestasi belajar ekonomi di lihat pada hasil belajar ekonomi yang di peroleh 

siswa kelas VII dalam bentuk nilai raport. 
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C. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan pada latar belakang masalah, dan pembatasan masalah, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi di 

SMP Negeri 2 Gatak ? 

2. Adakah pengaruh intensitas belajar ekonomi terhadap prestasi belajar 

ekonomi di SMP Negeri 2 Gatak ? 

3. Adakah pengaruh antara motivasi belajar dan intensitas belajar terhadap 

prestasi belajar ekonomi di SMP Negeri 2 Gatak ? 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas belajar ekonomi terhadap prestasi 

belajar ekonomi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan intensitas belajar 

ekonomi terhadap prestasi belajar ekonomi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

   Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
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1. Dilihat dari segi teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan, adapun kegunaannya adalah : 

a. Memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembalajaran ekonomi. 

b. Sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis. 

2. Dilihat dari segi praktis 

    Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dari segi praktis, yaitu : 

a. Memberikan gambaran bagi siswa tentang pentingnya motivasi belajar 

dalam meningkatkan prestasi belajar ekonomi. 

b. Memberikan gambaran bagi siswa tentang pentingnya intensitas 

belajar untuk meningkatkan prestasi belajar ekonomi. 

c. Memberikan informasi kepada guru dan calon guru untuk lebih 

menekankan pada pemberian motivasi dan peningkatan intensitas 

belajar. 

 

L. Sistematika Skripsi 

  Dalam hal ini akan menggambarkan sedikit tentang materi yang 

akan penulis teliti. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang  masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang pengertian motivasi belajar, macam-macam 

motivasi, pengertian intensitas belajar, pengertian prestasi belajar, 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, kerangka 

berfikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang tempat penelitian, jenis penelitian, 

populasi, sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai sekolah dan 

penjelasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




