
 A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan  Pendidikan Nasional  yang  tercantum  dalam  Undang  Undang 

nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: 

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, masyarakat, bangsa  dan negara. 

Belajar sebagai suatu aktivitas  mental  atau psikis dipengaruhi berbagai 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar  tersebut  menurut 

Slameto(2003:54) dibagi  menjadi  dua  yaitu  faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu. Yang  termasuk 

ke dalam faktor intern, misalnya faktor jasmaniah, faktor kelelahan dan  faktor 

psikologis. Yang termasuk ke dalam faktor jasmaniah misalnya faktor kesehatan 

dan cacat tubuh. Sedangkan  yang  termasuk faktor psikologis, misalnya faktor 

inteligensi, minat,  perhatian, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Abdul 

Hadis dan Nurhayati berpendapat (2014 : 63-64) berpendapat bahwa faktor faktor 

kesehatan sebagai faktor internal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

dimaksudkan, yaitu bahwa peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan 

akan tidak dapat belajar dengan maksimal dan optimal. Sebagai contoh, peserta 

didik yang sedang mengalami ujian dalam kondisi tidak sehat akan berbeda 

kondisi belajarnya dan hasil belajarnya dengan peserta didik yang menjalan ujian 

dalam kondisi kesehatan yang prima. Oleh karena itu, peserta didik sangat 
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diharapkan untuk selalu menjaga  kesehatan  agar  tetap sehat. Faktor psikologis, 

misalnya faktor inteligensi, minat, perhatian, bakat, motivasi, kematangan,dan 

kesiapan peserta didik sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar 

peserta didik di sekolah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-

faktor psikologis berupa inteligensi, minat, perhatian, bakat, motivasi, 

kematangan, dan kesiapan peserta didik serta berbagai faktor psikologis lainnya 

berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 

belajar siswa di sekolah, yang pada akhirnya berpengaruh kepada peningkatan 

kualitas pendidikan di sekolah.Selanjutnya, menurut Abdul Hadis dan Nurhayati 

(2014 : 64-65) berpendapat yang termasuk faktor-faktor ekstern yang bersumber 

dari luar diri peserta didik yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran di 

kelas, ialah faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peserta didik yang hidup di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mendukung aktivitas belajar 

anak akan cenderung memiliki prestasi belajar yang baik jika dibandingkan 

dengan peserta didik yang hidup lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakatyang tidak mendukung aktivitas belajar anak.    

   Di lingkungan keluarga, peran orang tua (ayah dan ibu) dan  

anggota keluarga seisi rumah sangat menentukan bagi kesuksesan anak belajar di 

rumah. Di lingkungan sekolah,  peranan kepala sekolah guru, wali kelas, konselor, 

staf administrasi, dan teman kelas juga berpengaruh dalam membantu kesuksesan 

anak belajar di sekolah.  Selain itu fasilitas belajar, media pembelajaran, 

perpustakaan, laboratorium dan infrasturktur  lainnya  di sekolah yang lengkap 

dan berkualitas akan berkontribusi terhadap kesuksesan belajar peserta didik di 

sekolah. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan 
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secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktek atau penguatan (reinforced 

practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.               

 Menurut Hamzah.B Uno (2009 : 23) hakikat motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator 

atau unsur yang mendukung.Menurut Abdul Majid (2014 : 308), motivasi 

merupakan satu penggerak dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai 

tujuan. Motivasi  juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk 

menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan  hidup. Dengan kata lain, motivasi 

adalah sebuah  proses untuk mencapai suatu tujuan.     

 Menurut Aunurrahman  (2009 : 195) prasarana dan sarana pembelajaran 

merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang tertata dengan baik, ruang 

perpustakaan yang teratur, tersedianya fasilitas kelas dan laboratorium, 

tersedianya buku-buku pelajaran, media/alat bantu belajar merupakan konponen-

komponen penting yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar 

siswa.  Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar 

mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media 

Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Suharsini Arikunto 

dan Lia Yuliana (2012 : 187) yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah 

semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak  

atau yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan 

lancar, teratur, efektif dan efisien. Menurut Bafadal (2008 : 2) sarana pendidikan 

adalah semua perangkat peralatan bahan dan perabot yang secara langsung 

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.   
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 Menurut Umar Tirtarahardja dan La Sula (2015 : 50) kemandirian dalam 

belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong 

oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggungjawab sendiri dari pembelajar. 

Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang 

belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil belajar, mulai dari ketrampilan, 

pengembangan penalaran, pembentukan sikap sampai pada penemuan sendiri, 

apabila ia menemui sendiri dalam proses perolehan hasil belajar tersebut. 

 Menurut Martinis Yamin dan Bansu I. Ansar (2008 : 19-20) belajar 

mandiri mempunyai manfaat yang banyak terhadap kemampuan kognisi, afeksi  

dan psikomotorik siswa, manfaat tersebut  adalah memupuk tanggungjawab, 

meningkatkan ketrampilan,memecahkan masalah, mengambil keputusan, berfikir 

kreatif, berfikir kritis, percaya diri yang kuat dan menjadi guru bagi dirinya 

sendiri. Menurut Supardi (2015 : 2) hasil belajar pada dasarnya terjadinya proses 

perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari sikap yang kurang baik 

menjadi lebih baik dari tidak terampil menjadi trampil. Hasil belajar menurut 

Purwanto (2011 : 44) dapat dijelaskan dengan dengan memahami dua kata,  yang 

membentuknya  yaitu “hasil” dan “belajar” pengertian hasil (product) menunjuk 

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Menurut Djamarah (2011 : 

13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan laku sebagai  hasil dari pengalaman individu dalam  interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik. Perubahan 

yang terjadi itu sebagai akibat dari kegiatan belajar yang telah dilakukan individu. 

Perubahan itu adalah hasil yang telah dicapai dari proses belajar.         

 Keberadaan dan keadaan MAN 2 Sragen yang agak jauh dari perkotaan,  
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kebanyakan input /siswa  yang masuk dari desa yang kesadaran untuk sekolah 

rata-rata rendah. dari status  sosial kemasyarakatanyang  rendah  dan  cenderung  

tradisional, artinya berasal dari rakyat / penduduk  biasa.   Pendidikan orang tua  

dari siswa  kelas X MIA MAN 2 Sragen yang kebanyakan hanya lulus SD / SMP, 

sehingga dorongan/motivasi untuk  memberikan pendidikan kepada anaknya 

kurang dalam bentuk  pendidikan formal dan kurang sadarnya orang tua akan  

pendidikan anak/sekolah. Taraf  perekonomian yang rendah  dari orang tua siswa 

kelas X MIA MAN 2 Sragen yang  kebanyakan dari golongan petani/buruh yang  

hanya rata-rata cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga ada siswa yang harus 

membantu orangtua untuk mencari nafkah. Sarana pembelajaran siswa di rumah 

tidak memadai, karena penghasilan  rata-rata hanya cukup untuk kebutuhan 

sehari-hari sehingga tidak dapat  membeli peralatan/sarana untuk belajar begitu 

pula untuk sarana  pembelajaran di madrasah yang juga kurang memadai . 

Motivasi dan kesadaran siswa untuk sekolah atau belajar rendah dan dorongan 

/motivasi dariorang tua untuk sekolah atau belajar juga rendah.                             

 Dari  kondisi kelas X MIA MAN 2 Sragen di atas  maka memungkinkan 

kemandirian untuk belajar rendah  yang  dampaknya hasil belajar  siswa juga 

rendah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti  tentang “Kontribusi Sosial  

Ekonomi  Orang Tua, Motivasi  dan Sarana  Pembelajaran terhadap Kemandirian 

dan Dampaknya pada Hasil Belajar Kimia Siswa Kelas X di MAN 2 Sragen “ 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di  atas, maka  diidentifikasi masalah  

yang ada dalam  penelitian  ini sebagai berikut : 

1. sosial ekonomi orang tua  siswa kelas X  MAN 2 Sragen belum / kurang 

menunjang keberhasilan belajar siswa 
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2. belum atau kurang adanya motivasi belajar pada siswa kelas X  MAN 2 

Sragen 

3. intelengensi dan minat belajar kurang pada siswa kelas X  MAN 2 Sragen 

4. perhatian dan kematangan kurang pada siswa kelas X  MAN 2 Sragen 

5. ketersediaan sarana atau fasilitas pembelajaran yang kurang memadai di 

MAN 2 Sragen 

6. kurang adanya kemandirian siswa kelas X  MAN 2 Sragen untuk belajar 

7. masyarakat yang cenderung masih tradisional 

8. hasil belajar siswa kelas X  MAN 2  Sragen kurang memuaskan 

C.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. kontribusi sosial ekonomi orang  tua, sarana pembelajaran, dan motivasi 

secara simultan maupun parsial terhadap kemandirian belajar siswa 

2. kontribusi sosial ekonomi orang  tua, sarana pembelajaran, dan motivasi 

secara simultan terhadap kemandirian belajar siswa dan  dampaknya 

terhadap hasil belajar siswa. 

3. kontribusi kemandirian siswa terhadap hasil belajar 

D.  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. adakah kontribusi sosial ekonomi orang  tua, sarana pembelajaran, dan 

motivasi secara langsung terhadap  hasil belajar siswa dan  secara terhadap 

hasil belajar melalui kemandirian ? 
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2. adakah kontribusi sosial ekonomi orang  tua, sarana pembelajaran, dan 

motivasi terhadap kemandirian belajar siswa ? 

3. adakah kontribusi kemandirian siswa terhadap hasil belajar ? 

E.  Tujuan Penelitian 

Bertolak dari  rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji : 

1. kontribusi sosial ekonomi orang  tua, motivasi, sarana pembelajaran, dan 

motivasi secara simultan maupun  parsial terhadap  kemandirian belajar 

siswa . 

2. kontribusi sosial ekonomi orang  tua, sarana pembelajaran, dan  motivasi 

secara simultan maupun parsial terhadap  kemandirian belajar siswa dan  

dampaknya terhadap hasil belajar siswa 

3. kontribusi kemandirian siswa terhadap hasil belajar. 

F.   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dean tujuan penelitian yang telah diuraikan di 

atas, maka manfaat yang diharapkan diharapkan dari penelitian  ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu hasil penelitian ini dapat  

dapat memberikan wacana  dan pengetahuan bagi dunia pendidikan 

umumnya dan untuk mengetahui  kontribusi sosial ekonomi orang tua 

terhadap  kemandirian belajar siswa, kontribusi sarana pembelajaran 

terhadap kemandirian belajar siswa, kontribusi motivasi belajar terhadap 

kemandirian belajar siswa, kontribusi sosial ekonomi orang  tua, sarana 

pembelajaran, dan motivasi secara simultan terhadap  kemandirian belajar 
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siswa,  kontribusi sosial ekonomi orang  tua, sarana pembelajaran, dan 

motivasi secara simultan terhadap terhadap  kemandirian belajar siswa dan  

dampaknya terhadap hasil belajar siswa. 

2. Manfaat praktis 

a.  Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian 

belajar siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi serta kualitas 

sekolah    

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat kontribusi dan inspirasi kepada 

guru untuk memberikan motivasi dan kemandirian siswa dalam belajar 

walaupun sarana pembelajaran dan perekonomian yang rendah 

 




