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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi dan era globalisasi yang terjadi sekarang ini 

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Banyak 

masalah yang terjadi sekarang ini adalah merupakan dampak yang 

ditimbulkannya. Masalah demi masalah muncul saling berganti dan 

memunculkan masalah-masalah baru. Semua aspek kehidupan tidak ada yang 

terlepas dari dampak yang ditimbulkannnya. 

Penggunaan teknologi terjadi dalam segala bidang yang telah 

menyebabkan menyempitnya berbagai lapangan pekerjaan. Pengurangan 

tenaga kerja terjadi secara besar-besaran dengan alasan efektifitas dan 

efisiensi ke rja. Pengangguran terjadi dimana -mana sehingga memunculkan 

masalah-masalah yang baru. Kemiskinan dan kelaparan menyebabkan orang 

berbuat nekat dan melakukan tindakan kejahatan.  

Era globalisasi menambah keadaan semakin buruk. Globalisasi 

membuka dunia dalam persaingan secara global. Untuk mendapatkan 

pekerjaan harus melalui seleksi dalam persaingan yang ketat. Upaya untuk 

mendapatkan pekerjaan semakin s ulit, tertutup dalam persaingan global.  

Kemajuan teknologi dan globalisasi merupakan pengaruh dari 

kemajuan jaman yang terjadi. Kemajuannya menimbulkan pengaruh yang lain 

dalam kehidupan manusia. Disamping pengaruh yang positif yang timbul dan 
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pasti pengaruh negatifnya juga akan muncul. Kemajuan jaman tidak bisa 

dihindari, maka semua  harus mempersiapka n diri dan menghadapi semua 

dampaknya .  

Untuk mempersiapkan diri seseorang harus mau belajar agar tetap 

eksis. Dunia pendidikan sebagai media untuk menanamka n pengetahuan dan 

keterampilan dalam rangka mengatasi munculnya dampak yang negatif. Tugas 

dan tanggung jawab dunia pendidikan sangat berat untuk mempersiapkan 

sumber daya manusia  yang berkualitas. 

Banyak lembaga pendidikan yang menawarkan proses pembelajaran 

kepada masyarakat. Berdasarkan jalurnya, Belajar dapat tempuh dengan 

beberapa cara diantaranya adalah jalur pendidikan formal dan non formal.  

UU Sisdiknas tahun 2003 : Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan 
yang berstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal 
adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. 

 
Tingkat pendidikan suatu bangsa merupakan cermin kesejahteraan 

kehidupan bangsa tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki 

masyarakat menunjukkan tingkat kelayakan kesejahteraan hidupnya. Dimana 

masyarakat yang berpendidikan akan mampu mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapinya dan mampu untuk bereksperimen serta melakukan 

penemuan-penemuan baru untuk menciptakan peluang kerja dan membuka 

lapangan usaha dalam kehidupannya .  

Namun dalam pelaksanaannya kegiatan pembelajaran  tidaklah mudah. 

Banyak rintangan dan hambatan yang mengha langi.  Salah satunya adalah 
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kurangnya kesadaran dan minat dari masyarakat untuk mau belajar serta 

kesalahan dalam pemilihan jurusan yang kurang sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Sehingga banyak kendala dalam proses pelaksanaanyan dan 

hasilnya menjadi tidak maksimal.  

Kurangnya minat untuk belajar dan kesalahan dalam memilih jurusan 

menyebabkan kelesuan dan hilangnya gairah dalam pembelajaran. Anak 

sering tidak masuk, membuat kelas gaduh, meninggalkan jam pelajaran dan 

sebagainya sehingga menyebabkan prestasinya menurun. 

Minat yang ada pada diri setiap orang bisa berbeda-beda. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya minat tersebut.   

Elizabeth B. Hurlock (1999:115) mengemukakan bahwa secara garis 
besar ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat yaitu: 
1.   Faktor dari Dalam Diri Individu. 

Faktor dari dalam diri individu adalah dorongan yang muncul 
dengan sendirinya terhadap suatu obyek. Faktor dari dalam diri 
individu akan tampak dalam bermacam-macam bentuk sesuai 
dengan obyek yang diminatinya. Misalnya seorang siswa tersebut 
ingin tahu lebih  banyak tentang segala hal yang berhubungan 
dengan Kompetensi tersebut. 

2.   Faktor dari Luar Diri Individu. 
Faktor dari luar individu adalah segala sesuatu yang dikenal oleh 
individu sehingga menimbulkan perasaan senang. Faktor ini 
meliputi pengalaman, keadaan sosial dan sebagainya.  

 
Realita kehidupan, minat merupakan salah satu faktor yang kuat dalam 

menentukan keberhasilan seseorang. Oleh karena itu, untuk berhasil dalam 

setiap usaha seseorang harus memupuk minat yang diinginkan. Dengan 

didasari minat yang tinggi, seseorang akan berusaha untuk memperoleh hasil 

yang memuaskan, walaupun banyak hambatan yang dihadapi. 

Setiap lembaga pendidikan mempunyai beberapa jurusan sesuai 

dengan potensi dan kemampuannya. Semua orang dapat memilih setiap 
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jurusan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya  juga. Banyak 

orang mempunyai bidang kemampuan dasar yang berbeda-beda. Ada yang 

memiliki kemampuan untuk menghafal kata dan ada pula yang memiliki 

kemampuan menghitung. Untuk mengetahui bidang kemampuan dasar 

tersebut orang bisa mengikuti kegiatan tes kemampuan. Agar tidak terjadi 

salah pilih masuk jurusan maka  perlu di selenggarakan tes penjurusan. 

Penempatan penjurusan yang sesuai akan memberikan kenyamanan 

seseorang dalam belajar. a dapun tujuan tes penjurusan diselenggarakan adalah 

untuk menyeleksi dan mengumpulkan kemampuan orang yang sama untuk 

menempuh satu program pendidikan yang sama juga. Dengan dasar 

kemampuan yang sama diharapkan dalam kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar tanpa ada yang mengalami kesulitan dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti 

mengambil judul : “PENGARUH MINAT BELAJAR DAN TES 

PENJURUSAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMK 

KATOLIK “ST. LOUIS” RANDUBLATUNG TAHUN PELAJARAN 

2007/2008”. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah 

pengaruh minat belajar, tes penjurusan dan prestasi belajar siswa di SMK 

Katolik “St. Louis” Randublatung tahun pelajaran 2007/2008. Dengan batasan 

sebagai berikut: 
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1.  Minat Belajar  

Suatu kondisi kecenderungan yang dapat memberikan respon 

positif terhadap segala aktifitas siswa dalam mengikuti proses kegiatan 

pembelajaran yang meliputi: kesenangan, kemauan, kesadaran dan 

perhatian siswa. 

2.  Tes Penjurusan 

Serangkaian kegiatan untuk mengukur, mengarahkan dan 

memutuskan jurusan yang tepat yang diberikan kepada  siswa sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. 

3.  Prestasi Belajar Siswa 

Kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh siswa setelah 

mengikuti proses kegiatan dalam pembelajaran.  

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1.  Apakah ada pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap prestasi 

belajar siswa di SMK Katolik “St. Louis” Randublatung tahun pelajaran 

2007/2008 ? 

2.  Apakah ada pengaruh yang signifikan tes penjurusan terhadap prestasi 

belajar siswa di SMK Katolik “St. Louis” Randublatung tahun pelajaran 

2007/2008 ? 

3.  Apakah ada pengaruh yang signifikan minat belajar dan tes  penjurusan 

terhadap prestasi belajar siswa di SMK Katolik “St. Louis” Randublatung 

tahun pelajaran 2007/2008 ? 



 6 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa 

di SMK Katolik “St. Louis” Randublatung tahun pelajaran 2007/2008.  

2.  Untuk mengetahui pengaruh tes penjurusan terhadap prestasi belajar siswa 

di SMK Katolik “St. Louis” Randublatung tahun pelajaran 2007/2008.  

3.  Untuk mengetahui pengaruh minat belajar dan tes penjurusan terhadap 

prestasi belajar siswa di SMK Katolik “St. Louis” Randublatung tahun 

pelajaran 2007/2008.  

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat diantaranya : 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam 

pengambila n keputusan yang lebih baik. 

b.  Memberikan informasi tentang pengaruh minat belajar dan tes 

penjurusan terhadap prestasi belajar siswa. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan khususnya di SMK Katolik “St. louis” 

Randublatung sebagai sumbangan dalam rangka pe mbinaan dan usaha 

untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi belajar siswa.   

b.  Bagi siswa sebagai masukan akan pentingnya minat belajar dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai prestasi belajar yang optimal. 
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F. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan teori-teori tentang pengertian minat belajar, 

aspek-aspek minat, maca m-macam minat, faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat, pengertian tes penjurusan, macam-macam 

tes, bentuk-bentuk tes, pengertian prestasi belajar, faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar, pengaruh minat belajar dan 

tes penjurusan terhadap prestasi belajar siswa, kerangka pemikiran 

dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, penentuan obyek 

penelitian, yang terdiri atas tempat penelitian, waktu penelitian, 

populasi, sampel, dan sampling, variabel penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya sekolah, visi dan 

misi sekolah, struktur organisasi sekolah, tugas dan wewenang, 

penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


