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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju sekarang ini, bangsa Indonesia berusaha meningkatkan mutu 

sumber daya manusia dan kualitas bangsa. Sumber daya manusia adalah aset 

nasional yang mendasar dan merupakan faktor penentu bagi keberhasilan 

pembangunan, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia harus 

ditingkatkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam pembangunan nasional. Sarana yang sangat strategi dalam 

meningkatkan sumber daya manusia salah satunya yaitu pendidikan. 

Menurut Sagala (2009:1), “Pendidikan adalah segala situasi hidup yang 

mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang 

berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup”.  Sedangkan 

menurut  Sardiman (2007:12), “Pendidikan dan pengajaran adalah salah satu 

usaha yang bersifat sadar tujuan dengan sistematis terarah pada perubahan 

tingkah laku menuju kedewasaan anak didik”. 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah usaha yang dilakukan agar mendapatkan perubahan yang lebih terarah 

menuju kehidupan yang lebih baik kedepannya. Melalui pendidikanlah dapat 

dibentuk individu-individu yang berkompeten dan berkarakter untuk 

mengukir masa depan bangsa yang baik serta sebagai wadah lahirnya 

cendekia-cendekia muda. Tidak mungkin suatu hal akan dijalani tanpa 

memiliki bekal pengetahuan meskipun itu hanya sedikit. Maka untuk dapat 

membuat perubahan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang perlu 

adanya proses pengajaran yang terangkum dalam kurikulum satuan 

pendidikan.  

Maka dari itu, pendidikan dapat menjadi suatu hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat dan bangsa. Sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 
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telah dikutip dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem 

Pendidikan Nasional yang berbunyi : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. 

 

Dari pernyataan di atas dijelaskan tujuan dan fungsi dari pendidikan 

adalah memberikan bekal dimasa sekarang maupun dimasa depan yang dapat 

dipergunakan dalam kehidupannya. Melalui pendidikanlah seseorang 

diharapkan dapat mengembangkan sikap dan tingkah laku serta pengetahuan 

dan bakat yang perlu dan berguna bagi kelangsungan dan kemajuan diri 

dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dapat diperoleh 

melalui pendidikan formal (sekolah), pendidikan informal (keluarga) dan 

pendidikan non formal (lingkungan). Dalam mendukung peran pendidikan 

tersebut, maka usaha menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sangat 

memperhatikan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

pemerintah berusaha merubah pola pendidikan, yaitu pendidikan dasar 6 

tahun  berubah ke pola pendidikan dasar 9 tahun. Pola ini yang terdiri dari 6 

tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) yang sederajat. 

Dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional dapat diketahui dari hasil 

prestasi belajar yang diperoleh peserta didik sebagai acuannya. Menurut 

Witherington (2007:155), “prestasi adalah hasil yang dicapai individu melalui 

usaha yang dialami secara langsung dan merupakan aktivitas kecakapan 

dalam situasi tertentu”. Prestasi belajar siswa merupakan tuntutan wajib 

dalam pendidikan siswa. Keberhasilan itu biasanya dihubungkan dengan 

tinggi rendahnya nilai yang diperoleh siswa, daya serap siswa dalam 

menerima materi, dan prestasi yang diperoleh siswa yang berupa nilai hasil 

pekerjaan siswa. 

Bapak Warsito,S.Pd selaku guru yang mengampu mata pelajaran IPS 

mengatakan, fakta dilapangan menunjukkan banyak siswa kelas VIII di SMP 
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Negeri 2 Mojolaban memperoleh hasil prestasi belajar yang cukup baik 

dengan nilai rata-rata siswa diatas nilai Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) 

pada mata pelajaran IPS yaitu sebesar 75. Tetapi juga tidak memungkiri 

dalam setiap kelas ada hasil prestasi belajar siswa yang kurang baik yaitu 

dibawah nilai Kriteria Kelulusan Minimal (KKM), dan jumlah siswa yang 

mendapat nilai di bawah nilai Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) itu kurang 

dari 3 siswa setiap kelas. Prestasi belajar IPS dapat dilihat dari nilai tugas, 

nilai ulangan dan nilai ujian semester. Hal tersebut merupakan bukti bahwa 

efektivitas pembelajaran yang dilakukan sudah cukup baik. Agar seluruh 

siswa dapat memperoleh prestasi belajar dengan nilai rata-rata maka 

efektifitas belajar lebih ditingkatkan lagi.   

Sedangkan, Menurut Slameto (2003:53), “ada dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal”. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa antara lain 

meliputi motivasi, intelegensi, bakat, minat, sikap, kondisi fisik, kemandirian 

siswa, kebiasaan siswa dan sebagainya. Lalu faktor yang berasal dari luar 

siswa adalah yang sering disebut dengan faktor eksternal diantaranya yaitu 

keadaan sosial ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana, guru dan cara 

mengajar, kurikulum, interaksi edukatif dan lain sebagainya. 

Dilihat dari segi faktor internal, tanpa menyampingkan faktor-faktor yang 

lainnya kemandirian belajar sangat berpengaruh dalam menentukan prestasi 

yang akan dicapai. Menurut Mujiman (2007:1), “Belajar mandiri adalah 

kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh motivasi mengenai suatu 

kompetensi yang dimiliki”. Sedangkan menurut Salim (2001:32), 

“Kemandirian belajar bagi seorang siswa menyangkut kemampuan 

berinisiatif, progresif, ulet, bertindak bebas tetapi bertanggung jawab serta 

mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dari hal-hal yang 

menghambat proses belajarnya”.  

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan kemandirian 

belajar adalah belajar yang dikerjakan dengan kepercayaan yang ada dalam 

dirinya, tanpa ada perintah serta bertanggung jawab atas apa yang 
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dikerjakannya. Sikap mandiri yang ada dalam diri seseorang akan nampak 

pada dirinya dan mencerminkan bahwa orang itu memiliki kemandirian. 

 Ciri-ciri kemandirian belajar ada lima jenis menurut Djamarah 

(2002:145), yaitu : “percaya diri, mampu belajar sendiri, menguasai keahlian 

dan ketrampilan yang sesuai, menghargai waktu dan bertanggung jawab”. 

Dengan adanya sikap kemandirian belajar maka siswa akan selalu berusaha 

meningkatkan ilmunya, menyelesaikan masalah-masalah belajar yang 

dihadapinya dan senantiasa mau mengerjakan tugas-tugas yang diembannya 

dengan kesadaran diri sendiri tanpa harus diperintah serta tidak bergantung 

pada orang lain.  

Keadaan kemandirian belajar siswa yang ada di SMP Negeri 2 Mojolaban 

saat ini yaitu masih ada permasalahan dalam proses pembelajaran. 

Kemandirian belajar sepertinya kurang dimiliki oleh siswa, karena sekolah 

pada saat ini menggunakan kurikulum KTSP sehingga pada proses 

pembelajaran masih didominasi oleh guru. Seperti halnya ketika guru  

menyampaian materi-materi penting siswa jarang mencatat, setelah diperintah 

siswa baru mulai mencatatnya. Seharusnya siswa tanpa disuruh mencatat 

sudah sadar sendiri apakah materi itu penting (dibutuhkan) atau tidak. 

Dengan kata lain siswa masih bersifat seperti paku, mereka mau bergerak 

setelah dipukul menggunakan palu. Sebagian dari mereka juga bersikap pasif. 

Misalnya jika ditanya oleh guru masih ada siswa yang diam dan takut 

menjawab. Dalam membaca buku pelajaranpun, jika tidak disuruh atau 

diperintah oleh guru, siswa tidak membaca buku. Jika cara belajar mereka 

seperti itu maka belum menunjukkan kemandirian belajar. Maka guru 

seringkali memberikan tugas kepada siswa meskipun hanya membaca atau 

tugas rumah. 

Salah satu faktor eksternal yang tidak bisa ditinggalkan yaitu Lingkungan 

sekolah. Sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung, 

selain itu sekolah juga tempat diadakannya proses kegiatan pendidikan, 

pembelajaran dan latihan serta penanaman nilai-nilai etik, moral, mental, 

spiritual, perilaku disiplin, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena 
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itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi pengaruh 

pembentukan sikap, perilaku dan aktivitas belajar siswa. Dalam penelitian ini 

kondisi lingkungan sekolah menjadi perhatian khusus karena faktor ini sangat 

dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.  

Lingkungan sekolah yang efektif yaitu lingkungan belajar yang dibangun 

untuk membantu siswa dalam meningkatkan produktivitas belajar sehingga 

proses belajar mengajar tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Sarana dan 

prasarana disekolah juga harus mampu memberikan layanan yang 

memuaskan bagi siswa untuk berinteraksi dan hidup didalamnya. Ada 

berbagai macam faktor yang mempengaruhi aktivitas dilingkungan sekolah 

yaitu guru, sarana dan prasarana, kondisi gedung, kurikulum, dan waktu 

sekolah semua itu yang nantinya bisa berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar peserta didik. 

Menurut Djamarah (2002:204), “Sekolah adalah lembaga pendidikan 

formal tempat pengabdian guru dan rumah rentabilitas anak didik”. 

Sedangkan menurut 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. 

 

Dari pernyataan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan 

lingkungan sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang digunakan 

sebagai tempat siswa melakukan proses belajar untuk mengembangkan 

potensi yang dimilikinya.  

Kenyamanam dan ketenangan anak didik dalam belajar ditentukan oleh 

kondisi dan sistem sosial yang ada di sekolah dalam menyediakan lingkungan 

sekolah yang kondusif dan kreatif. Sarana dan prasarana yang ada disekolah 

juga harus mampu dan memberikan layanan yang memuaskan bagi anak 

didik untuk berinteraksi dan hidup didalamnya. Pada kenyataannya, 

lingkungan sekolah itu tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi 

bisa berdampak negatif juga bagi siswa. Ada berbagai macam faktor yang 
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mempengaruhi lingkungan sekolah, yang nantinya bisa berpengaruh terhadap 

prestasi belajar IPS dalam proses belajar di dalam kelas. 

Keadaan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Mojolaban dapat dikatakan 

baik karena lingkungan sekolahnya itu rapi dan bersih. Disetiap pinggir-

pinggir lingkungan kelas diberi pot yang ditumbuhi bunga-bunga yang 

tumbuh segar dan terawat.  Serta setiap hari jumat diadakan jumat sehat dan 

bersih, jadi bagi seluruh siswa setiap hari jumat mulai pukul 07.00 sampai 

dengan selesai mengikuti senam sehat SKJ dilanjutkan membersihkan 

lingkungan kelas masing-masing serta lingkungan sekolah sekitar agar tidak 

menganggu dalam proses belajar mengajar. Tetapi ada salah satu hal yang 

cukup mengganggu dalam proses belajar mengajar yaitu kondisi sekolah yang 

tepat dipinggir jalan raya, keramaian atau kebisingan suara kendaraan yang 

berlintas dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. 

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kemandirian belajar dan 

lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojolaban 

Tahun Ajaran 2016/2017. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut apakah ada 

pengaruh kemandirian belajar dan lingkungan sekolah terhadap prestasi 

belajar IPS dengan judul “ANALISIS KEMANDIRIAN BELAJAR DAN 

LINGKUNGAN SEKOLAH  TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA 

PELAJARAN IPS PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 

MOJOLABAN TAHUN AJARAN 2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara lebih lanjut 

permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan 

eksternal. Kenyataannya tidak semua siswa dapat memahami pentingnya 

faktor tersebut dan bahkan bersikap acuh tak acuh terhadap kedua faktor 

tersebut. 
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2. Kemandirian belajar diharapkan sudah menjadi kebiasaan demi untuk 

memperoleh prestasi belajar yang membanggakan. 

3. Lingkungan sekolah yang kurang kondusif, membuat siswa kurang 

bersemangat dalam belajar sehingga hasilnya kurang membanggakan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan-

kesalahan dalam penafsiran judul maka dalam penelitian ini hanya 

membahas: 

1. Kemandirian Belajar terbatas pada kemandirian siswa dalam belajar  

khususnya pada mata pelajaran IPS. 

2. Lingkungan sekolah terbatas pada situasi lingkungan sekolah yang baik 

dan harmonis. 

3. Prestasi belajar mata pelajaran IPS yang dimaksud adalah nilai ulangan 

tengah semester pada mata pelajaran IPS kelas VIII SMP Negeri 2 

Mojolaban tahun ajaran 2016/2017. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul, pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran IPS pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojolaban tahun ajaran 

2016/2017? 

2. Apakah ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran IPS pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojolaban tahun ajaran 

2016/2017? 

3. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar dan lingkungan sekolah 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Mojolaban tahun ajaran 2016/2017? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran IPS pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojolaban tahun 

ajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran IPS pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojolaban tahun 

ajaran 2016/2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar dan lingkungan sekolah 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Mojolaban tahun ajaran 2016/2017. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki sistem pembelajaran 

dengan peningkatan kemandirian belajar dan lingkungan sekolah yang 

baik dan harmonis sehingga mampu membekali siswa untuk melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu sesuai 

visi dan misi sekolah. 

b. Bagi guru, sebagai pertimbangan dalam menciptakan lingkungan 

sekolah yang kondusif dan harmonis. 

c. Bagi siswa, sebagai bahan masukan mengenai pentingnya kemandirian 

belajar dan interaksi dalam lingkungan sekolah karena dapat 

meningkatkan prestasi belajar. 

d. Bagi Peneliti, sebagai penambahan wawasan di dalam menangani 

masalah pendidikan dan pengajaran. 

e. Bagi Pembaca, sebagai acuan dan pengembangan untuk penelitian yang 

relevan pada masa yang akan datang. 


