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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha yang di sengaja dan terencana untuk membantu 

perkembangan manusia menuju kedewasaan. Potensi yang perlu dikembangkan adalah 

kemampuan anak agar bermanfaat untuk kehidupnya nanti, mempersiapkan kemampuan 

anak agar mudah menyongsong masa depan dan mudah meraih mimpinya. Dari sudut 

perkembangan anak maka usaha yang disengaja dan terencana tersebut (pendidikan) 

ditunjukan untuk membantu melaksanakan tugas perkembangan seseorang. Oleh sebab 

itu, pada prinsipnya pendidikan berdasar pada dasarnya adalah belajar dari lahir hingga 

akhir hayat. 

Dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia yang tanggap akan perubahan 

perkembanagan zaman diperlukan kualitas pendidikan yang baik supaya tercipta sumber 

daya manusia yang cerdas. Dengan demikian cukup beralasan apabila pendidikan harus 

mendapatkan perhatian yang cukup serius, terlebih bagi kalangan pendidik maupun calon 

pendidik. 

Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan  Nasional adalah bertujuan untuk perkembangannya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan, menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan tersebut maka setiap 

pembelajaran diharapkan semua siswa dapat menguasai ilmu yang dipelajari dan 

dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Proses pendidikan dikatakan baik apabila pendidikan berjalan sesuai dengan 

aturan dan sejalan dengan tujuan yang dicapai dari pelaksanaannya, dari proses 

pendidikan yang telah dilalui diharapkan dapat menciptakan generasi yang cerdas dan 

berkualitas. Tentu saja dalam proses pendidikan terdapat hambatan yang terjadi. Salah 

satunya yaitu keaktifan siswa yang rendah saat mengikuti proses pembelajaran. 

Menurut Endahwuri (2015) mengemukan bahwa anak-anak itu memiliki tenaga-

tenaga untuk berkembang, membentuk dengan sendirinya. Keaktifan belajar ini meliputi 

aktifitas dalam kegiatan belajar yang dilakukan siswa, dimulai dari mengamati dan 

menyelidiki sendiri dan belajar aktif dengan fasilitas yang diciptakan sendiri untuk 

berkembang dengan bimbingan dan pengamatan dari guru . Keaktifan belajar  siswa  

menjadi  penentu  bagi  keberhasilan  pembelajaran  yang dilaksanankan. Perubahan 
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energi dalam diri seseorang berbentuk suatu kegiatan fisik. Karena seseorang 

mempunyai tujuan tertentu dari keaktifannya, maka seseorang mempunyai keaktifan 

belajar yang kuat. Menurut Ramlan (2014) menyatakan bahwa keaktifan belajar 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Faktor yang mempengaruhi 

keaktifan belajar siswa antara lain: faktor internal atau faktor dari dalam siswa (sikap, 

minat, bakat, psiokoligi dan motivasi) dan faktor eksternal atau faktor dari luar siswa 

(sosial dan non sosial). Lebih lanjut, Harsono (2016) menyatakan bahwa keaktifan 

belajar memiliki pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa terhadap keterampilan 

mengajar guru terhadap keaktifan belajar mata pelajaran ekonomi secara individu. 

Keaktifan belajar dari siswa kelas XI IPS SMA N 1 Jumapolo pada mata 

pelajaran ekonomi tahun ajaran 2016/2017 pada kenyataannya yang terjadi dapat 

menunjukan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat bahwa 

siswa suka berbicara dengan teman ketika proses pembelajaran atau kurang aktif dalam 

memperhatikan penjelasan dari guru, rendahnya kemandirian siswa dalam proses belajar 

seperti membaca, malas berfikir sehingga materi pembelajaran tidak bisa dipahami 

dengan baik kadang perlu ditunjuk oleh guru agar seluruh siswa turut berperan aktif 

dalam pembelajaran di kelas. Menurut Agus (2016) siswa adalah penentu terjadinya atau 

tidak terjadinya proses pembelajaran terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada 

di lingkungan sekitar. 

Indonesia merupakan negara agraris yang tentunya sebagian besar wilayahnya 

terdiri dari lahan pertanian dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani yang menggarap tanah sawah. Menurut Rachmad (2010) penduduk 

indonesia yang masih dalam taraf awal pembangunan ekonominya banyak 

menggantungkan pendapatan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian juga 

menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi pedesaan melalui 

pengembangan usaha berbasis pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor unggulan 

perdagangan Indonesia perlu ditingkatkan peranannya dalam memberikan kontribusi 

pendapatan nasional negara Indonesia.  

Menurut Phahlevi (2013) yang dikutip dari Hijratullaili (2009) yang dimaksud 

lahan adalah tanah terbuka dan tanah garapan. Luas lahan dalam penelitian ini adalah 

luas tanah sawah yang digarap oleh petani dalam satu kali masa panen dengan satuan per 

Ha (hektare). Semakin besar atau luas suatu tanah garapan seorang petani semakin besar 

pula pendapatan yang di dapat oleh seorang petani. Situasi tersebut mempengaruhi 

ekonomi keluarga petani. Semakin luas tanah garapan seseorang akan semakin nampak 
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jelas kesejahteraan pada keluarga tersebut, dan kondisi ini membuat kebutuhan keluarga 

menjadi terpenuhi dan biaya pendidikan anak pun bisa di atasi dengan baik. 

 Dan tidak kalah pentingnya yaitu jenis kendaraan  merupakan  salah  satu  

kebutuhan masyarakat  untuk  melakukan  mobilitas  dari  tempat tinggal menuju tempat 

aktivitas termasuk anak sekolah. Siswa di SMAN 1 Jumapolo memiliki pilihan untuk 

memilih kendaraan untuk menuju ke sekolah seperti: kendaraan pribadi, kendaraan 

umum, antar jemput dan sepeda kayuh. Pemilihan jenis kendaraan sebagai transportasi 

ke sekolah memiliki pengaruh terhadap keaktifan siswa, itu ditunjukan dengan jenis 

kendaraan yang dipakai meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan selalu aktif dalam 

pembelajaran di kelas. Lebih lanjut, Afriyanti (2015) menjelaskan ada lima faktor yang 

mempengaruhi pemilihan jenis kendaraan untuk berangkat kesekolah yaitu; 1) Faktor 

kenyamanan paling banyak dipilih siswa pengguna mobil, 2) Faktor waktu perjalanan 

lebih singkat paling banyak dipilih siswa pengguna sepeda motor, 3) Faktor jarak dekat 

dengan tempat tinggal paling banyak dipilih siswa pengguna sepeda kayuh, 4) Faktor 

keselamatan paling banyak dipilih siswa pengguna kendaraan umum, 5) Faktor 

keamanan paling banyak dipilih siswa pengguna kendaraan antar jemput.  

Faktor lain yang mempengaruhi timbulnya keaktifan siswa adalah motivasi 

belajar. Menurut Prawira (2013) motivasi adalah suatu usaha untuk meningkatkan usaha 

dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi dalam diri siswa ada dua yaitu motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri siswa dan motivasi instrinsik yaitu 

motivasi dari dalam diri siswa. Sebenarnya motivasi instrinsik ini lebih mempengaruhi 

secara langsung dari pada yang ekstrinsik tersebut.  Siswa yang memiliki motivasi kuat 

dalam diri akan mempunyai energi banyak untuk melakukan kegiatan belajar dalam 

proses pembelajaran. Lebih lanjut, Samian (2015) menyatakan bahwa motivasi belajar 

mahasiswa berpengaruh positif pada kemandirian belajar mahasiswa. Hal ini terbukti 

dari hasil uji t yang memperoleh thitung variabel motivasi belajar (X2) sebesar 4,478 >ttabel 

(2,270) dan nilai signifikansi0,000 <0,05. 

Djafar (2014) menjelaskan bahwa tingkat sosial ekonomi orang tua berpengaruh 

terhadap motivasi belajar anaknya di sekolah, sebab segala kebutuhan anak yang 

berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan sekolah sangat tergantung dari kondisi sosial 

ekonomi yang dimiliki orang tuanya. Orang tua yang mempunyai pendapatan cukup atau 

tinggi pada umumnya akan lebih mudah memenuhi segala kebutuhan sekolah dan 

keperluan lain, sehingga anak akan termotivasi dalam belajar, demikian sebaliknya. 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, jika orang tua dapat memenuhi segala 
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fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dikelas diharapkan output yang 

dihasilkan akan optimal.  

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara luas tanah, jenis kendaran dan motivasi terhadap keaktifan belajar siswa 

kelas XI Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Jumapolo Tahun Ajaran 2016/2017. Tujuan 

dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan 

dalam hal keaktifan siswa dikelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai 

dengan Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

Pentingnya keaktifan dalam hal proses belajar guru lebih mudah membimbing siwa 

untuk mengembangkan potensi yan ada di dalam diri masing-masing siswa. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “ANALISIS KEAKTIFAN 

BELAJAR SISWA KELUARGA PETANI TANAH BASAH PADA KELAS XI IPS 

SMAN 1 JUMAPOLO TAHUN AJARAN 2016/2017” 

 

B. IdentifikasI Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang 

dapat ditentukan adalah sebagai berikut : 

1.  Masih sedikit siswa yang aktif dalam proses pembelajaran di sekolah 

2.  Luas tanah kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh orang tua siswa dibuktikan 

dengan jenis kendraan yang digunakan siswa 

3.  Jenis kendaraan siswa yang dipakai tidak sesuai dengan yang diinginkan  

4.  Motivasi belajar siswa yang masih kurang  

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Keaktifan belajar yang dibahas pada penelitian ini dibatasi pada keseriusan dalam 

belajar sikap bekerjasama mengerjakan tugas dan ujian dengan baik 

2. Luas tanah ini dibatasi pada kepemilikan sawah pada orang tua siswa 

3. Jenis kendaraan pada penelitiaan ini dibatasi pada jenis kendaraan pribadi dan 

kendaraan umum 

4. Motivasi dalam penelitian ini dibatasi pada motivasi yang berasal dari alam dan dari 

luar diri siswa yang meliputi ulet menghadapi kesulitan,keberanian dalam 

mempertahankan pendapat, selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin, rajin dan 

penuh semangat dan kesukaan dalam mengerjakan soal-soal 
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D. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh luas tanah, jenis kendaran dan motivasi terhadap keaktifan 

belajar siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Jumapolo Tahun Ajaran 

2016/2017 ? 

2. Apakah  ada pengaruh anatara luas tanah terhadap keaktifan belajar siswa kelas XI 

Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Jumapolo Tahun Ajaran 2016/2017 ? 

3. Apakah ada pengaruh jenis kendaraan terhadap keaktifan belajar siswa kelas XI 

Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Jumapolo Tahun Ajaran 2016/2017 ? 

4.  Apakah ada pengaruh motivasi terhadap keaktifan belajar siswa kelas XI Sekolah 

Menengah Atas  Negeri 1 Jumapolo Tahun Ajaran 2016/2017 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh luas tanah, jenis kendaran dan motivasi terhadap 

keaktifan belajar siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Jumapolo Tahun 

Ajaran 2016/2017 ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh luas tanah terhadap keaktifan belajar siswa kelas XI 

Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Jumapolo Tahun Ajaran 2016/2017? 

3. Untuk mengetahui pengaruh jenis kendaraan terhadap keaktifan belajar siswa kelas 

XI Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Jumapolo Tahun Ajaran 2016/2017? 

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap keaktifan belajar siswa kelas XI 

Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Jumapolo Tahun Ajaran 2016/2017? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada dunia pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan dibidang penelitian dan ilmu pendidikan. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya 

peningkatan keaktifan balajar mata pelajaran ekonomi siswa Sekolah Menengah 

Atas kelas XI. 
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b. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam 

dunia dalam dunia pendidikan. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk 

melakukan penelitian berikutnya dengan mudah. 

 


