
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau 

baik pulau besar maupun kecil dengan luas kurang lebih 2 juta km2 dan jumlah 

penduduk ke empat terpadat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Salah 

satu dampak padatnya jumlah penduduk yaitu adanya kesenjangan sosial dalam 

kehidupan bangsa. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan 

ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat baik individu maupun 

kelompok, dimana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal 

yang dianggap penting dalam sebuah masyarakat. Masalah yang akan timbul 

akibat adanya kesenjangan sosial yaitu semakin banyak dan berjarak antara 

orang dengan pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi semakin jauh, 

sehingga memicu terjadinya kriminalitas. Kesenjangan sosial dapat dicegah 

dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 

salah satunya adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan proses 

pembelajaran bagi siswa untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya. 

Tujuan pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

mengembangkan pengetahuan, potensi dan keterampilannya dengan baik 

sehingga dapat menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi. Untuk 

mengembangkan hal tersebut maka manusia harus melalui proses pendidikan. 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 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. 
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Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara (2011), merupakan salah satu 

usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup 

rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru (penyerahan kultur), 

tidak hanya berupa “pemeliharaan” akan tetapi juga dengan maksud 

“memajukan” serta “memperkembangkan” kebudayaan, menuju ke arah 

keseluruhan hidup kemanusiaan. Pendidikan tidak hanya mencakup ranah 

kognitif (pengetahuan), tetapi mengembangkan ranah afektif (sikap), dan ranah 

psikomotorik (keterampilan) yang dimiliki secara optimal guna untuk 

menerapkan pengetahuannya tersebut dalam berbagai situasi. Menurut Rosa 

(2015), ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak) 

yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa mencakup menghafal, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat. Ranah 

afektif adalah hasil belajar tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti memperhatikan, merespon, menghargai, serta mengorganisasi. 

Sedangkan ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampun bertindak setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu. 

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal 

merupakan pendidikan yang resmi diselenggarakan di sekolah-sekolah baik 

sekolah swasta maupun sekolah negeri melalui kegiatan pembelajaran secara 

berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan non formal merupakan 

pendidikan yang bisa terjadi di masyarakat bisa dengan pelatihan atau kursus. 

Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan yang terjadi secara 

mendadak tanpa struktur biasanya terjadi didalam kehidupan keluarga dan 

tempat kerja. Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu 

pendidikan formal, yang mempunyai tujuan untuk menyiapkan siswa agar 

menguasai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga dapat 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau langsung terjun ke 

dunia kerja. 
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Jenjang pendidikan SMA mengajarkan dua bidang ilmu, yaitu Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Salah satu 

kompetensi dari ilmu sosial yang diberikan di SMA dalam mata pelajaran 

ekonomi. Kurikulum SMA disederhanakan dan difokuskan pada ekonomi 

sebagai kejadian empiric yang terjadi disekitar siswa, dituntut lebih mampu 

dalam mengingat peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungannya dan 

mengambil manfaat untuk kehidupan lebih baik dimasa yang akan datang. 

Sehingga sistem pembelajaran yang fleksibel pada mata pelajaran ekonomi 

memberikan keluasan suatu daerah untuk mengembangkan sesuai dengan 

keanekaragaman kemampuan siswa, minat dan kondisi sosial budaya, potensi, 

dan karakterisitik daerah masing-masing. Menurut Suparmo (2011), ekonomi 

merupakan salah satu cabang pengetahuan yang mempelajari tentang 

bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dengan 

alat pemuas kebutuhan yang bersifat terbatas. 

Standar keberhasilan pendidikan di Indonesia adalah hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa, dalam mempelajari materi yang disampaikan oleh guru 

selama periode tertentu. Tujuan pembelajaran dianggap tercapai apabila siswa 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Hasil belajar dapat diketahui 

setelah guru melakukan evalusai hasil belajar siswa. Menurut Sudjana (2014: 

22-23), menyatakan bahwa penialain hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah, 

yaitu ranah kognitif, afektif dan ranah psikomotors. Ranah kognitif merupakan 

ranah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan 

dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran. Penilaian 

hasil belajar dapat dilakukan melalui ulangan harian, penilaian tengah 

semester, penilaian akhir semester dan ujian nasional. Menurut Asep (2012: 

14), hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari proses 

belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Untuk mencapai hasil belajar 

siswa yang optimal dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri 

siswa dan faktor dari luar diri siswa (Djaali, 2012: 98-100). 
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Faktor dari dalam diri siswa yang belajar meliputi faktor kesehatan, 

faktor kecerdasan, faktor minat dan motivasi, dan faktor bakat dan kesiapan 

belajar. Sedang faktor dari luar siswa yang belajar meliputi faktor keluarga, 

faktor sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Kedua faktor tersebut sering 

saling berkaitan dan mempengaruhi, karena faktor-faktor tersebut bisa datang 

dari diri sendiri ataupun dari luar, seperti dalam diri siswa kurangnya minat dan 

motivasi dalam belajar, dan faktor lingkungan yang menguntungkan atau tidak 

datang dari teman sebaya atau lingkungan masyarakat sehingga terdapat siswa 

dengan hasil belajar rendah, sedang, dan tinggi. Hasil belajar merupakan 

perolehan nilai siswa setelah menempuh pembelajaran dalam periode tertentu, 

untuk menentukan tingkat penguasaan materi pembelajaran. Sehingga dapat 

diketahui apakah terdapat perubahan perilaku siswa menjadi lebih baik, dari 

yang belum tahu setelah melakukan pembelajaran dapat lebih tahu, serta dari 

yang tahu setelah melakukan pembelajaran dan mengasah ilmu akan terampil. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria paling rendah untuk 

menyatakan siswa mencapai ketuntasan, inilah yang akan membedakan 

tingkatan hasil belajar. Apabila siswa menguasai pelajaran dibawah kriteria 

dapat dikatakan hasil belajar siswa rendah. Apabila penguasaan materi siswa 

sama dengan kriteria dapat dikatakan hasil belajar sedang, dan apabila 

penguasan materi siswa diatas kriteria menunjukkan hasil belajar siswa tinggi. 

Hasil belajar siswa akan mempengaruhi kehidupan dimasa yang akan 

datang, seperti rendahnya hasil belajar akan menyulitkan dalam mencari 

pekerjaan atau memulai usaha karena tidak mempunyai wawasan yang cukup. 

Sedangkan hasil belajar yang tinggi akan mempermudah mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan keinginan bahkan memulai usaha dengan baik 

berdasarkan wawasan yang diperoleh selama proses pembelajaran. Suatu 

proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila dalam diri siswa itu 

sendiri ada kemauan belajar dan disiplin belajar. Sehingga kacakapan dalam 

pembelajaran yang baik sangat diperlukan guna menentukan keberhasilan 

belajar siswa. 
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Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian 

untuk mengetahui pengaruh antara kedisiplinan belajar dan keaktifan belajar, 

karena ketika peneliti melakukan observasi sebelum penelitian dilakukan, 

terdapat siswa yang kurang disiplin dan proses pembelajaran kurang begitu 

aktif. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian 

berjudul “HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI 

DITINJAU DARI KEDISIPLINAN DAN KEAKTIFAN BELAJAR 

SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 CEPOGO TAHUN AJARAN 

2019/2020”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya kedisiplinan siswa menjadikan hasil belajar siswa tidak optimal. 

2. Ketidaksiapan siswa dalam mempersiapkan diri mengakibatkan proses 

pembelajaran kurang berjalan dengan baik. 

3. Kurangnya keaktifan belajar siswa mengakibatkan proses pembelajaran 

terhambat. 

4. Terdapat siswa dengan hasil belajar yang kurang optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka pembatasan 

masalah yang diambil penulis adalah sebagai berikut: 

1. Kedisiplinan siswa meliputi yang pertama disiplin waktu, yang mencakup 

ketepatan waktu dalam belajar, tidak keluar atau membolos saat jam 

pelajaran dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Kedua disiplin dalam 

mengikuti peraturan sekolah yang mencakup taat dalam pemakaian seragam 

sesuai jadwal, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan mengikuti apel 

atau upacara. Ketiga disiplin sikap, yaitu bagaimana siswa berperilaku atau 

melakukan perbuatan dengan sikap yang baik, mencakup perilaku patuh 

terhadap aturan, tidak malas belajar dan tingkah laku yang menyenangkan. 
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2. Keaktifan belajar siswa meliputi aktif kegiatan visual yang berhubungan 

dengan penglihatan, kegiatan lisan dengan aktif mengemukakan fakta atau 

prinsip, aktif kegiatan mendengarkan, menulis serta kegiatan yang 

menggambarkan perilaku gerakan tubuh atau pratik. Kegiatan yang 

melibatkan batin dan emosi atau reaksi siswa terhadap suatu pembelajaran 

atau kejadian. 

3. Subjek penelitian ini adalah siswa yang menempuh mata pelajaran ekonomi 

kelas X di SMA Negeri 1 Cepogo. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Cepogo? 

2. Adakah pengaruh keaktifan belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Cepogo? 

3. Adakah pengaruh kedisiplinan dan keaktifan belajar terhadap hasil belajar 

mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Cepogo? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Cepogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Cepogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan dan keaktifan belajar terhadap 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Cepogo. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar yang dipengaruhi oleh kedisiplinan dan 

keaktifan belajar siswa SMA Negeri 1 Cepogo, dan menambah referensi 

bahan kajian penelitian terkait dimasa yang akan datang.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kedisiplinan dan keaktifan belajar peserta didik sebagai seorang yang 

melakukan proses pembelajaran. 

b. Bagi Dosen 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan 

kualitas proses pembelajaran menjadi lebih menarik, dan dapat 

menjalankan tugas sebagai pendidik dengan baik yaitu mampu 

meningkatkan kedisiplinan dan keaktifan belajar peserta didiknya. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang pendidikan 

serta sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 


