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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam undang-undang 

RI. No. 2 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 No.1 

yang  menyebutkan bahwa : 

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, pengendalaian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara. 

 

Agar usaha untuk mempersiapakan sumber daya manusia yang berkualitas 

dapat tercapai, perlu adanya dukungan dari semua pihak yang terkait untuk 

terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Seiring dengan 

perkembangan dunia pendidikan saat ini pemerintah memberikan kriteria 

khusus kepada setiap jenjang pendidikan (sekolah) yang memenuhi syarat 

untuk masuk menjadi Sekolah Standar Nasional ( SSN ). Adapun kriterianya 

diatur dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 Bab IX  pasal 35 yang 

menyebutkan bahwa : 

1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara 

berencana dan berkala. (2) Standar Nasional Pendidikan digunakan 

sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. 

 

Keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak 

mungkin datang begitu saja tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh. 



Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor, yang dibagi menjadi 

faktor  internal yang berasal dari diri siswa dan faktor eksternal yang berasal 

dari pihak luar. Salah satu faktor penting dalam yang mendukung keberhasilan 

sekolah adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang sangat menunjang 

pembelajaran siswa. Dalam PP No. 19 tahun 2005 Bab 1 pasal 1 disebutkan 

bahwa : 

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah 

raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat 

bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan 

teknologi dan komunikasi. 

 

Kelengkapan sarana belajar diharapkan dapat menunjang belajar siswa, 

serta mampu meningkatkan prestasi siswa tidak hanya untuk bidang mata 

pelajaran, namun juga untuk bidang ekstrakulikuler yang didorong oleh 

motivasi dari diri siswa tersebut. 

Motivasi belajar diharapkan mampu menggugah semangat belajar, 

terutama bagi siswa yang malas belajar sebagai akibat negatif dari luar diri 

siswa.  Selanjutnya dapat membentuk kebiasaan siswa senang belajar, 

sehingga prestasi belajarnya dapat meningkat. Dalam usaha mempersiakan 

sumber daya manusia yang berkulitas, bidang usaha pendidikan formal 

memegang peranan yang dominan. Usaha pendidikan formal ini merupakan 

bagian dari sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada kurikulum 

sekolah yang diterapkan oleh pemerintah. 

Prestasi belajar pada hakakatnya adalah pencerminan dari usaha belajar, 

semakin baik usaha belajar semakin baik pula prestasi yang dicapai., ada 



beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Motivasi menurut Mc. Donald yang dikutip  oleh Sardiman 

(2007:71) “Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan”. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

siswa baik yang bersifat non social yaitu faktor sesama manusia baik yang 

hadir secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar seseorang, dalam konteks ini termasuk pula faktor 

keberadaan orang tua yang menjadi pendidik utama, dengan segenap 

dukungan yang diberikan kepada anak dalam proses belajar maupun motivasi 

anak itu sendiri. 

Keberhasilan belajar dapat diciptakan melalui kondisi yang 

memungkinkan dapat turut serta dalam proses belajar mengajar, misalnya 

dengan menyediakan lingkungan yang baik dan fasilitas yang memadai, 

sehingga siswa dapat lebih mudah dalam menguasai materi yang diberikan 

guru. Jika dalam diri siswa sudah memiliki keinginan untuk meraih prestasi 

belajar yang optimal, juga didukung lingkungan yang baik maka siswa akan 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

 Menurut Jeanne Rini P (2003:2) menyebutkan bahwa: 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditujukan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Di Indonesia, alat ukur evaluasi 

prestasi belajar disebut Test Hasil Belajar (THB). Kedua tes ini digunakan 

untuk mengukur taraf keberhasilan sebuah program pengajarandan untuk 

mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan kemampuan 

kognitifnya. 

 



Dalam program pengajaran umum mata pelajaran ekonomi ditujukan untuk 

membekali semua siswa  SMP sebagai calon warga masyarakat yang mengerti 

mengenai peristiwa dan masalah ekonomi sehari-hari, terutama yang 

mempunyai dampak atas kehidupan masyarakat di lingkungannya. Sedangkan 

sebagai program pengajaran khusus mata pelajaran ekonomi dimaksudkan 

untuk membekali siswa pengetahuan, ketrampilan dan sikap ekonomi 

sehingga perlu untuk mendalalami lebih lanjut bidang- bidang ekonomi di 

Perguruan Tinggi. 

Kegiatan belajar di SMP Negeri 3 Colomadu ditunjang dengan metode 

belajar yang ada, akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain itu peran 

motivasi belajar mempunyai arti yang sangat penting karena motivasi belajar 

akan mendukung dalam pencapaian  hasil belajar siswa. Hal ini terjadi karena 

setiap aktifitas yang dilakukan oleh siswa didorong oleh kekuatan yang 

berasal dari diri siswa tersebut. 

Pada hakekatnya inti dari pendidikan di sekolah adalah proses belajar 

mengajar. Semua pihak yang tersangkut di dalamnya, baik kepala sekolah, 

guru, konselor, siswa, petugas, maupun orang tua siswa sangat mengharapkan 

terjadinya proses belajar mengajar yang optimal, diharapkan siswa mampu 

meraih prestasi yang tinggi. Untuk itu, selain senantiasa menyempurnakan 

sistem pengajarannya, disekolah juga mengupayakan terjadinya motivasi 

belajar. 

 



Berdasrkan latar belakang masalah diatas. Penulis tertarik untuk  

mengadakan    penelitian mengenai “ PRESTASI  BELAJAR  MATA  

PELAJARAN  EKONOMI  DITINJAU DARI ASPEK MOTIVASI 

BELAJAR  DAN SARANA PENUNJANG PEMBELAJARAN PADA 

SISWA KELAS VIII UNGGULAN DAN NON UNGGULAN SMP  

NEGERI  3 COLOMADU  TAHUN   AJARAN  2009/2010 

B.   Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapkan secara optimal , maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai 

berikut:  

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada siswa kelas VIII unggulan dan 

non unggulan di SMP Negeri 3 Colomadu. 

2.   Penelitian ini hanya mencakup motivasi belajar, sarana penunjang 

pembelajaran  dan   prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi 

siswa. 

C.   Perumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

masalah dan jika dirumuskan dengan jelas maka memberikan jalan yang 

mudah dalam memecahkan maasalah yang ada. Menurut Sugiono (2008 : 55) 

“rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya 

melalui pengumpulan data”. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 



1.  Bagaimana pengaruh pemilihan kelas unggulan / non unggulan 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Colomadu? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu? 

3. Bagaimana pengaruh antara sarana penunjang pembelajaran terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 

3 Colomadu? 

4. Bagaimana pengaruh motivasi belajar pada siswa kelas unggulan / non 

unggulan terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 3 Colomadu? 

5. Bagaimana pengaruh kelengkapan sarana penunjang pembelajaran pada 

kelas unggulan / non unggulan terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu? 

 6.Bagaimana pengaruh antara motivasi belajar  dan sarana penunjang 

pembelajaran terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa 

kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu? 

7. Bagaimana pengaruh antara motivasi belajar dan sarana penunjang 

pembelajaran pada kelas unggulan / non unggulan pada prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu?     

         

D.   Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan bekerja lebih terarah 

dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 



1.  Untuk mengetahui pengaruh pemilihan kelas unggulan / non unggulan 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Colomadu. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara sarana penunjang pembelajaran 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Colomadu. 

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar pada siswa kelas unggulan 

/ non unggulan terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa 

kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu 

5. Untuk mengetahui pengaruh kelengkapan sarana penunjang 

pembelajaran pada kelas unggulan / non unggulan terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Colomadu. 

 6. Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi belajar  dan sarana 

penunjang pembelajaran terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Colomadu. 

7. Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi belajar dan sarana 

penunjang pembelajaran pada kelas unggulan / non unggulan pada 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 

3 Colomadu. 

 

 

 

 



E.   Manfaat Penelitian . 

  Adapun hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat antara lain di bawah 

ini : 

1. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan informasi, bahan pertimbangan, dan masukan 

terhadap mengembangkan kelengkapan sarana penunjang 

pembelajaran. 

2. Bagi Guru  

Sebagai bahan informasi, bahan pertimbangan, dan masukan 

terhadap meningkatkan motivasi  belajar dan pemanfaatan sarana 

penunjang pembelajaran pada siswa. 

3.Bagi Siswa 

  Memberikan masukan kepada siswa mengenai pentingnya 

meningkatkan motivasi dan memanfaatkan sarana belajar agar 

dapat meraih prestasi dalam segala bidang  

4. Bagi Pembaca 

Memberikan referensi bagi peneliti lain yang berminat dalam 

masalah yang serupa. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika merupakan isi yang ada didalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 



 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika laporan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai prestasi belajar ekonomi, 

Sarana penunjang pembelajaran, Motivasi belajar, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian, populasi, 

sumber data, variable penelitian, tehnik pengumpulan data, dan 

tehnik analisis data. 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian 

data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


