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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 

berkembang pesat sekarang ini, akan membawa dampak kemajuan di berbagai 

bidang kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang ber-

kualitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah melalui pendidikan. 

Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam menggali sistem 

pendidikan yang dianggap cocok untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Suatu 

proses pendidikan manusia memperoleh bimbingan, pengalaman, pengertian 

serta pandangan yang menyebabkan seseorang berfikir lebih maju. Pemberian 

bim-bingan, kecakapan dan pengetahuan kepada siswa-siswi yang merupakan 

proses belajar mengajar itu dilakukan oleh guru di sekolah dengan menggunakan 

metode tertentu. Dengan suatu metode yang tepat diharapkan dapat meningkat-

kan kualitas pendidikan.  

Keberhasilan pendidikan tidak hanya tergantung pada pendidik yang selalu 

dituntut dapat mengajar secara professional dengan metode dan kurikulum yang 

bagus saja., melainkan peran aktif siswa di dalam proses belajar yang juga sangat 

menentukan keberhasilan pendidikan. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar 

semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam 
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bentuk informasi atau materi pelajaran. Kekeliruan atau ketidaklengkapan per-

sepsi terhadap proses belajar dan hal-hal yang berkaitan dengannya mungkin 

akan mengakibatkan kurang bermutunya hasil pelajaran yang dicapai peserta 

didik. 

Belajar merupakan suatu proses dari seorang individu yang berupaya 

mencapai tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar, merupakan bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap. Oleh karena itu untuk mendapatkan 

hasil belajar yang baik dan maksimal diperlukan persiapan siswa dalam belajar 

yang baik pula. 

Persiapan siswa dalam belajar merupakan kebutuhan pokok yang harus di-

penuhi oleh siswa dalam mencapai hasil belajar. Orang atau anak yang belum 

siap untuk belajar sama halnya orang yang ingin menuangkan air, tetapi tempat 

penampungannya belum disiapkan, sehingga air terbuang dengan sia-sia. 

Menurut Djamarah (2002:35), “kesiapan untuk belajar jangan hanya 

diterjemahkan siap dalam arti fisik, tetapi artikanlah dalam arti psikis (kejiwaan) 

dan materiil”. Kesiapan fisik misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan), 

lesu, mengantuk, dan sebagainya. Kesiapan psikis misalnya ada hasrat untuk 

belajar, dapat berkonsentrasi, dan ada motivasi instrinsik. Kesiapan materiil 

misalnya, ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa buku bacaan, catatan 

pelajaran, membuat resume dan sebagainya. 

Kesiapan siswa dalam belajar merupakan kondisi diri siswa yang telah 

dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan belajar. Kesiapan diri siswa akan 

melahirkan perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Di samping per-



 

 

3 

siapan siswa dalam belajar, sikap mandiri dalam belajar siswa juga penting di-

butuhkan oleh siswa untuk mencapai hasil belajar yang baik dan maksimal. 

Sikap mandiri sangat penting dimiliki oleh siswa agar mantap dalam 

bersikap dan melaksanakan tugas, tidak tergantung pada orang lain dan ber-

tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Untuk meningkatkan pen-

dalaman materi pelajaran yang telah diberikan maka anak didik atau siswa dilatih 

dengan memberi tugas yang harus dikerjakan di sekolah maupun di rumah. 

Tugas-tugas yang diberikan guru sedapat mungkin dikerjakan oleh siswa secara 

mandiri untuk melatih pikiran dan sumber belajar yang ada. Siswa dengan 

kemandirian yang tinggi akan berusaha untuk mendapatkan dan menggunakan 

segala fasilitas dan sumber belajar yang diperlukan sebaik-baiknya. Kemandirian 

siswa dalam mengerjakan tugas harus dipupuk sedini mungkin, karena dengan 

kemandirian dapat menunjukkan inisiatif, berusaha untuk mengejar prestasi, 

mempunyai rasa percaya diri dan mempunyai rasa ingin tahu yang menonjol. 

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

guru, banyak siswa mengambil jalan pintas dengan hanya meniru jawaban dari 

temannya tanpa memahami jawaban tersebut. Bagi mereka yang penting adalah 

mengerjakan dan dapat mempertanggungjawabkan di hadapan guru dengan me-

nunjukkan pekerjaannya. Sehingga apabila guru memberi tes dengan soal yang 

mirip dengan tugas yang lalu, maka siswa tersebut tidak dapat mengerjakannya. 

Siswa yang mencoba mengerjakan tugas secara mandiri, maka akan paham 

dengan apa yang yang dikerjakannya. Sehingga apabila menghadapi soal yang 

sama, maka siswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan. 
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Selain beberapa hal di atas, prestasi belajar siswa juga dipengaruhi beberapa 

faktor lain yang berpengaruh. Keadaan psikologi, ketenangan kejiwaan siswa 

merupakan faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sarana dan 

prasarana belajar, kelengkapan fasilitas belajar, motivasi belajar, dan transportasi 

merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, sehingga 

tidak ada faktor tunggal yang sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

SMP Negeri I Wonosari merupakan salah satu pendidikan formal yang 

memegang peranan penting dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas, 

baik secara fisik maupun mental. Salah satu ciri manusia yang berkualitas adalah 

memiliki kemandirian yang tinggi. Sikap mandiri siswa perlu mendapat perhatian 

dalam proses belajar mengajar karena belajar perlu dilakukan oleh individu untuk 

dirinya sendiri dan bahwa hasil belajar yang maksimal diperoleh apabila siswa 

tersebut menurut kemampuannya sendiri dan terlibat aktif di dalam 

melaksanakan berbagai tugas belajar dan mengalami keberhasilan dalam belajar. 

Belajar dapat terjadi karena manusia itu sendiri secara mandiri melakukan 

latihan-latihan dan dengan latihan tersebut manusia itu memiliki pengetahuan, 

keterampilan, ataupun sikap tertentu.    

Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari prestasi belajarnya. Keunggul-

an prestasi belajar selalu menjadi penilaian utama masyarakat terhadap suatu 

sekolah atau lembaga pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pe-

laksanaan proses belajar mengajar. Proses belajar merupakan hal yang kompleks. 

Siswalah yang menentukan terjadi atau tidaknya belajar, sehingga siswa dituntut 

untuk aktif dan mandiri dalam belajar. Untuk meningkatkan kemandirian siswa 
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ini dapat dipupuk dengan memberi tugas dan kemudian harus dipertanggung-

jawabkannya. 

Keadaan siswa di SMP Negeri I Wonosari Kabupaten Klaten pada saat ini 

menunjukkan kurangnya memiliki kemandirian dalam mengerjakan tugas. Hal ini 

dapat dilihat dari siswa yang sebagian besar mempunyai kebiasaan yang kurang 

baik di dalam mengerjakan tugasnya. Siswa sering mengerjakan tugas hanya 

asal-asalan saja dan tugas rumah sering dikerjakan di sekolah pada waktu 

menjelang pelajaran dimulai, dan ada juga yang hanya menyontoh pekerjaan 

temannya.  

Gejala kemalasan dalam mengerjakan tugas ini dapat mengakibatkan 

prestasi yang diraih siswa rendah. Gejala seperti ini sedapat mungkin harus 

dikurangi atau harus dihilangkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

menunjang peningkatan mutu pendidikan, prestasi belajar dan terutama yang 

berhubungan dengan keadaan siswa. Faktor tersebut antara lain menumbuhkan 

kemandirian siswa dengan memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa 

untuk menciptakan suasana kompetensi dalam meraih prestasi yang tinggi. 

Prestasi yang tinggi akan mempengaruhi prestasi dari siswa-siswi yang ada di 

SMP Negeri 1 Wonosari Klaten yang selama ini dianggap sekolah yang baik 

diantara sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Wonosari.      

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

maka tertarik untuk diadakan penelitian tentang “Pengaruh Persiapan Siswa 

dalam Belajar dan Kemandirian dalam Mengerjakan Tugas terhadap Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri I Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2007/2008”. 
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B.  Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, pada dasarnya 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, baik berasal dari dalam diri 

individu remaja sendiri maupun berasal dari luar. Faktor dari dalam individu 

siswa antara lain: struktur intelektualnya, kondisi fisik dan psikis serta 

karakteristik individual. Faktor dari luar individu remaja antara lain: teman 

bermain, lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, 

kegiatan keorganisasian yang diikuti, kelengkapan fasilitas belajar, motivasi dari 

orang tua dan  persiapan siswa dalam belajar serta kemandirian dalam 

mengerjakan tugas termasuk diantara faktor-faktor tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan di atas, 

tertarik untuk diadakan penelitian mengenai pengaruh persiapan siswa dalam 

belajar dan kemandirian dalam mengerjakan tugas terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VIII SMP Negeri I 

Wonosari Kabupaten  Klaten Tahun Pelajaran 2007/2008. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, tidak 

mungkin di lapangan permasalahan yang ada, dapat terjangkau dan terselesaikan 

semua. Hal ini dipandang perlu dibatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu 

sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang  

menjadi sasaran penelitian, meliputi: 
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a  Persiapan siswa dalam belajar. 

b. Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 

c. Prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 

 

2. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri I 

Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2007/2008 yang berjumlah 240 

orang.  

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika, merupakan 

kegiatan penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Berdasar-

kan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: “Adakah pengaruh positif yang berarti (signifikan) dari 

persiapan siswa dalam belajar dan kemandirian dalam mengerjakan tugas 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri I Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 

2007/2008?”  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai setelah 

kegiatan penelitian dilaksanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui persiapan siswa dalam belajar di kelas VIII SMP Negeri 1 

Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2007/2008. 

2. Untuk mengetahui kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas di kelas VIII 

SMP Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2007/2008. 

3. Untuk mengetahui prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarga-

negaraan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten 

Tahun Pelajaran 2007/2008. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif yang berarti (signifikan) 

dari persiapan siswa dalam belajar dan kemandirian siswa dalam mengerja-

kan tugas terhadap prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegara-

an pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2007/2008. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

a. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan                  

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan                    

pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai persiapan 

siswa dalam belajar dan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2007/2008. 

b. Menambah dan memperluas cakrawala pengetahuan, khususnya mengenai 

persiapan siswa dalam belajar dan kemandirian siswa dalam mengerjakan 
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tugas terhadap prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 

Pelajaran 2007/2008. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian yang sejenis pada waktu mendatang. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis  

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang 

berkaitan dengan persiapan siswa dalam belajar dan kemandirian siswa 

dalam mengerjakan tugas terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas VIII SMP Negeri I Wonosari 

Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2007/2008. 

b. Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat disampaikan kepada peserta didik pada khususnya 

maupun semua masyarakat yang ada di lingkungan sekitar pada umumnya. 

c. Memberi sumbangan pemikiran atau alternatif dalam rangka meningkatkan 

prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan  pada siswa. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, pe-

neliti perlu mengemukakan sistematika penulisannya. Adapun sistematika 

penulisannya sebagaimana uraian berikut ini. 

Bagian awal meliputi: Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Tabel, Daftar Lampiran, dan Abstrak.  
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Bagian pokok skripsi ini terperinci dalam lima bab. Bab I Pendahuluan 

mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembataan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat atau Kegunaan Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

 Bab II Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang mengemuka-

kan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Uraian 

selanjutnya Kerangka Teoritik yang dimulai dengan Tinjauan Teoritis mengenai 

Persiapan Siswa dalam Belajar yang meliputi: Pengertian Siswa dan Tujuan 

Belajar, Dinamika Persiapan Siswa dalam Belajar dan Pengertian Persiapan 

Siswa dalam Belajar. Uraian selanjutnya mengenai Kemandirian Siswa dalam 

Mengerjakan Tugas yang mencakup: Pengertian Kemandiriaan, Pengertian 

Tugas, Percaya Diri (Self Confidence), Pentingnya Kemandirian Siswa dalam 

Mengerjakan Tugas, Pengertian Kemandirian Siswa dalam Mengerjakan Tugas. 

Uraian berikutnya mengenai Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan yang 

mencakup: Pengertian Belajar, Pengertian Prestasi Belajar, Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Prestasi Belajar, dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan. 

Kerangka Teoritik terakhir adalah uraian tentang Persiapan Siswa dalam Belajar 

dan Kemandirian Siswa dalam Mengerjakan Tugas kaitannya dengan Prestasi 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan, yang dilanjutkan dengan penyusunan 

Kerangka Pemikiran serta Hipotesis. 

         Bab III Metode Penelitian berisi: Tempat dan Waktu Penelitian; Populasi, 

Sampel, Sampling, dan Prosedur Pengambilan Sampel; Variabel-variabel Pe-

nelitian; Metode dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Uji Validitas dan 
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Reliabilitas Instrumen; Teknik Uji Persyaratan Analisis; serta Teknik Analisis 

Data. 

Bab IV Hasil Penelitian berisi: Deskripsi Data yang mencakup Data Hasil 

Uji Coba (try out) Validitas dan Reliabilitas Instrumen berserta Analisisnya 

maupun  Data Hasil Penelitian, Pengujian Persyaratan Analisis, Analisis Data dan 

Penguji Hipotisis, serta Pembahasan Hasil Analisis Data. 

Bab V Kesimpulan, Implikasi serta Saran-saran, kemudian bagian akhir dari 

skripsi ini berisi: uraian-uraian Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar 

Ralat (bila ada).    

 


