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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Undang-undang No 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa 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. Jadi 

pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya 

melalui proses pembelajaran.  

 

Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga komponen, yaitu; masukan (input), 

proses (process) dan keluaran (output). Ketiga komponen tersebut merupakan kunci 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Komponen input terdiri dari siswa dengan segala 

macam aspeknya seperti misalnya Motivasi, kecerdasan, bakat, minat. Komponen 

proses di dalamnya terdapat antara lain: raw input atau masukan mentah, 

instrumental input atau masukan alat dan juga pengaruh lingkungan atau 
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environmental. Sementara itu aspek keluaran merupakan produk dalam hal ini adalah 

produk SDM yang diharapkan akan mampu menjadi roda penggerak pembangunan 

bangsa dan negara. (Nasution, 2000 :32). 

 

Untuk memperoleh suatu output pendidikan yang baik, dalam praktek 

penyelenggaraan pendidikan, sekolah merupakan tempat terjadinya kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru dengan siswa. Belajar dan mengajar merupakan 

dua konsep yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Belajar 

mengacu kepada kegiatan siswa, sementara itu mengajar mengacu kepada kegiatan 

guru. Belajar didefinisikan sebagai ”Proses perubahan tingkah laku seseorang berkat 

pengalaman dan latihan” (Nasution, 2000: 34). Sedangkan mengajar diartikan 

”Sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya 

dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar” (Nasution, 

2000: 4). Jadi belajar mengajar merupakan interaksi edukatif antara guru dengan 

siswa.  

 

Dalam proses pembelajaran di sekolah tentunya mempunyai tujuan. Adapun 

tujuannya adalah semua siswa dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Keberhasilan belajar siswa dapat kita ketahui dari penguasaan materi pelajaran yang 

dipelajarinya dengan ditunjukkan oleh nilai yang diperoleh siswa dalam mata 

pelajaran yang bersangkutan. Dalam kenyataan yang terjadi di SMA Negeri 4 Kota 

Bumi, hasil  belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI masih belum 

optimal.  
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Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai pada setiap kali dilakukan evaluasi oleh 

guru masih banyak dijumpai siswa yang tidak dapat mencapai batas minimal nilai 

kelulusan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 65. Adapun data dari hasil  belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi baik yang masih berada di bawah maupun di atas 

batas minimal nilai. 

Tabel : 1.1  Nilai Siswa Kelas XI 

No Kelas Di Atas 

KKM 
% 

Di Bawah 

KKM 
% 

1 XI1 27 85 5 15 

2. XI2 25 79 7 21 

3. XI3 16 50 16 50 

4. XI4 23 72 9 28 

Sumber :  Data Base SMA Negeri  4 Kota Bumi 

Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Adapaun faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari dalam diri 

siswa, ada juga yang berasal dari luar diri siswa. Motivasi  merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil  belajar 

siswa. Motivasi  belajar siswa yang tinggi mendorong siswa untuk banyak melakukan 

aktivitas kegiatan belajar sehingga akan semakin baik hasil  belajar yang diraihnya.  

 

Akan tetapi dalam kenyataannya tingkat motivasi  siswa di SMA Negeri 4 Kota Bumi 

dapat dikatakan masih kurang. Hal ini dapat diketahui dengan melihat kenyataan 

yang ada bahwa siswa kelas XI SMA Negeri 4 Kota Bumi banyak yang mengabaikan 

tanggungjawabnya sebagai pelajar dengan ditunjukkan oleh sikap dan tindakannya 

yang melanggar tata tertib dan peraturan di kelas saat pembelajaran berlangsung, 
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seperti terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat, membuat kegaduhan di dalam 

kelas, tidak mengerjakan tugas, tidak memperhatikan guru pada saat pelajaran dan 

sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa masih kurang.  

 

Selain Motivasi Sebagai Faktor Internal lingkungan belajar siswa juga ikut berperan 

dalam mempengaruhi hasil  belajar siswa. Menurut Hamalik (2003: 6) yang termasuk 

kedalam lingkungan belajar adalah ”Semua hal yang berpengaruh dan bermakna bagi 

individu”. Lingkungan belajar dalam kelas misalnya, yang meliputi antara lain unsur-

unsur guru, fasilitas belajar, peralatan dan perlengkapan serta individu siswa lainnya. 

Berdasarkan kenyataan yang ada di SMA Negeri 4 Kotabumi dijumpai adanya 

banyak keterbatasan dalam banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan belajar 

yang efektif di sekolah, seperti media pembelajaran, buku-buku diperpustakaan dan 

laboratorium mata pelajaran IPS.  

 

 

Dalam hal ini seorang guru tidak semata-mata berperan sebagai tenaga pengajar saja 

yang hanya melakukan aktivitas yang berkaitan dengan transfer of knowledge, akan 

tetapi juga berperan sebagai pendidik yang melakukan transfer of value dan sekaligus 

sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun semua siswa 

dalam belajar.  

 

Dalam proses pembelajarn yang terjadi di sekolah, seorang guru harus membina, 

membimbing dan mengarahkan peserta didik ke arah yang dicita-citakan. Oleh karena 

itu, maka hubungan antara guru dengan siswa harus bersifat edukatif.  
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Interaksi antara guru dengan siswa merupakan aktivitas yang mendominasi dalam 

proses belajar mengajar di sekolah. Keberhasilan dalam proses interaksi antara guru 

dengan siswa dalam proses belajar mengajar tidak hanya tergantung pada metode atau 

cara yang dipakai dalam mengajar, akan tetapi komponen-komponen lain juga 

mempengaruhi keberhasilan dalam interaksi belajar mengajar tersebut. Menurut  

Sardiman komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan interaksi belajar 

mengajar antara lain adalah guru, siswa, metode, alat atau teknologi, sarana dan 

tujuan (Sadiman.2004:173).  

 

Dalam mengajar seorang guru harus dapat menarik perhatian siswa dan 

membangkitkan semangatnya untuk belajar. Hal ini membutuhkan kemampuan 

khusus guru dalam mengajar, yaitu keterampilan penggunaan media pembelajaran. 

Dengan adanya pengembangan media pembelajaran dalam mengajar, diharapkan 

siswa tidak mengalami kejenuhan dan kebosanan dalam belajar. Hal ini mengingat 

bahwa seringkali siswa mengalami kejenuhan dan bosan mengikuti pelajaran karena 

guru dalam mengajar tidak atau kurang mengembangkan media pembelajaran 

berbasis teknologi.  

 

Berdasarkan  uraian di atas maka penelitian ini akan mengkaji tentang hubungan 

motivasi belajar, lingkungan belajar dan persepsi siswa tentang media pembelajaran 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas xi sma n 4 kota bumi lampung 

utara. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan karena ada kecenderungan penurunan  nilai semesteran 

mata pelajaran Ekonomi  pada siswa kelas XI SMA Negeri 4 Kotabumi  padahal mata 

pelajaran Ekonomi dianggap mudah  oleh siswa. Penelitian ini akan mencari alternatif 

pemecahan masalah dengan  memperhatikan beberapa faktor yang diduga 

mempengaruhi hasil belajar terutama  pada domain kognitif.  

Masalah-masalah yang diidentifikasi berkaitan dengan tujuan  penelitian ini adalah ; 

1.2.1 Pencapaian hasil belajar mata pelajaran ekonomi masih banyak di bawah 

KKM 

1.2.2 Aktivitas belajar siswa pada umumnya masih bersifat pasif 

1.2.3 Pembelajaran mata pelajaran ekonomi masih terpusat pada guru 

1.2.4 Lingkungan belajar masih belum kondusif 

1.2.5 Belum dimanfaatkanya sumber belajar dan media pembelajaran secara efektif 

1.3  Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membatasi pada kegiatan tentang motivasi belajar, lingkungan belajar,  

dan persepsi siswa tentang media pembelajaran dan hubunganya dengan prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi. 

1.3.1    Lingkungan belajar saat pembelajaran berlangsung 
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1.3.2 Motivasi siswa dalam mengikuti  proses kegiatan belajar Ekonomi 

1.3.3   Model media pembelajaran yang guru gunakan 

1.3.4  Prestasi belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran ekonomi yang 

menggunakan media pembelajaran berbasis media photo 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar siswa akibat 

metode belajar yang konvensional, dengan demikian permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut; 

1.4.1 Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi  belajar?  

1.4.2 Apakah terdapat hubungan antara  lingkungan belajar  dengan prestasi  belajar ? 

1.4.3 Apakah terdapat hubungan  antara persepsi siswa tentang media pembelajaran  

dengan prestasi  belajar  ?  

1.4.4 Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar, lingkungan belajar dan 

persepsi siswa tentang media pembelajaran secara bersama-sama dengan 

prestasi  belajar  ? . 

 

1.5 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui  hubungan motivasi  belajar dengan prestasi belajar siswa pada  

mata pelajaran ekonomi 
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2. Mengetahui hubungan lingkungan dengan prestasi belajar pada  mata 

pelajaran ekonomi 

3. Mengetahui hubungan persepsi siswa tentang media pembelajarn dengan 

prestasi belajar siswa pada  mata pelajaran ekonomi 

4. Mengetahui hubungan motivasi, lingkungan dan persepsi siswa tentang media 

pembelajaran dengan prestasi belajar siswa pada  mata pelajaran ekonomi. 

 

1.5.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

 

 

 Mengembangkan teori, prinsip, prosedur Teknologi Pendidikan di kawasan 

pengelolaan pembelajaran. 

 

2. Kegunaan Praktis  

 

1. Memberikan masukan tentang pentingnya motivasi belajar sebagai salah satu 

faktor untuk meningkatkan prestasi belajar, sehingga selalu di upayakan untuk 

menciptakan dan meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran. 

2. Memberikan masukan kepada semua pihak, baik guru maupun sekolah untuk 

mencipakan lingkungan belajar yang efektif.  

3. Memberikan masukan bagi guru tentang arti pentingnya penggunaan media 

pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.  


