
1 
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Bagian pertama ini akan membahas beberapa hal mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Adapun hal lain yang 

perlu juga dibahas dalam bab ini yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Adapun pembahasan secara 

lebih rinci ditunjukkan pada bagian-bagian berikut ini.  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Pendidikan merupakan  suatu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, 

karena pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha orang dewasa secara sadar 

untuk membimbing  dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar 

dari masing-masing individu tersebut baik dalam pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal. 

 
Menurut UU RI Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan Pendidikan sebagai usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

sehingga peserta didik sacara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki  kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa 

dan negara. 
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Sebagian besar masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk 

meningkatkan derajat kehidupan warga masyarakat dan derajat bangsa. Terlebih 

lagi bila diakui bahwa usaha pembangunan adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya, menuju kesejahteraan lahir dan batin baik bagi individu 

maupun masyarakat. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh 

kualitas pendidikan warga bangsa tersebut. Karena dengan pendidikan yang baik 

manusia dapat mencapai kesejahteraan hidup, mengembangkan potensi dirinya, 

mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berpartisipasi secara lebih efektif 

dalam pembangunan. 

 
Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai tugas untuk 

membentuk manusia berkualitas dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan 

yang tercapainya dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis. Upaya 

peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah, terlepas dari 

masalah prestasi belajar yang baik dan maksimal, diperlukan usaha yang sungguh-

sungguh dari peserta didik dan guru sebagai pendidik. Peran guru dalam 

membantu meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan melakukan tugasnya 

sebagai pengajar dalam mengantarkan anak didiknya kea rah yang ditetapkan 

sesuai dengan tujuan pendidikan.  Proses belajar mengajar yang baik dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Apabila siswa dapat memehami materi yang 

disampaikan oleh guru.  

 
Kenyataannya tidak setiap siswa dapat dengan mudah memahami pelajaran yang 

di sampaikan. Sehingga hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan yang 
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diharapkan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar 

siswa baik dari dalam diri siswa maupun dari luar. 

Hasil belajar yang diperoleh oleh siswa karena adanya aktivitas yang telah 

dilakukan, hasil belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar. Hasil belajar yang dicapai oleh setiap siswa memiliki tingkatan yang 

berbeda-beda, apabila hasil belajar siswa tinggi menunjukkan keberhasilan dalam 

kegiatan belajar mengajar, sebaliknya apabila hasil belajar siswa yang rendah 

menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran belum tercapai. 

 
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dapat diketahui hasil belajar siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Banyumas pada Tabel berikut. 

Tabel 1. Nilai Mid Semester Ganjil Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X  
                SMA Negeri 1 Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012 
 

No Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

70 ke atas 
65 -69 
60 -64 
55 -59 
50-54 

49 ke bawah 

4 
4 
17 
14 
23 
99 

2,5 
2,5 
10,6 
8,6 
14,3 
61,5 

  161 100 % 
Sumber : Guru mata pelajaran SMA Negeri 1 Banyumas 

 
Kriteria ketuntasan minimum pada mata pelajaran ekonomi ditetapkan adalah 60. 

Dalam hal ini siswa yang memperoleh nilai lebih dari 60 dapat dikatakan tuntas 

atau lulus, sedangkan siswa yang memiliki nilai kurang dari 60 dianggap belum 

tuntas atau belum lulus. 

 
Tabel 1 di atas, menjelaskan bahwa hasil belajar siswa secara umum masih 

tergolong rendah, karena dari 161 siswa terlihat hanya 25 siswa  atau 15% siswa 
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yang memperoleh nilai lebih dari 60 ke atas , dan sebanyak 136 siswa atau 85% 

siswa yang memperoleh nilai dibawah 60. Seperti yang dikemukaka oleh 

Djamarah (2006: 121), yaitu apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 

60% dikuasai oleh siswa, maka persentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran 

tersebut masih kurang atau rendah. 

 
Banyak faktor yang diduga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa , diantaranya 
sebagai berikut. 
1. Faktor internal siswa, adalah faktor yang timbul dari dalam diri siswa. Faktor 

internal ini dibagi menjadi tiga faktor yaitu 
a. faktor jasmaniah 
      seperti: kesehatan dan cacat tubuh 
b. faktor psikologis, 
      seperti: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan   kesiapan. 
c. faktor kelelahan. 
 
2. Faktor eksternal adalah faktor yang dating dari luar diri siswa. Faktor 

eksternal ini juga dibagi menjadi tiga faktor yaitu  
a.   faktor keluarga, 

seperti: cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi    keluarga, 
pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

b.   faktor sekolah 
      seperti : metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, alat peraga, tugas rumah, keadaan gedung, waktu belajar dan 
disiplin. 

c.   faktor masyarakat 
      seperti: teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat, kegiatan siswa dalam 

masyarakat, dan media massa (Slameto, 2003: 54-72). 
 
Minat baca, ketersediaan sumber belajar dan disiplin belajar siswa merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Minat baca adalah hal yang 

utama dan pertama dalam setiap pembelajaran. Jika siswa telah memiliki minat 

baca yang tinggi maka dalam diri siswa akan timbul perhatian  yang khusus pada 

bidang pelajaran tertentu dan tentu akan  mempelajari dengan sungguh-sungguh 

serta mengerahkan waktu dan tenaga untuk mempelajarinya. Tinggi rendahnya 
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minat baca yang dimiliki siswa akan menentukan berhasil tidaknya siswa yang 

bersangkutan untuk mencapai tujuan belajarnya. 

 
Minat baca berarti adanya perhatian atau kesukaan (kecendrungan hati) untuk 

membaca. Perhatian atau kesukaan untuk membaca merupakan keterampilan 

dasar untuk belajar dan untuk memperoleh kesenangan. Membaca merupakan alat 

bagi orang-orang yang melek huruf untuk membaca jendela ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang luas dan mendalam melalui karya cetak atau karya tulis seperti 

kata pepatah buku adalah jendela dunia dan perpustakaan adalah pintunya. 

Hasil wawancara dengan pustakawan di SMA Negeri 1 Banyumas menjelaskan 

bahwa minat baca siswa masih rendah karena dari sekian banyak siswa kelas X 

hanya beberapa siswa yang dapat menggunakan waktu luang untuk membaca 

buku di perpustakaan. Dan dilihat dari daftar kunjungan siswa ke perpustakaan, 

rata-rata hanya 40 siswa kelas X yang datang untuk membaca atau meminjam 

buku di perpustakaan setiap bulannya. Sedangkan jumlah siswa kelas X sebanyak 

161 orang, berarti hanya 25 % saja siswa yang menggunakan waktu luang untuk 

membaca.  

Membaca merupakan sarana penting bagi setiap orang yang ingin maju. Begitu 

pula dengan siswa, membaca merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan 

tidak hanya pengetahuan tetapi juga hasil belajar. Karena dengan membaca 

membuat siswa menjadi cerdas, kritis dan mempunyai daya analisa yang tinggi. 

Dengan membaca selalu tersedia waktu untuk merenung, berfikir dan 

mengembangkan kreativitas berfikir. 
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Selain itu, agar proses belajar dapat mencapai keberhasilan yaitu dengan 

tersedianya sumber belajar yang memadai. Sebab sumber belajar yang memadai 

akan mempermudah proses belajar mengajar di kelas oleh guru, sumber belajar 

merupakan alat pembantu yang dapat mempermudah peserta didik maupun 

pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran disekolah. Suatu proses 

belajar mengajar tidak akan pernah terlepas dari sumber belajar karena tanpa 

adanya sumber belajar maka tidak akan ada kegiatan belajar mengajar sebab 

bagaimana akan belajar jika sumbernya sendiri tidak tersedia. Sumber belajar 

merupakan salah satu alat pembantu yang dapat mempermudah peserta didik juga 

pendidik untuk lebih memahami materi dalam proses pembelajaran di sekolah. 

 
Umumnya siswa di SMA Negeri 1 Banyumas belum memiliki sumber belajar 

yang maksimal baik di sekolah maupun di rumah. Ketika proses belajar mengajar 

dimulai siswa hanya mengandalkan guru dan buku catatan saja. Buku-buku terkait 

dengan pelajaran ekonomi yang ada di perpustakaan sekolah masih sangat 

terbatas. Perpustakan menyediakan sumber-sumber bacaan berupa majalah dan 

koran. Untuk  kegiatan belajar siswa menggunakan LKS dengan pembahasan 

materi yang lebih terperinci dan ringkas. 

 
Berikut ini dapat dilihat kepemilikan sumber belajar siswa berupa LKS pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Banyumas. 
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Tabel 2.  Daftar Kepemilikan Buku LKS pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Banyumas 

No. Kelas Jumlah 
Siswa 

Memiliki LKS Persentase (%) 

1 X.1 41 22 14 
2 X.2 40 22 14 
3 X.3 40 14 8 
4 X.4 40 22 14 
  161 80 50 

Sumber : Guru mata pelajaran SMA Negeri 1 Banyumas 

 
Tabel 2 di atas, dapat diketahui  bahwa siswa yang memiliki buku LKS sebanyak 

80 orang, sedangkan jumlah seluruh siswa 161 orang. Berarti hanya 50 % siswa 

yang memiliki buku LKS.  

 
Sedangkan sumber-sumber belajar lainnya masih sangat kurang, misalnya di lihat 

dari jumlah guru yang mengajar mata pelajaran ekonomi hanya 1 orang, buku-

buku pelajaran ekonomi di perpustakaan belum ada, dan belum pernah 

mengadakan kunjung lapangan. 

 
Faktor  lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah disiplin belajar. 

Disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Seorang siswa yang 

memiliki disiplin belajar yang baik akan mempunyai kecakapan mengenai cara 

belajar. Hal ini sangat diperlukan guna tercapainya hasil belajar, sebab berhasil 

tidaknya siswa dalam usahanya pada dasarnya tergantung pada bagaimana ia 

melakukan cara-cara belajar yang baik. 
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Realita dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1 Banyumas  

menunjukkan bahwa beberapa siswa mengalami kendala dalam  belajarnya yang 

berasal dari dalam diri karena ketidakdisiplinan mereka dalam mengatur waktu 

belajarnya. Dalam pemberian tugas rumah pada tiap-tiap kelas rata-rata hanya 

40% siswa saja yang mengumpulkan tugas tepat waktu, 50% siswa menunda 

waktu pengumpulan dan 10 % siswa tidak mengerjakan tugas tersebut. Dan siswa-

siswa masih banyak yang melanggar tata tertib sekolah, misalnya terlambat datang 

ke sekolah, tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak memanfaatkan waktu belajar 

ketika guru tidak dapat hadir di kelas, dan sebagainya. Hal ini berakibat timbulnya 

permasalahan belajar bagi siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Minat Baca, Ketersediaan Sumber Belajar dan Disiplin Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Ganjil SMA 

Negeri 1 Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012”.  

 

1.2   Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas permasalahan ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Kurangnya minat baca siswa kelas X pada SMA N 1 Banyumas semester ganjil 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Kurangnya ketersediaan sumber belajar siswa kelas X pada SMA N 1 

Banyumas semester ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012. 
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3. Kurangnya disiplin belajar siswa kelas X pada SMA N 1 Banyumas semester 

ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012. 

4. Rendahnya hasil belajar siswa kelas X pada SMA N 1 Banyumas semester 

ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012. 

5. Sedikitnya siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal pada mata 

pelajaran ekonomi. 

 

1.3   Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada 

aspek yaitu minat baca (X1), ketersediaan sumber belajar (X2), disiplin belajar 

(X3), dan hasil belajar (Y). Ketiga aspek ini diduga dapat menumbuhkan 

semangat siswa untuk belajar dan sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

 
1.4  Rumusan Masalah 

  
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Banyumas semester ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah ada pengaruh ketersediaan sumber belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 Banyumas semester ganjil Tahun 

Pelajaran 2011/2012? 

3. Apakah ada pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012? 
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4. Apakah ada pengaruh minat baca, ketersediaan sumber belajar, dan disiplin 

belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Banyumas semester ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012? 

 
1.5 Tujuan Penelitian   

 
Berdasarkan pembatasan masalah dan rumusan masalah di atas maka yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh minat baca terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan sumber belajar terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 Banyumas Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012. 

4. Untuk mengetahui pengaruh minat baca, ketersediaan sumber belajar, dan 

disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Banyumas Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 
1.6 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha meningkatkan 

hasil belajar mata pelajaran Ekonomi dengan memberikan informasi tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sehingga siswa dapat 

memperbaiki metode belajarnya dan berusaha untuk meminimalisir faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 
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2. Bagi guru, dapat digunakan sebagai masukan untuk meminimalisir faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar khususnya pada mata pelajaran 

Ekonomi, terutama yang disebabkan oleh faktor sekolah yaitu guru, sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar. 

3. Bagi pihak sekolah, dapat digunakan sebagai masukan agar dapat 

meminimalisir faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar khususnya pada 

mata pelajaran Ekonomi yaitu dengan cara pihak sekolah mengambil 

kebijakan yang dapat mendukung terciptanya proses belajar yang efektif. 

4. Bagi penulis, dapat mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

dalam menulis karya ilmiah. 

5. Bagi berbagai pihak, digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut yang relevan.  

 
1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester ganjil 

SMA Negeri 1 Banyumas tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah minat baca siswa(X1), ketersediaan 

sumber belajar (X2), disiplin belajar (X3), dan hasil belajar ekonomi siswa 

(Y). 

3. Tempat penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Banyumas. 
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4. Waktu Penelitian 

 Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah pelaksanaan penelitian pada Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

5. Bidang Ilmu 

 Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu kependidikan. 

 

 


