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1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan manusia dan tidak terbatas pada

umur. Suatu negara yang mutu pendidikannya rendah akan mengakibatkan

terhambatnya kemajuan suatu negara. Karena melalui pendidikan inilah dapat

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dihasilkan

generasi-generasi yang cerdas dan terampil sebagai salah satu modal untuk

menuju perubahan kearah yang lebih baik, terlebih menghadapi era globalisasi.

Pendidikan sangatlah perlu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang

berkualitas sehingga negara menjadi maju dan tidak menjadi negara yang

terbelakang dari pada negara lain dalam berbagai aspek baik ekonomi, politik,

sosial dan sebagainya.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi era persaingan bebas

adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Karena kualitas

pendidikan merupakan suatu syarat mutlak untuk mempercepat terwujudnya

masyarakat yang demokratis, masyarakat yang bersatu, penuh toleransi pengertian

serta dapat bekerja sama.

Manusia sejak lahir memiliki kecerdasan, bakat, minat serta naluri dan kesemua

itu berkembang melalui lingkungannya, melalui pendidikan diharapkan
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perkembangan individu manusia tersebut berkembang secara baik. Pendidikan

memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya

manusia. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang berperan penting dalam

usaha mengembangkan dan membina kemampuan peserta didik seoptimal

mungkin.

Seperti yang tertulis dalam undang-undang 45 pasal 31 ayat 4, yang berbunyi

negara mempriritaskan anggaran pendidikan skurang-kurangnya 20% dari

anggaran pendapatan dan belaja negara serta dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

untuk itu pemerintah perlu merealisasikannya dengan mempersiapkan anggaran

khusus untuk pendidikan yang berjumlah 20% dari anggaran pendapatan belanja

negara dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional.

Salah satu langkah positif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah dengan mengadakan

penyempurnaan dalam setiap aspek pendidikan, baik disatuan pendidikan tingkat

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Partama, maupun Sekolah Menengah Atas.

Oleh sebab itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus berupaya secara

optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Upaya

peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah tidak terlepas dari masalah

prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Salah satu aspek yang penting dalam

pendidikan adalah dengan adanya sikap dan minat belajar yang baik dalam proses

belajar mengajar.
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Penelitian ini menyampaikan mengenai sikap belajar siswa karena ingin

mengarahkan bahwa anak didik yang memiliki sikap positif terhadap apa yang

dipelajarinya maka akan mudah mengingat pelajaran sehingga terjadi perubahan

tingkah laku akibat pengalaman belajar yang dialaminya. Sikap positif dapat

menimbulkan minat belajar. Apabila yang terjadi adalah sikap negatif maka

informasi yang diberikan tidak akan masuk dalam ingatan adalah

penarikan kembali informasi yang diperoleh sebelumnya ( Slameto, 2003: 111).

Informasi yang diterima dapat diterima beberapa saat , beberapa waktu, dan ada

dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Apabila sikap terhadap informasi tersebut

negative maka kemungkinan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu

yang lama tidak mungkin terjadi.

Perlunya guru yang kreatif dalam mengajar, dan berwibawa dapat memberikan

respons positif  bagi siswa untuk belajar. Adanya relasi yang baik antara siswa

dengan guru, siswa dengan teman sebayanya, dapat menimbulkan semangat dalam

belajar.

Belajar dapat dilakukan dengan semangat apabila siswa memiliki minat belajar.

minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.

Dalam proses belajar, minat merupakan suatu kekuatan yang membuat seseorang

tertarik dan memiliki keinginan yang tinggi untuk mempelajari sesuatu sehingga

bisa meningkatkan hasil belajarnya, sedangkan yang tidak mempunyai minat akan

sulit meningkatakan hasil belajarnya sehingga prestasinya meningkat dengan cara:

1. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehingga dia
rela belajar tanpa paksaan.
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2. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan
pengalaman yang dimliki anak, sehingga anak didik mudah menerima
pelajaran.

3. Memberikan kesempatan pada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar
yang baik dengan cara yang menyediakan lingkungan belajar yang kreatif
dan kondusif.

4. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks
perbedaan individual anak didik. ( Djamarah, 2002: 133 )

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA YP Unila Bandar

lampung pada mata pelajaran  ekonomi kelas X semester ganjil tahun pelajaran

2009/2010, maka prestasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Belajar Ujian Mid Semester Ekonomi Siswa kelas X Semester
Genap SMA YP Unila Bandar Lampung

No Nilai Frekuensi Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
5

80 100
65 79
55 64
40 54
0 39

0
3
18
210
173

0
0,74%
4,46%
51,98%
42,82%

jumlah 404 100 %
Sumber : Guru Mata pelajaran Ekonomi SMA YP Unila Bandar

lampung

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dari 404 siswa, sejumlah 3

siswa (0,74%) mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 65, sedangkan 18 siswa

(4,46%) mendapat nilai 55-64, dan siswa yang mendapat nilai 40-54 sebanyak 210

siswa (51,98%), dan siswa yang mendapat nilai kurang dari 39 sebanyak 173

siswa (42,82%). Maka dapat disimpulkan bahwa penguasaan materi pada mata

pelajaran ekonomi tergolong rendah.

Tabel 2. Jumlah Siswa Yang Memenuhi standar Ketuntasan Belajar Mengajar
mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Semester Ganjil SMA YP Unila
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010
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No Standar Ketuntasan Frekuensi Persentase (%)
1.
2.

65 100
0 64

3
401

0,74%
99,26%

Jumlah 404 100%
Sumber: Guru mata Pelajaran Ekonomi SMA YP Unila Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat di kategorikan bahwa prestasi belajar

siswa mata pelajaran ekonomi tergolong sedang. Adapun kriteria yang dijadikan

pedoman adalah standar ketuntasan belajar mengajar (SKBM) SMA YP Unila

Bandar Lampung. menurut guru mata pelajaran ekonomi pada kelas X SMA YP

Unila Bandar Lampung, siswa yang memperoleh nilai minimal 65 maka diangap

tuntas.

Prestasi belajar dapat tercapai apabila siswa memiliki minat belajar terhadap

semua mata pelajaran berusaha memperbaiki diri dengan cara berlatih untuk

mempertajam ingatan siswa dan dapat memahami apa yang diajarkan.

Belajar yang berarti lebih mudah terjadi dan lebih lama diingat disbanding kesan

yang menyenangkankan, menarik, mengurangi ketegangan bermanfaat, atau

memperkaya pengetahuan lebih efisien dan tersimpan lebih lama dalam ingatan

sehingga dapat menimbulkan minat belajar. Sikap belajar siswa dan menciptakan

minat belajar siswa merupakan usaha untuk meningkatkan prestasi belajar yang

baik.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan
judul: PENGARUH SIKAP BELAJAR DAN MINAT BELAJAR TERHADAP
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN EKONOMI SISWA
KELAS X SEMESTER GENAP SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

B.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan pada

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:



6

1. Sikap siswa dalam mata pelajaran ekonomi umumnya kurang, karena

banyak menghafal.

2. Sikap siswa terhadap pelajaran ekonomi kurang, karena mereka

menganggap pelajaran ekonomi termasuk pelajaran yang sulit.

3. Sikap belajar siswa terhadap pelajaran ekonomi umumnya kurang aktif

dalam mersespons pelajaran yang diberikan oleh guru, karena metodenya

kurang bervariasi.

4. Minat belajar siswa terhadap pelajaran ekonomi kurang positif, sehingga

siswa sulit untuk belajar lebih giat.

5. Minat belajar siswa terhadap pelajaran ekonomi sangat rendah, sehingga

pelajaran yang mereka terima kurang baik dan terarah.

6. Minat belajar siswa pada pelajaran ekonomi dalam proses belajar mengajar

kurang berjalan dengan lancar, karena kurangnya ketertarikan siswa dalam

pelajaran ekonomi.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat penting, hal ini dikarenakan

agar masalah yang diteliti menjadi lebih terarah sehingga kesalahan yang terjadi
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dapat diminimalisasi. Penelitian yang dilakukan hanya membahas pengaruh sikap

belajar siswa dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa.

D.   Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu adanya rumusan masalah untuk meningkatkan

permasalahan lain yang sebenarnya tidak perlu dibahas atau tidak ada sangkut

pautnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh sikap belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa

kelas X semester ganjil SMA YP Unila Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010?

2. Apakah ada pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa

kelas X semester ganjil SMA YP Unila Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010?

3. Apakah ada pengaruh sikap belajar siswa dan minat belajar siswa terhadap

prestasi belajar siswa kelas X semester ganjil SMA YP Unila Bandar

Lampung tahun pelajaran 2009/2010 ?

E.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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Melakukan penelitian perlu adanya tujuan agar penelitian tersebut lebih terarah.

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap belajar siswa terhadap prestasi belajar

siswa kelas X semester ganjil SMA YP Unila Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar

siswa kelas X SMA YP Unila Bandar Lampung.

3. Untuk mengetahui pengaruh sikap belajar siswa dan minat belajar siswa

terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA YP Unila Bandar lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi yang bermanfaat

dalam rangka meningkatkan prestasi belajar ekonomi siswa.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan sehubungan dengan mengetahui sikap belajar dan minat belajar

siswa.

3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi penelitian yang

sejenis.

F.   Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup permasalahan
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Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sikap belajar,minat

belajar, dan prestasi belajar.

2. Ruang lingkup objek

Objek penelitian ini adalah SMA YP Unila Bandar Lampung.

3. Ruang lingkup subjek

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA YP Unila Bandar

Lampung.

4. Ruang lingkup waktu

Penelitian dilaksanakan pada Tahun pelajaran 2009/2010.


