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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 
 
 

Indonesia merupakan negara yang tergolong sebagai negara berkembang di 

dunia saat ini, potensi negara indonesia sebenaranya tergolong sangat baik, 

tetapi sumber daya manusia Indonesia yang kurang dapat memanfaatkan 

keaadaan potensi ini. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia tergolonng 

sebagai negara yang berkembang kerena sumber daya manusia yang tidak 

mampu mengolah hasil alam Indonesia secara maksimal dan berkelanjutan. 

Untuk mencapai kemakmuran negara indonesia diperlukan adanya 

pendidikan yang baiki dan berkompeten sesuai kurikulum yang ada. 

 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu tempat bagi peserta didik yang 

disiapkan untuk menjadi manusia berkualitas. Sekolah merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat membantu 

menyukseskan program pemerintah dalam bidang pendidikan. Hal ini 

dilakukan antara lain dengan mengadakan perubahan serta perbaikan 

kurikulum guna menunjang mutu pendidikan sebagai modal utama dalam 

pembangunan. Tanpa adanya pendidikan suatu negara tidak akan pernah 

maju dan berkembang. Pendidikan diharapkan mampu mengubah seorang 
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menjadi lebih baik. Hal inilah yang menarik perhatian pemerintah dan 

masyarakat untuk lebih mengutamakan pendidikan. 

 

Pendidikan Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah yang mendasar, 

diantaranya adalah rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa 

berkaitan dengan mutu suatu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan 

merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. 

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah 

berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, sebab keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan 

terutama oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai 

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dilaksanakan oleh semua 

pihak yang terkait di dalamnya baik oleh pemerintah, guru, maupun siswa 

itu sendiri. Anak sebagai peserta didik menjadi sasaran utama dalam 

kegiatan pendidikan, dimana mereka diharapkan dapat mencapai 

keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari 

kemampuannya dalam menguasai materi pelajaran, prestasi belajar yang 

dicapai siswa, keterampilan dan kebenaran dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru dan lain-lain. 

 

Pendidikan yang berlangsung di sekolah, terdapat banyak hambatan yang 

menghambat kelancaran  siswa dalam kegiatan belajar mengajar siswa. 

Hambatan - hambatan tersebut berdampak pada penurunan hasil belajar 

siswa di sekolah. Hambatan - hambatan tersebut berasal dari berbagai 

sumber, baik internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor 
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biologis (kondisi umum jasmani) dan faktor psikologis (intelegensi, sikap, 

minat, bakat, dan motivasi) sedangkan faktor eksternal dapat berupa faktor 

internal keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

 

Menurut Slameto (2003: 54-71) hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1) Faktor-faktor Internal, yaitu faktor yang ada di dalam individu yang 

sedang belajar 

a) Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) 

b) Psikologis (Intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan) 

c) Kelelahan 

2) Faktor-faktor Eksternal, yaitu faktor yang ada dari luar individu yang 

sedang belajar 

a) Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, perhatian orang tua, keadaan 

ekonomi keluarga, latar belakang kebudayaan) 

b) Sekolah (model mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, model belajar, tugas rumah) 

c) Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat) 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada siswa kelas XI 

IPS SMA N 1 Pagelaran didapat hasil belajar Ekonomi Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2012/2013 hasil belajar yang dicapai siswa pada umumnya 

belumlah menunjukkan hasil yang maksimal, khususnya pada mata 

pelajaran Ekonomi, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.Hasil Belajar Ekonomi Berdasarkan Nilai Ulangan Harian 

Pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pagelaran 

              Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

No Kelas Nilai Jumlah Siswa 

0 - 65 65 - 100 

1 XI IPS 1 31 3 34 

2 XI IPS 2 22 10 32 

3 XI IPS 3 30 3 33 

Jumlah Siswa 83 16 99 

% 82,83 17,17 100 

Sumber: guru mata pelajaran ekonomi kelas IX IPS 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Pagelaran secara umum masih tergolong rendah, karena dari 99 

siswa terlihat hanya 16 siswa atau 17,77%  siswa yang mendapat nilai  65 - 

100, dan berarti 82,83% atau sebanyak 83 siswa memperoleh nilai 0 - 65. 

Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah (2008: 18), yaitu apabila bahan 

pelajaran yang diajar kurang dari 65% dikuasai oleh siswa maka 

presentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong 

rendah. 

 

Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan belajarnya, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 

sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan pengoptimalan kegiatan 

ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran. 

Kenyataan di sekolah menunjukkan, bahwa dalam kaitannya antara sarana 

dan prasarana belajar dengan hasil belajar sering ditemukan beberapa 

hambatan antara lain kurangnya fasilitas yang memadai dalam kegiatan 
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belajar mengajar siswa, sehingga proses belajar mengajar yang ada agak 

sedikit terhambat oleh kurang adanya sarana dan prasarana yang ada.   

Kegiatan belajar mengajar di sekolah akan semakin sukses bila ditunjang 

dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik jumlah, 

keadaannya, maupun kelengkapannya (B. Suryobroto, 2002: 292). 

Semakin lengkap sarana yang ada maka semakin mudah siswa untuk dapat 

mengerti dan memahami pelajaran. Siswa juga akan lebih tenang dalam 

belajar karena tidak disibukkan oleh kurangnya sarana belajar. Hal ini 

sudah pasti akan mempengaruhi keadaan hasil belajar siswa. 

Faktor kedua yang diduga turut serta mempengaruhi hasil belajar mata 

pelajaran Ekonomi siswa adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan salah satu faktor eksternal yaitu faktor yang 

berasal dari luar diri peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang berada diluar jam sekolah yang mendukung prestasi belajar 

siswa. Kegiatan ekstrakurikuler memegang peranan penting sebagai 

penunjang kegiatan belajar.  

Kegiatan ekstrakurikuler adalah segala macam aktivitas di sekolah atau 

lembaga pendidikan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Aktivitas itu 

termasuk dalam kurikulum yang telah tersusun bagi suatu tingkat kelas 

atau sekolah. Berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA 

Negeri 1 Pagelaran seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Praja 

Muda Karana (Pramuka) Palang Merah Remaja (PMR), dan masih banyak 
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yang lainnya. Kesemuanya ini berarti menuntut peran serta aktif siswa-

siswi SMA Negeri 1 Pagelaran untuk terlibat didalamnya, tentunya di luar 

jadwal pelajaran sekolah yang telah ditentukan. Dari berbagai macam 

kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pagelaran, maka 

peneliti lebih memfokuskan pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Pagelaran, peneliti melakukan wawancara kepada 30 siswa. Hasil dari 

wawancara langsung kepada 30 siswa yang sama, sekitar 23 siswa tidak 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kemudian yang aktif dalam 

kegiatan pramuka berjumlah 5 siswa dan menjadi pengurus kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka berjumlah 2 siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan belajar yang dapat 

menunjang prestasi belajar siswa, karena dalam keaktifan siswa mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler dapat lebih terbuka pola pikirnya dan terkesan 

tidak jenuh untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam 

penerapan proses pembelajaran sehari-hari guru cenderung memberikan 

pelajaran yang sifatnya membuat bosan siswa dalam menerima pelajaran, 

terutama pelajaran ekonomi. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan 

eksrtrakurikuler pramuka Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pagelaran 

Tahun Pelajaran 2012/2013 tergolong rendah. Hal ini diduga 

menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa kurang optimal. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Belajar dan Aktifitas Dalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Sekolah Terhadap Hasil Belajar 

Ekonomi Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA Negeri 1 Pagelaran 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Sarana Belajar siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Pagelaran 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013 kurang memadai untuk 

menunjang proses pembelajaran. 

2. Rendahya intensitas kegiatan ekstrakurikuler Pramuka pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pagelaran tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Rendahnya hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Pagelaran tahun pelajaran 2012/2013. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi diatas, maka masalah 

dalam penelitian ini dibatasi pada kajian “pemanfaatan sarana dan prasarana 

belajar sekolah (X1), kegiatan ekstrakurikuler pramuka (X2), dan hasil 
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belajar ekonomi (Y) pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pagelaran 

Semester Ganjil tahun pelajaran 2012/2013”. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perumusan masalah yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh pemanfaatan sarana dan prasarana belajar 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Pagelaran Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Apakah ada pengaruh aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

terhadap hasil belajar Ekonomi pada siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 

1 Pagelaran Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013? 

3. Apakah ada pengaruh pemanfaatan sarana dan prasarana belajar sekolah 

dan aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil 

belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Pagelaran 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana belajar terhadap hasil 

belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pagelaran Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap 

hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pagelaran 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana belajar dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Pagelaran Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya 

tentang sarana dan prasarana belajar dan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka. 

b. Dapat menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan 

lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa: sebagai salah satu cara untuk mengetahui presentase 

pengaruh pemanfaatan sarana dan prasarana belajar dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka. 

b. Guru: sebagai mediasi untuk memperhatikan kembali sarana dan 

prasarana belajar dan juga menumbuhkan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka sebagai kegiatan belajar dan penunjang proses belajar 

mengajar yang terdapat di sekolah tersebut. 
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c. Dunia pendidikan: hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan 

kebijakan di bidang pendidikan sehingga kebijakan-kebijakan yang 

diambil dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Objek 

     Objek penelitian yang akan diteliti adalah pemanfaatan sarana dan 

prasarana belajar (X1) dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka (X2), dan 

hasil belajar ekonomi (Y). 

2. Subjek 

Subjek penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas XI IPS. 

3. Tempat 

   Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Pagelaran. 

4. Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2012/2013. 

5. Ilmu  

Termasuk ke dalam ruang lingkup ilmu pendidikan ekonomi. 


