
  

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangakan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dalam masyarakat. Pendidikan bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun 

dan berkembang seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sejalan dengan tuntutan pembangunan secara bertahap. 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, 

teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku 

yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, siswa belajar 

berbagai macam hal. Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah diindikasikan 

dengan tercapainya prestasi belajar yang baik sehingga menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

Dalam pendidikan formal, belajar menunjukan adanya perubahan yang sifatnya 

positif sehingga pada tahap akhir akan di dapat keterampilan, kecakapan, dan 

pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam prestasi 
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belajarnya. Namun dalam upaya meraih prestasi belajar yang memuaskan 

dibutuhkan proses belajar. 

Proses belajar mengajar tidak bisa terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi dan menunjang keberlangsunganya. Bagi lembaga pendidikan, 

setelah menentukan program-progam dan kurikulum pendidikan, haruslah 

mempunyai prinsip dalam menentukan arah tekhnis pelaksanaan cita-cita dari 

progam dan kurikulum yang telah dicanangkan.  Berkenaan dengan pembelajaran 

di SMP Negeri 3 Gadingrejo Tahun Pembelajaran 2008/2009 untuk siswa kelas 

VIII menggunakan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Untuk pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) diidealkan 

pembentukan guru IPS yang berpandangan integratif. Sebenarnya tak 

seluruh topik pembelajaran harus mengandung suatu integrasi. Untuk 

melakukan integrasi guru tidak saja membutuhkan wawasan pengetahuan 

yang cukup luas, tetapi juga kadang-kadang diperlukan pertimbangan 

ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu para guru IPS wajib 

mendalami berbagai ilmu sosial termasuk teori-teorinya. Pentingnya 

integrasi di bidang IPS perlu disadarkan juga kepada para siswa meskipun 

tidak secara eksplisit. Masalah sosial ternyata tidak dapat dipecahkan oleh 

suatu ilmu pengetahuan saja. Dengan menyajikan pengajaran yang sifatnya 

integratif, kepada murid diperkenalkan tata kerja interdisipliner yang 

sederhana. Disini ditaburkan benih-benih toleransi ilmiah bagi mereka 

yang dikemudian hari melanjutkan studi. Pengintegrasian IPS akan 

berpengaruh pula atas pemikiran siswa dan tentu bermanfaat juga dalam 

kehidupan bermasyarakat. (Drs. N. Daldjoeni, 1997 : 3) 

Penerapan pemebelajaran IPS mengharuskan siswa untuk aktif dalam kegiatan 

belajarnya. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik dan psikis, kegiatan fisik 

berupa membaca, mendengar, menulis, dan berlatih sedangkan kegiatan psikis 

seperti menggunakan khasanah pengatahuan untuk memecahkan masalah, 

mrnyimpulkan hasil percobaan dan membandingkan satu konsep dengan yang 

lain. 
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Salah satu upaya yang dilakukan lembaga pendidikan yaitu dengan meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Setiap siswa diharapkan memperoleh prestasi belajar yang 

tinggi, sebab prestasi yang tinggi merupakan salah satu tanda kesuksesan dari 

proses belajar yang baik dan tentu akan turut membantu dalam keberhasilan di 

masa datang. 

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di sekolah berpengaruh terhadap prestrasi 

belajar siswa. Untuk menghasilkan prestasi belajar yang baik perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar 

sehingga dapat dijadikan koreksi guru dan peningkatan prestasi selanjutnya.  

Banyak faktor yang menyebabkan tercapainya suatu prestasi belajar yang baik 

dalam proses belajar mengajar. Faktor yang terkait tersebut baik yang berasal dari 

dalam diri siswa, maupun dari luar diri siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kartini Kartono (1985: 63-64) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kegiatan belajar adalah : 

1. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa (intern) meliputi: kecerdasan, 

bakat, minat, perhatian, motif, kesehatan jasmani, aktivitas dan cara 

belajar. 

2. Faktor yang berasal dari luar diri siswa (ekstern) meliputi: lingkungan, 

keluarga, masyarakat, sekolah, dan peralatan belajar atau sarana belajar. 

Faktor-faktor tersebut merupakan penentu dari keberhasilan siswa dalam 

memperoleh prestasi belajar yang tinggi sebagaimana yang diharapkan. 

Berdasarkan pendapat tersebut banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Satu diantaranya adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa berupa 

cara belajar dan aktivitas belajar. 
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Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis, di SMP Negeri 3 Gadingrejo pada 

tanggal 19 Mei 2009 dengan 10 siswa bahwa cara belajar yang digunakan setiap 

siswa berbeda, karena berdasarkan hasil observasi sementara pada 10 siswa kelas 

VIII yaitu sebagai berikut: 

 Hanya 2 dari 10 siswa yang mempunyai jadwal belajar IPS dan 

melaksanakan jadwal belajar yang dibuatnya. 

 Dalam hal mengulang bahan pelajaran di rumah hanya 1 dari 10 siswa 

tersebut yang mengulang kembali pelajaran IPS di rumah. 

 

Jadi kesimpulanya masih banyak siswa yang belum memiliki jadwal belajar 

sebagai pedoman untuk kegiatan dalam belajarnya, masih banyak siswa yang 

tidak mengulangi  kembali bahan pelajaran IPS di rumah, masih banyak siswa 

pula belajar secara tidak teratur dan terus-menerus belajar karena keesokan 

harinya akan ujian atau ulangan. Dengan cara belajar yang tidak teratur tersebut 

siswa akan kurang beristirahat, sehingga kemampuan yang dimiliki menjadi gagal 

dalam belajar sehingga menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. Dengan 

cara belajar yang tidak teratur tersebut siswa akan kurang beristirahat, dengan 

keadaan tersebut maka hal yang seharusnya dilakukan oleh siswa yaitu : 

 Setiap siswa perlu belajar secara teratur, setiap hari hendaknya materi 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru hari itu pula diulang. 

 Pembagian waktu yang baik dan memilih cara belajar yang tepat  

 Siswa harus cukup banyak istirahat maka akan meningkatkan hasil 

belajarnya. 
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Selain cara belajar, faktor lain yang berhubungan terhadap rendahnya prestasi 

belajar IPS diperkirakan adalah aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa 

merupakan bentuk kegiatan belajar siswa yang saling berinteraksi sehingga terjadi 

perubahan dan pertumbuhan prilaku belajar dan diharapkan pada suatu tujuan 

yang diinginkan. Aktivitas belajar dapat berupa memperhatikan, mencatat, 

mengerjakan latihan soal-soal, menjawab pertanyaan, mengajukan 

pendapat/bertanya, membaca, membuat rangkuman, dan diskusi. Berdasarkan 

penelitian pendahuluan penulis sementara melalui observasi dengan 10 siswa dan 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPS bahwa aktivitas siswa pada saat 

pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Gadingrejo juga dirasakan masih kurang hal ini 

dapat dilihat dari keaktifan siswa diantaranya : 

 Hanya 4 dari 10 siswa yang mendengarkan dan memperhatikan penjelasan 

guru. 

 Pada saat guru mengajukan pertanyaan, hanya 2 dari 10 siswa yang 

berusaha menjawab pertanyaan dari guru dan yang lainnya tidak antusias 

menjawab. 

 Hanya 1 dari 10 siswa yang rajin membaca buku. 

 Hanya 2 dari 10 siswa yang memanfaatkan waktu luang yang ada untuk 

kegiatan belajar. 

 

Karena keaktifan belajar siswa di kelas yang kurang menyebabkan tujuan dari 

metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak berjalan sukses, hal ini dapat 

terlihat dari Tabel 1 berikut ini :  
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Tabel 1.  Jumlah Siswa Kelas 8 Di SMP N 3 Gadingrejo Berdasarkan 

Kriteria Ketuntasan dan Kelas Mata Pelajaran IPS Semester 

Ganjil Tahun Pembelajaran 2008-2009 

Sumber: Dokumentasi Guru mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Negeri 3 Gadingrejo. 

 

Berdasarkan  Tabel di atas dapat dilihat bahwa siswa yang tuntas belajar sebanyak 

67 siswa atau sebesar 33,8%, sedangkan siswa yang tidak tuntas belajarnya yaitu 

sebanyak 131 siswa atau sebesar 66,2%. Prestasi belajar IPS yang dicapai oleh 

siswa ini termasuk dalam kategori rendah. Menurut guru mata pelajaran IPS di 

SMP Negeri 3 Gadingrejo rendahnya prestasi belajar siswa disebabakan oleh 

beberapa faktor salah satunya faktor intern meliputi kecerdasan, bakat, minat, 

perhatian, motif,  kesehatan jasmani,  cara belajar, dan aktivitas belajar. Setelah 

penulis berkonsultasi dengan guru mata pelajaran IPS, yang lebih cenderung 

mempengaruhi rendahnya prestasi belajar siswa adalah cara belajar dan aktivitas 

belajar. Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan siswa di SMP N 3 

Gadingrejo yaitu ada kecenderungan cara belajar siswa di SMP N 3 Gadingrejo 

yang tidak teratur terbukti dengan masih ada siswa yang tidak teratur dalam 

melaksanakan jadwal belajar, siswa tidak teratur dalam mengulangi  kembali 

materi pelajaran di rumah, tidak teratur membaca dan membuat catatan, serta 

kurang berkonsentrasi dalam belajar. Sedangkan ada kecenderungan aktivitas 

belajar siswa di SMP N 3 Gadingrejo yang rendah terbukti dengan siswa kurang 

aktif dalam memperhatikan penjelasan guru, siswa kurang aktif dalam 

No  

 

Kriteria 

Ketuntasan 

 

Kelas Jumlah % 

8.A 8.B 8.C 8.D 8.E 

1 Tuntas, ≥ 65 27 0 8 9 23 67 33,8 

2 Tidak Tuntas, < 65 13 39 31 31 17 131 66,2 

Jumlah 40 39 39 40 40 198 100 
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mencatat/membuat rangkuman, siswa tidak bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan soal-soal, siswa tidak antusias dalam menjawab pertanyaan dan 

mengajukan pendapat atau bertanya, siswa tidak rajin mambaca buku pelajaran, 

dan siswa kurang aktif dalam mendiskusikan materi pelajaran. Oleh karena itu 

penulis memilih variebel cara belajar dan aktivitas belajar sebagai variabel bebas 

peneltian. 

Tabel 2. Nilai rata-rata Kelas Pada Mata Pelajaran IPS, Nilai Tertinggi dan 

Nilai Terendah Siswa tiap Kelas VIII SMP N 3 Gadingrejo Tahun 

Pembelajaran 2008/2009 

 

No. Kelas Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Nilai rata-rata 

Kelas 

1 

2 

3 

4 

5 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

40 

39 

39 

42 

40 

80 

63 

70 

68 

73 

50 

37 

53 

53 

48 

65,6 

50 

60,1 

57,8 

65,9 

  198   59,88 

 

 

Dari Tabel 2 dapat terlihat bahwa prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 

3 Gadingrejo belum merata. Hal ini terlihat untuk nilai tertinggi dari seluruh kelas 

yaitu 80, nilai yang terendah yaitu 37 dan untuk nilai rata-rata IPS seluruh kelas 

VIII yaitu 59,88. Dari jauhnya perbedaan nilai antar siswa yaitu nilai siswa yang 

tertinggi dan nilai yang terendah untuk tiap kelasnya. Nilai rata-rata kelasnya pun 

belum cukup optimal. 

 

Berdasarkan keadaan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII di atas, maka penulis 

tertarik mengadakan penelitian yang berjudul “Hubungan antara Cara Belajar dan 

Aktivitas Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas 

VIII di SMP Negeri 3 Gadingrejo”.  
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka faktor yang berhubungan  

dengan rendahnya prestasi belajar siswa di SMP N 3 Gagingrejo adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor Intern meliputi : 

1.1. Kecerdasan  

1.2. Bakat  

1.3. Minat 

1.4. Perhatian  

1.5. Motif  

1.6. Kesehatan jasmani   

1.7. Cara belajar 

1.8. Aktivitas belajar 

 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Prestasi belajar yang rendah 

2. Cara belajar yang tidak teratur 

3. Aktivitas belajar yang pasif atau rendah 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah : 

1. Apakah ada hubungan antara cara belajar siswa dengan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 3 Gadingrejo Tahun 

Pembelajaran 2008/2009? 

2. Apakah ada hubungan antara aktivitas belajar siswa dengan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 3 Gadingrejo Tahun 

Pembelajaran 2008/2009? 
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3. Apakah ada hubungan antara cara belajar dan aktivitas belajar dengan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 3 Gadingrejo 

Tahun Pembelajaran 2008/2009? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 

1. Untuk mengetahui hubungan antara cara belajar siswa dengan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII  di SMP Negeri 3 Gadingrejo Tahun 

Pembelajaran 2008/2009. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara aktivitas belejar siswa dengan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII  di SMP Negeri 3 Gadingrejo 

Tahun Pembelajaran 2008/2009. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara cara belajar dan aktivitas belajar dengan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas VIII  di SMP Negeri 3 

Gadingrejo Tahun Pembelajaran 2008/2009. 

 

F. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai informasi tentang hubungan cara belajar dan aktivitas belajar dengan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam strategi pembelajaran oleh guru mata 

pelajaran IPS. 

2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi 

khususnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan. 
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3. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi atas: 

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah hubungan antara cara belajar siswa dan 

aktivitas belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran IPS. 

2. Ruang lingkup subyek penelitian adalah siswa kelas VIII  SMP Negeri 3 

Gadingrejo kabupaten Pringsewu. 

3. Ruang lingkup tempat penelitian di SMP Negeri 3 Gadingrejo 

4.   Ruang lingkup waktu penelitian tahun 2008/2009 

5. Ruang lingkup ilmu adalah pembelajaran IPS. 

Menurut Awan Mutakin, (1998), Pembelajaran IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan 

atas dasar realitias dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan 

interdisipliner dari aspek cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya) . IPS atau studi sosial 

merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi 

cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. Jadi ilmu pengetahuan sosial (IPS) 

adalah ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan 

program pendidikan di sekolah atau kelompok belajar lainnya yang sederajat. 


