
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

Bagian ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian dan ruang lingkup penelitian. Pembahasan hal–hal 

tersebut secara rinci dikemukakan berikut ini. 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan nasional bertujuan mempersiapkan masyarakat baru yang lebih ideal, 

yaitu masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban dan berperan aktif dalam 

proses pembangunan bangsa. Untuk memenuhi masyarakat yang ideal atau pun 

sumberdaya manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan selain untuk mengembangkan 

potensi peserta didik juga dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang 

memiliki kemampuan dan keterampilan yang tinggi agar menghasilkan SDM 

yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan pilar yang paling utama dalam 

melakukan implementasi desentralisasi pendidikan.  
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Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan 

disetiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA) harus diselenggarakan 

secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan 

pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, 

bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Pentingnya dunia 

pendidikan dalam era globalisasi perlu diperhatikan agar lebih memacu mereka 

untuk belajar. Pendidikan adalah proses di mana seseorang memperoleh 

pengetahuan mengembangkan kemampuan keterampilan atau mengubah sikap. 

Secara garis besar, pendidikan mempunyai fungsi sosial dan individual. Fungsi 

sosial adalah untuk membantu setiap individu menjadi anggota masyarakat yang 

lebih efektif dengan memberikan pengalaman kolektif masa lampau dan masa 

kini. Fungsi individualnya adalah untuk memungkinkan seorang menempuh 

hidupnya lebih memuaskan dan lebih produktif dengan menyiapkan untuk 

menghadapi masa depan (pengalaman baru). 

 

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya lembaga pendidikan memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap corak dan karakter masyarakat. Sebagai sistem sosial, 

lembaga pendidikan harus memiliki fungsi dan peran dalam perubahan 

masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala lini. Dalam hal ini lembaga 

pendidikan memiliki dua karakter secara umum. Pertama, melaksanakan peranan 

fungsi dan harapan untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem. Kedua mengenal 

individu yang berbeda-beda dalam peserta didik yang memiliki kepribadian dan 

disposisi kebutuhan. Kemudian sebagai agen perubahan lembaga pendidikan 

berfungsi sebagai alat pengembangan pribadi, pengembangan warga, 

pengembangan budaya dan pengembangan bangsa.  
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Melihat pentingnya pendidikan maka perlu adanya perhatian khusus dalam 

melaksanakan sistem pendidikan yang bermutu. Sekolah sebagai salah satu 

lembaga pendidikan memilki peran penting dalam usaha mengembangkan dan 

membina potensi yang dimiliki siswa. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan 

formal, yang secara sistematis merencanakan bermacam-macam lingkungan, yaitu 

lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai kesemapatan bagi peserta 

didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah perlu mendapat perhatian khusus pihak-pihak yang terkait, disertai 

dengan pelaksanaan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan berbagai 

kesemapatan belajar, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diarahkan dan 

didorong kepencapaian tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun 

dan ditata dalam suatu kurikulum, yang ada pada gilirannya dilaksanakan dalam 

bentuk proses pembelajaran.  

 

SMA merupakan jenjang sekolah menengah atas yang terdiri kelas X, XI, dan 

XII. SMA Perintis 2 Bandar lampung merupakan salah lembaga pendidikan 

tingkat menengah atas yang berada di Kota Bandar Lampung. SMA Perintis 2 

Bandar Lampung memiliki visi dan misi sekolahan yang bertujuan menghasilkan 

insan yang beriman, cerdas, berakhlak mulia, santun, disiplin dan berprestasi. 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung termasuk sekolah menengah atas yang sudah 

memiliki fasilitas lengkap dan menunjang dalam proses pembelajaran. Namun 

tidak dapat dipungkiri, SMA Perintis 2 Bandar Lampung memiliki masalah dalam 

proses pembelajaran. Kurangnya kesadaran siswa untuk belajar secara mandiri, 

budaya membaca yang sangat rendah serta peserta didik belum tau bagaimana 
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cara belajar yang baik. Masalah tersebut perlu diperhatikan secara khusus, agar 

tercapai suatu proses pembelajaran yang baik dan diperolehnya hasil belajar siswa 

sesuai dengan tujuan cita-cita siswa. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMA Perintis 2 

Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013 dan keterangan dari guru bidang studi 

Ekonomi mengenai hasil ujian MID Semester, hasil nilai tugas, dan nilai ulangan 

harian yang diperoleh siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

umumnya rendah. Berikut disajikan hasil ujian MID Semester Siswa Kelas XI IPS 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013.  

Tabel 1.   Nilai Mid Semester Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI IPS 

Semester Ganjil di SMA Perintis 2  Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

 

Kelas 
Nilai 

Jumlah Siswa Keterangan 
< 74 ≥ 74 

XI IPS 1 

XI IPS 2 

XI IPS 3 

XI IPS 4 

XI IPS 5 

XI IPS 6 

8 

46 

41 

35 

9 

34 

32 

2 

6 

12 

38 

15 

41 

48 

47 

47 

47 

49 

Kriteria Ketuntasan 

Minimum yang 

ditetapkan sekolah 

adalah 74 

 

Jumlah 173 105 279  

   Persentase (%) 62,00 37,64 100  
Sumber : Guru Bidang Studi Ekonomi  

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui jumlah siswa yang memperoleh nilai hasil 

Mid semester siswa pada mata pelajaran ekonomi yang sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 74 sebanyak 105 siswa dari 279 siswa atau 

sebanyak 37,64% artinya hanya sebesar 37,64% siswa yang memperoleh kriteria 

ketuntasan minimal. Sedangkan sebanyak 173 siswa dari 279 siswa atau sebanyak 
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62,00% siswa belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal. Hasil belajar 

Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2012/2013 masih rendah. 

 

Untuk mengukur tingkat ketuntasan belajar dilihat adanya istimewa/maksimal 

apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa 100%, 

baik sekali/optimal apabila sebagian besar dapat dikuasai siswa yaitu 76% - 99%, 

baik/minimal apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar 60% - 76%, 

dan kurang apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar < 60%.  Banyak 

faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya adalah faktor 

intern (dari dalam diri) dan faktor ekstern (dari luar diri). 

 

Kemandirian belajar, cara belajar dan budaya membaca merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemandirian belajar yang baik maka 

siswa akan terus terbiasa menciptakan suasana belajar sebagai kebutuhan sehari-

hari, budaya membaca yang terus tercipta dan dikembangkan dikalangan siswa, 

maka akan mempengruhi hasil belajar yang baik, dan cara belajar yang tepat akan 

memberikan motivasi siswa supaya belajar secara sistematis dan terarah. Namun 

pada kenyataannya, siswa banyak yang mengabaikan hal yang baik seperti salah 

satunya adalah budaya membaca.  

 

Kemandirian belajar siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

umumnya hanya terlihat pada siswa yang memiliki prestasi belajar yang baik. 

Belajar mandiri merupakan kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat untuk 

menguasai suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau 
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kompetensi yang dimiliki. Ini dapat dilihat pada siswa kelas XI IPS SMA Perintis 

2 Bandar Lampung, diantara dari mereka masih banyak yang belum sadar betapa 

pentingnya mempunyai sikap untuk memiliki kemandirian belajar. Mereka masih 

banyak yang mengabaikan tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka 

sendiri, tidak adanya kemauan dan motivasi dari diri mereka sendiri. Salah satu 

hal yang mendasari mengenai kemandirian belajar adalah adanya kemauan dan 

motivasi. Motivasi memandu dalam mengambil keputusan, dan kemauan untuk 

menyelami suatu tugas sedemikian sehingga tujuan dapat dicapai. Masih banyak 

siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung yang belum memiliki 

kesadaran kemandirian belajar.  

 

Belajar mandiri siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung yaitu 

berarti, mengembangkan pengetahuan yang lebih spesifik seperti halnya 

kemampuan untuk mentransfer pengetahuan konseptual ke situasi baru. Dengan 

adanya kemauan dan motivasi kemandirian belajar maka siswa dapat menciptakan 

tanggung jawab untuk belajar mandiri dan memperoleh pengetahuuan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA Perintis 2 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013 kemandirian belajar siswa diduga 

masih tergolong rendah, kenyataan menunjukkan bahwa dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru, banyak siswa yang mengambil jalan pintas 

dengan hanya menyalin jawaban dari teman tanpa memahami jawaban tersebut. 

Bagi mereka yang penting adalah mengerjakan dan dapat mempertanggung 

jawabkan dihadapan guru dengan menunjukkan hasil pekerjaannya.  Selain itu 

sebagian siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung menggunakan 
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waktu belajar untuk hal yang kurang berguna, mereka memilih untuk bermain 

telepon genggam didalam kelas daripada belajar. Dengan demikian kemandirian 

belajar siswa belum optimal. Banyak faktor yang menyebabkan yaitu, rendahnya 

minat belajar siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

mengakibatkan hasil belajar yang diperoleh belum optimal, dan tidak adanya 

kesadaran untuk belajar secara mandiri, salah satunya adalah lingkungan yang 

mungkin kurang kondusif. Letak SMA Perintis 2 Bandar Lampung yang berada 

ditengah pusat kota memungkinkan terjadinya belajar menjadi tidak kondusif. 

Selain itu kurangnya motivasi dan kemauan untuk belajar secara mandiri 

merupakan faktor utama penyebab tidak adanya kesadaran siswa untuk belajar 

secara mandiri. Dengan demikian pendidikan dan pengajaran perlu dikembangkan 

untuk memacu daya kemampuan dan kemandirian siswa dalam belajar. 

 

Faktor terpenting yang diduga mempengaruhi hasil belajar adalah cara belajar 

siswa. Cara belajar merupakan suatu metode yang digunakan dalam belajar agar 

kegiatan belajar lebih terarah dan lebih mudah dan cepat menguasai ilmu. Cara 

belajar yang baik akan membuat siswa dapat mencapai penilaian yang maksimal. 

Cara belajar merupakan suatu cara bagaimana siswa melaksanakan kegiatan 

belajar misalnya bagaimana mereka mempersiapkan belajar, mengikuti pelajaran, 

aktivitas belajar mandiri yang dilakukan, pola belajar mereka, cara mengikuti 

ujian. Masalah cara belajar dewasa ini perlu mendapat perhatian karena kualitas 

cara belajar siswa SMA cukup memprihatinkan. Dari hasil pengamatan saat 

penelitian pendahuluan kepada siswa SMA Perintis 2 Bandar Lampung khususnya 

kelas XI IPS umumnya mereka kurang memiliki kemauan dan kerja keras untuk 

meraih prestasi keberhasilan belajar. Mereka umumnya hanya belajar saat 
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menghadapi ujian, jarang sekali melakukan belajar secara rutin baik dirumah 

maupun disekolah. Ini menandakan siswa belum mempunyai cara belajar yang 

efektif sehingga mengakibatkan hasil belajar belum optimal. Dan masalah 

terpenting yang dihadapi siswa adalah kurangnya cara belajar yang tepat untuk 

memperoleh hasil belajar yang optimal. 

 

Buruknya cara belajar merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya hasil 

belajar sehingga menyebabkan munurunya mutu pendidikan. Jika dibiarkan dan 

tidak ada solusinya maka hancurlah mutu pendidikan bangsa ini. Perlunya kerja 

sama yang baik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan agar terciptanya 

suasana belajar mandiri, budaya membaca serta cara belajar yang baik. Dengan 

adanya penelitian ini peneliti berharap mutu pendidikan bangsa ini semakin baik. 

Dan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan serta informasi kepada 

masyarakat luas, khususnya kepada siswa agar mempunyai pribadi yang lebih 

sadar, yaitu pentingnya menciptakan insan yang haus akan pendidikan yang 

bermanfaat bagi kehidupannya kelak. 

 

Budaya membaca diduga faktor lain yang mempengruhi hasil belajar siswa. 

Budaya membaca adalah keterampilan seseorang yang diperoleh setelah ia lahir, 

bukan keterampilan bawaan, maka budaya membaca dapat dikembangkan dan 

dipupuk sejak dini. Dengan membaca maka seseorang akan memperoleh 

informasi yang baik dan memperoleh wawasan yang luas. Jika virus budaya 

membaca semakin meningkat dikalangan siswa, tentu siswa akan memperoleh 

penghargaan hidup yang baik. Dengan terbentuknya siswa yang gemar membaca 
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terwujudlah siswa yang berkualitas dan siswa ikut serta membagun Bangsa 

Indonesia ini agar lebih maju dalam ilmu pengetahuan. 

 

Kurangnya minat membaca akan mempengaruhi hasil belajar siswa, masalah 

budaya membaca juga penting untuk diperhatikan. Hasil pengamatan saat 

penelitian pendahuluan kepada siswa SMA Perintis 2 Bandar Lampung umumnya 

mereka memiliki kulitas budaya membaca yang tergolong rendah. Sebagian besar 

siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung memiliki minat membaca 

yang rendah, kenyataannya mereka lebih memilih menghabiskan waktu yang tak 

berguna dibandingkan harus membaca sebuah buku pelajaran, tabloaid, majalah 

dan bahan bacaan lain yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

dirinya. Ini merupakan masalah yang serius dan harus segera mendapat solusi agar 

mutu pendidikan bangsa ini terselamatkan. Namun bila budaya membaca sudah 

menjadi kebisaan siswa maka pengaruhnya adalah hasil belajar siswa semakin 

optimal.  

 

Proses belajar merupakan suatu hal yang kompleks dan siswalah yang 

menentukan terjadi dan tidaknya belajar, sehingga siswa dituntut aktif dan 

mandiri dalam belajarnya. Perwujudan pembelajaran yang baik dapat dilihat dari 

aktivitas belajar dalam mengikuti pembelajaran. Semakin tinggi aktivitas belajar 

semakin tinggi pula prestasi belajar. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk 

meneliti kemandirian belajar siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar 

Lampung, karena kemandirian belajar merupakan unsur yang penting untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal. Kemandirian menekankan pada aktivitas 

siswa dalam belajar yang penuh tanggung jawab atas keberhasilan dalam belajar. 
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Untuk meningkatkan kemandirian siswa dapat dipupuk dengan memberi tugas. 

Tugas-tugas yang diberikan guru sedapat mungkin dikerjakan oleh siswa secara 

mandiri untuk melatih pikiran dan sumber belajar yang ada. Sikap mandiri 

menunjukkan inisiatif, berusaha untuk mengejar prestasi dengan hasil belajar yang 

baik, mempunyai rasa percaya diri dan mempunyai rasa ingin tahu yang 

menonjol. 

 

Masalah utama kebanyakan siswa yang menjalani pendidikan formal di sekolah 

yaitu, bagaimana cara belajar yang baik. Setiap siswa mempunyai cara belajarnya 

sendiri. Karena masing-masing siswa merupakan individu yang berbeda, 

lingkungan, kesukaan, pola pikir, dan kemampuan masing-masing siswa ada 

ataupun tidak. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti cara belajar 

siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Perintis 2 Bandar Lampung, karena cara 

belajar merupakan unsur terpenting yang menjadikan siswa berhasil memperolah 

hasil belajar yang optimal. Hasil belajar yang baik berarti cara belajar siswa patut 

mendukung keberhasilan cita-cita siswa. Dan cara belajar merupakan syarat utama 

untuk dapat meraih presatsi terbaik yang didambakan setiap siswa. 

Namun aktifitas belajar tidak selamanya akan terus berjalan dengan baik maupun 

sesuai dengan harapan terkadang hasil yang diinginkan juga belum sesuai dengan 

harapan. Oleh karena itu dibutuhkan cara atau metode belajar yang tepat sehingga 

apa yang diharapkan dapat tercapai. Cara belajar yang efektif paling tepat sangat 

diperlukan, agar siswa nantinya dapat memberikan hasil yang optimal. Cara 

belajar yang baik memang membutuhkan kedisipilinan dan ketekunan yang 

sesius. Keseriusan siswa dalam menjalani cara belajar yang baik sangat 

menentukan hasil yang baik bagi masa depannya. 
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Membaca perlu ditekankan kepada setiap individu sejak dini, karena informasi 

yang paling mudah untuk siswa peroleh adalah melalui bacaan, baik koran, 

majalah tabloid, buku-buku dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti tertarik 

untuk meneliti budaya membaca siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Perintis 

2 Bandar Lampung, karena membaca membuat pola pikir siswa luas dan tajam, 

meningkatkan tingkat kreatifitas siswa, dan siswa yang menerapkan budaya 

membaca dalam hidupnya akan dipenuhi oleh informasi yang up to date dan ilmu 

pengetahuan. 

 

Minimnya budaya membaca di kalangan siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 

Bandar Lampung perlu di perhatikan. Masalah tersebut, tidak bisa dianggap 

remeh karena besarnya rasa cinta membaca sama dengan kemajuan. Suatu 

tingkatan minat baca seseorang menentukan tingkat kualitas serta wawasannya. 

Kebiasaan membaca perlu ditingkatkan terutama dikalangan siswa. Dalam proses 

belajar mengajar, mustahil berhasil tanpa adanya membaca. Suatu asumsi 

menyatakan budaya membaca lebih penting dari pada sekolah dalam tujuan 

mencapai kesuksesan. Suka membaca tanpa bersekolah masih berpeluang dalam 

mencapai kesuksesan. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di SMA Perintis 2 Bandar Lampung dengan judul: 

“Pengaruh Kemandirian Belajar, Cara Belajar, dan Budaya Membaca 

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS Semester Ganjil SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013”. 
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B. Indentifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan untuk penelitian ini sebagai berikut. 

 

1. Rendahnya minat belajar siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Perintis 

2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Sebagian besar siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2012/2013 masih menggunakan waktu belajar untuk hal 

yang kurang berguna. 

3. Kurangnya minat membaca siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

4. Rendahnya motivasi membaca siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/213. 

5. Kurangnya kemandirian belajar siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/213. 

6. Kurangnya cara belajar yang tepat siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

7. Siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2012/2013 jarang melakukan belajar yang rutin di rumah, yang berarti 

belum memiliki cara belajar yang efektif, sehingga belum mendapat hasil 

belajar yang memuaskan. 

8. Kurangnya persiapan belajar siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

9. Masih rendahnya motivasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Perintis 2 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 
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10. Masih rendahnya kedisplinan siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, 

maka terlihat banyaknya masalah yang terjadi pada lokasi penelitian. Untuk 

memfokuskan pembahasan dan pemecahan masalah tersebut perlu dilakukan 

pembahasan masalah. Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi pada 

aspek kemandirian belajar (X1), cara belajar (X2), budaya membaca (X3), dan 

hasil belajar Ekonomi (Y). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA 

Perintis 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013? 

2. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan cara belajar terhadap 

hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Perintis 2 

Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013? 

3. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan budaya membaca 

terhadap hasil belajar Ekonomi kelas XI IPS semester ganjil SMA Perintis 

2 Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013? 

4. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan kemandirian belajar, cara 

belajar, dan budaya membaca terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas 
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XI IPS semester ganjil SMA Perintis 2 Bandar Lampung tahun ajaran 

2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan. 

1. Untuk menganalisis ada pengaruh yang positif dan signifikan kemandirian 

belajar siswa terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS semester 

ganjil SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Untuk menganalisis ada pengaruh yang positif dan signifikan cara belajar 

siswa terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS semester ganjil 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. 

3. Untuk menganalisis ada pengaruh yang positif dan signifikan budaya 

membaca siswa terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS 

semester ganjil SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2012/2013. 

4. Untuk menganalisis ada pengaruh yang positif dan signifikan kemandirian 

belajar, cara belajar, dan budaya membaca terhadap hasil belajar Ekonomi 

siswa kelas XI IPS semester ganjil SMA Perintis 2 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 
 

F. Manfaat Penelitian 

Pada hakekatnya penelitian yang dilakukan ini dapat mengahasilkan manfaat 

tertentu. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoritis. 

a. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menelaah sejauh mana ilmu 

pengetahuan yang telah peneliti pelajari, dengan kenyataan dalam 

praktek. 

b. Sebagai masukan dan pemikiran bagi guru dan calon guru dalam 

menghadapi siswa dalam kegiatan pembelajaran khusunya mata 

pelajaran ekonomi. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kumpulan informasi terbaru 

dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai masalah 

yang diteliti. 

2. Kegunaan Praktis. 

a. Bagi siswa agar dapat terlibat atau berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

b. Sumbangan kepada pihak sekolah agar memberikan perhatian terhadap 

siswa dalam pembelajaran dan sarana belajar yang memadai bagi 

siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Bahan pertimbangan untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi bagi 

siswa dan guru. 

d. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya 

yang ingin melakukan penelitian di bidang ini. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. Objek Penelitan 

Kemandirian belajar, budaya membaca, cara belajar dan hasil belajar 

siswa. 

2. Subjek Penelitian 

Siswa Kelas XI IPS SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

3. Tempat Penelitian 

SMA Perintis 2 Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2012/2013. 

 


