
 

 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Arus perkembangan zaman yang kian kuat menyeret masyarakatnya dalam sebuah 

perubahan besar namun pasti, yakni era persaingan global. Dimana terjadi 

persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, 

pendidikan, sosial, politik, informasi dan teknologi. Disetiap masing-masing 

negara berlomba untuk menggunakan segala cara agar negaranya mampu bersaing 

dengan negara lain. Hal ini terlihat dengan jelas terutama dibidang pendidikan, 

dimana Sumber Daya Manusia yang nantinya sebagai motor penggerak kemajuan 

bangsa diberbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama. Oleh karena itu melalui 

pendidikan kiranya mampu menopang kemajuan bangsa dan memperbaiki mutu 

Sumber Daya Manusia. 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya. Lembaga pendidikan baik formal maupun informal adalah tempat untuk 

membentuk seseorang melalui berbagai metode agar seseorang tersebut mendapat 

ilmu pengetahuan, pemahaman, dan dapat bertingkah laku dengan baik. 
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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 

sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. 

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). 

 

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dewasa ini membuka 

peluang bagi setiap orang untuk mengakses hal tersebut ke seluruh dunia. 

Informasi dari dan ke segenap penjuru dunia menyebar luas dengan amat cepat, 

mudah diakses setiap saat dan di manapun. Kondisi itu membuat dunia ini seakan-

akan tanpa batas, dan gejala ini yang disebut ciri kebudayaan global. Setiap orang 

berusaha menguasai jaringan informasi dan perangkat komunikasi yang semakin 

kompetitif. Individu yang dapat menguasai informasi untuk memperoleh 

pengetahuan dan ilmu akan menjadi unggul dalam budaya global. Oleh karena itu, 

diperlukan belajar sepanjang hayat (life long learning) secara terus-menerus 

dalam mengembangkan kemampuan untuk memperluas pengetahuan dan ilmu 

(Mulyasa, 2004:5).  

 

 

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. Namun dewasa ini, beberapa kasus yang 

terjadi di sekolah, mulai dari mode pakaian, rambut, sampai dengan perilaku yang 
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meniru budaya luar dengan mudah diserap oleh siswa tanpa memikirkan 

akibatnya. Pergeseran perilaku siswa yang mengarah pada peniruan budaya asing 

lama kelamaan akan membawa dampak negatif bagi perkembangan proses belajar 

mereka. 

 

Kondisi yang seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebagai pendidik dan 

orang tua kita harus selalu memberikan pengawasan dan perhatian terhadap anak. 

Siswa yang kreatif memanfaatkan peluang belajar, gigih, ulet, dan konsisten 

menerapkan cara belajar efektif akan memperoleh prestasi baik bahkan lebih baik 

lagi. Semakin efektif dan kreatif cara siswa belajar yang ditopang oleh 

kemampuan umum serta akuntabilitas tinggi, maka semakin besar peluang siswa 

memperoleh prestasi belajar yang baik. Sebaliknya, siswa yang lemah 

kemampuan umumnya, misalnya rendah motif untuk berprestasi, rendah tanggung 

jawab melaksanakan tugas-tugas belajar, serta tidak kreatif memanfaatkan 

peluang belajar di lingkungannya, akan sedikit peluang pula untuk meraih prestasi 

belajar yang baik. 

 

Pendidikan yang baik tentunya akan menghasilkan kuantitas serta kualitas 

manusia yang profesional dan mampu diperhitungkan dalam era persaingan 

global. Itulah sebabnya, dibutuhkan mutu pendidikan yang tinggi agar 

menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkompeten. Penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah perlu mendapat perhatian khusus pihak-pihak yang terkait, 

disertai dengan pelaksanaan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan 

berbagai kesempatan belajar, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik 
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diarahkan dan didorong ke pencapaian 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 dari 3 tingkatan 

kelas yaitu kelas X, XI, dan XII yang mempersiapkan siswa untuk siap 

menghadapi tingkatan yang lebih tinggi yakni Perguruan Tinggi maupun dunia 

kerja. Salah satu usaha yang digunakan untuk mencapai usaha tersebut adalah 

dengan meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan suatu puncak 

dari proses belajar. Hasil belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) siswa. Prestasi belajar siswa memiliki 

tingkatan yang berbeda-beda, jika hasil belajar siswa tinggi menunjukkan 

keberhasilan dalam kegiatan mengajar, sebaliknya jika hasil belajar siswa rendah 

menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran belum tercapai.  

 

SMA Negeri 4 Metro merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat 

menengah atas yang berada di Kota Metro dengan status terakreditasi A. Namun, 

berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 4 

Metro tahun ajaran 2012/2013 dan keterangan dari guru bidang studi Ekonomi 

mengenai hasil ujian MID Semester yang diperoleh siswa kelas X SMA Negeri 4 

Metro  umumnya masih rendah.  
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Berikut disajikan hasil ujian MID Semester Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Metro 

tahun ajaran 2012/2013. 

 

Tabel 1.   Nilai Mid Semester Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X 

Semester Ganjil di SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 

2012/2013 

Kelas Nilai Jumlah Siswa Keterangan 

< 70 ≥ 70 

X.A 

X.B 

X.C 

X.D 

X.E 

X.F 

X.G 

X.H 

5 

12 

29 

16 

29 

23 

20 

16 

15 

20 

3 

16 

3 

9 

11 

15 

20 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

Kriteria Ketuntasan 

Minimum yang 

ditetapkan sekolah 

adalah 70 

Jumlah 150 92 242 

   Persentase (%) 61,98 38,01 100 

Sumber : Guru Bidang Studi Ekonomi  

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui jumlah siswa yang memperoleh nilai 

Mid semester pada mata pelajaran ekonomi yang sesuai dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70 sebanyak 92 siswa dari 242 siswa atau 

sebanyak 38,01% artinya hanya sebesar 38,01% siswa yang memperoleh KKM. 

Sedangkan sebanyak 150 siswa dari 242 siswa atau sebanyak 61,98% siswa belum 

mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal.Berdasarkan data di atas, dapat 

diketahui bahwa hasil belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Metro 

Tahun Ajaran 2012/2013 masih tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Djamarah (2006:107), yakni apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 

65% dikuasai siswa, persentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut 

tergolong rendah dan sebaliknya. 
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Hal ini didukung oleh pendapat Djamarah dan Zain (2006: 121), bahwa untuk 

mengukur tingkat ketuntasan belajar sebagai berikut. 

1. Istimewa/maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan dapat 

dikuasai oleh siswa 100%. 

2. Baik sekali/optimal apabila sebagian besar dapat dikuasai siswa yaitu 76% 

- 99%. 

3. Baik/minimal apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar 60% - 

76%. 

4. Kurang apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar < 60%. 
 

 

Hasil belajar merupakan salah satu tujuan pembelajaran yang diharapkan semua 

peserta didik. Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran tersebut perlu 

adanya kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa, guru, materi pelajaran, 

metode pembelajaran, kurikulum dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa serta didukung oleh lingkungan belajar-mengajar yang kondusif.  

Seorang siswa dapat belajar secara efisien jika memiliki motivasi dalam dirinya 

untuk belajar, cara belajar yang efektif, dan pandai memanfaatkan media 

pembelajaran terutama yang berbasis teknologi sesuai dengan perkembangan 

zaman. Prestasi belajar seorang siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

tidak hanya berasal dari faktor eksternal tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal. Pada penelitian pendahuluan, peneliti melakukan wawancara kepada 

guru dan beberapa siswa. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti 

memperoleh variebel yang diduga menyebabkan masalah terjadi, yakni hasil 

belajar siswa yang rendah. Motivasi belajar, cara belajar, dan pemanfaatan media 

pembelajaran merupakan faktor - faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar 

ekonomi siswa.  
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Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi. 

Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif  menjadi perbuatan 

untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan (Moh. Uzer Usman, 2000:17) 

Motivasi merupakan unsur penting yang mendorong siswa memiliki gairah untuk 

belajar. Melalui motivasi yang tinggi maka siswa akan dapat memperoleh hasil 

belajar yang tinggi pula.  

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/06/teori-teori-motivasi/ 
diakses pada 24 November 2012 

 

 

Motivasi sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Motivasi 

dirumuskan sebagai dorongan, baik diakibatkan faktor dari dalam maupun dari 

luar diri siswa untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi kebutuhan. Dalam 

konteks pembelajaran maka kebutuhan tersebut berhubungan dengan kebutuhan 

pembelajaran. Motivasi merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap proses 

belajar siswa, sebab motivasi berperan sebagai pendorong siswa untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi akan bersungguh-sungguh 

untuk semakin menunjukkan prestasi yang dimilikinya. Hal ini terbukti pada saat 

proses pembelajaran dilakukan, siswa yang memilki motivasi yang tinggi akan 

terlihat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar, dan  lebih mampu 

berpendapat ataupun mempertahankan pendapatnya.  

 

Motivasi pada umumnya mempertinggi prestasi dan memperbaiki sikap terhadap 

tugasnya, dengan kata lain motivasi dapat membangkitkan rasa puas dan 

menaikkan prestasi sehingga melebihi prestasi normal. Tinggi rendahnya motivasi 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/06/teori-teori-motivasi/
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secara signifikan akan menentukan berhasil tidaknya siswa dalam mencapai 

tujuan belajar. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/06/teori-teori-motivasi/ 

diakses pada 24 November 2012 

 

 

Berikut disajikan data mengenai motivasi belajar siswa yang peneliti dapat 

melalui penelitian pendahuluan. 

 

Tabel 2.   Motivasi belajar Siswa Kelas X Semester Ganjil di SMA Negeri 4 

Metro Tahun Pelajaran 2012/2013 

Kelas 
Kriteria 

Jumlah Siswa 
Tinggi Sedang  Rendah 

X.A 

X B 

X C 

X D 

X.E 

X.F 

X.G 

X.H 

7 

8 

8 

11 

12 

3 

5 

5 

5 

10 

12 

7 

9 

14 

9 

12 

8 

14 

12 

14 

11 

15 

17 

14 

20 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

Jumlah 59 78 105 242 

Persentase (%) 24,38 32,24 43,38 100 

Sumber : Pengolahan hasil angket pada penelitian pendahuluan Tahun 2012 

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa motivasi belajar pada Siswa 

Kelas X di SMA Negeri 4 Metro Semester Ganjil Tahun pelajaran 2012/2013 

masih rendah. Berdasarkan tabel 2, dari 242 responden yang berpendapat bahwa 

memiliki motivasi belajar yang rendah berjumlah 105 siswa atau 43, 38%, 

kemudian yang memiliki motivasi belajar sedang berjumlah 78 siswa atau 32,24% 

dan yang memiliki motivasi belajar tinggi berjumlah 59 siswa atau 24,38%. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2005: 89), bahwa dengan adanya usaha 

yang tekun dan didasari oleh adanya motivasi maka seseorang yang belajar itu 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/06/teori-teori-motivasi/
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akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan 

sangat menentukan pencapaian prestasinya. 

 

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa 

Kelas X di SMA Negeri 4 Metro Semester Ganjil Tahun pelajaran 2012/2013 

tergolong rendah dengan persentase 75,62 % (32, 24% + 43, 38%). Hal ini 

menyebabkan hasil belajar yang diperoleh siswa kurang optimal. 

 

Faktor yang turut serta mempengaruhi hasil belajar ekonomi adalah cara belajar. 

Cara belajar antar siswa yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Setiap siswa 

mempunyai cara atau gaya sendiri dalam belajarnya. Tidak tepatnya seorang siswa 

menerapkan cara belajar menyebabkan hasil belajar ekonomi menjadi rendah.  

 

Untuk mendukung cara siswa dalam belajar perlu dikembangkan cara belajar yang 

efektif. Cara belajar merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh siswa untuk 

dapat memahami materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di sekolah 

dengan teknik yang siswa anggap lebih efisien dan efektif.  

Berikut disajikan data mengenai cara belajar yang dimiliki siswa yang peneliti 

dapat melalui penelitian pendahuluan. 

 

 

 

 



10 

Tabel 3.   Cara Belajar Siswa Kelas X Semester Ganjil di SMA Negeri 4 

Metro Tahun Pelajaran 2012/2013 

Kelas 

Kriteria 

Jumlah Siswa Tepat Kurang 

Tepat 

Tidak Tepat 

X.A 

X B 

X C 

X D 

X.E 

X.F 

X.G 

X.H 

12 

8 

15 

8 

6 

9 

10 

7 

4 

12 

12 

10 

13 

11 

9 

11 

4 

12 

5 

14 

13 

12 

12 

13 

20 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

Jumlah 75 82 85 242 

Persentase (%) 30,99 33,89 35,12 100 

Sumber : Pengolahan hasil angket pada penelitian pendahuluan Tahun 2012 

 

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa cara-cara belajar pada Siswa 

Kelas X di SMA Negeri 4 Metro Semester Ganjil Tahun pelajaran 2012/2013 dari 

242 responden yang berpendapat bahwa memiliki cara belajar tidak tepat 

berjumlah 85 siswa atau 35, 12%, kemudian siswa yang memiliki cara belajar 

yang kurang tepat berjumlah 82 siswa atau 33,89%, dan siswa yang memiliki cara 

belajar yang tepat berjumlah 75 siswa atau 30, 99%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa cara-cara belajar pada Siswa Kelasa X di SMA Negeri 4 

Metro Semester Ganjil Tahun pelajaran 2012/2013 tergolong tidak tepat dengan 

persentase 69, 01% (35, 12%, + 33,89%). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Djamarah dan Zain (2006 : 44), yaitu  

“Metode belajar adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan belajar atau cara 

yang digunakan dalam memberikan pelajaran (mengajar) kepada orang yang 

mempelajarinya (belajar). Penentuan cara belajar memiliki andil yang cukup 

besar dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat 

dimiliki anak didik, akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu cara 

atau metode yang tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”.  

 

 



11 
Faktor lain yang diduga menyebabkan belum optimalnya hasil belajar siswa 

adalah pemanfaatan media pembelajaran. Media merupakan sarana yang 

menjembatani penyampaian materi oleh guru kepada siswa. Media yang baik 

tentu dapat membantu siswa untuk dapat memahami materi yang disampaikan. 

 

Media pembelajaran berbasis ICT (Information and Communication Technology) 

merupakan teknologi modern yang dapat dimanfaatkan. Penggunaan 

laptop/netbook, LCD, atau modem dapat dipergunakan untuk pembelajaran 

presentasi, browsing/mencari artikel bahan pembelajaran melalui jaringan internet 

dapat membantu guru dan siswa untuk membuka wawasan seluas-luasnya. 

 

Penggunaan media tentu saja tidak berbatas. Media sederhana seperti gambar-

gambar, artikel atau berita dari koran/majalah tentu masih dapat dipergunakan 

untuk menyampaikan materi belajar selagi masih dapat dipergunakan dan relevan 

dengan dunia pendidikan sekarang, karena yang terpenting tentu saja adalah hasil 

akhir yang dicapai. Jadi, penggunaan media tentu dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keadaan, bergantung dengan bagaimana kondisi yang sedang 

berlangsung. 

 

Pendidikan umumnya dilaksanakan disekolah. Seiring dengan semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penggunaan media 

pembelajaran disekolah khususnya dikelas juga harusnya semakin canggih 

mengimbangi kemajuan globalisasi. Pemanfaatan media pembelajaran dikelas tak 

hanya terbatas pada penggunaan media belajar yang berupa buku, papan tulis, dan 
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sejenisnya. Namun, lebih dari itu, perkembangan zaman menuntut guru didalam 

kelas untuk dapat memaksimalkan proses belajar mengajar melalui pemanfaatan 

media pembelajaran, khususnya yang berbasis ICT. Akan tetapi, masih banyak 

guru dan siswa yang mengabaikan hal ini. Mereka jarang memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis ICT yang biasanya sudah disediakan sekolah. Banyak hal 

yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah kurangnya penguasaan teknologi. 

Hal ini sangat disayangkan, padahal dengan pemanfaatan media secara optimal 

maka proses belajar akan semakin efektif sebab siswa secara tidak langsung akan 

lebih termotivasi dalam melakukan proses belajar sehingga dapat mencapai hasil 

belajar yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat , Kemp and Dayton 

(dalam Daryanto, 2011:5), bahwa kontribusi media pembelajaran antara lain 

adalah agar. 

a. Pembelajaran dapat lebih menarik. 

b. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

c. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 

d. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran dapat ditingkatkan. 

e. Hasil belajar siswa dapat lebih ditingkatkan 

f. Peran guru mengalami perubahan kearah yang lebih positif. 

 

Berikut disajikan data mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT 

dalam kegiatan belajar mengajar dikelas yang peneliti dapat melalui penelitian 

pendahuluan.  
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Tabel 4.   Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis ICT Siswa Kelas X 

Semester Ganjil di SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 

2012/2013 

Kelas 
Kriteria 

Jumlah Siswa 
Tinggi Sedang  Rendah 

X.A 

X B 

X C 

X D 

X.E 

X.F 

X.G 

X.H 

10 

12 

7 

9 

7 

11 

8 

9 

4 

11 

10 

8 

12 

9 

13 

11 

6 

9 

15 

15 

13 

12 

10 

11 

20 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

Jumlah 73 78 91 242 

Persentase (%) 30,17 32,23 37,60 100 

Sumber : Pengolahan hasil angket pada penelitian pendahuluan Tahun 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan media 

pembelajaran pada Siswa Kelas X di SMA Negeri 4 Metro Semester Ganjil Tahun 

pelajaran 2012/2013 dari 242 responden yang berpendapat bahwa pemanfaatan 

media pembelajaran masih rendah berjumlah 91 siswa atau 37, 60%, kemudian 

siswa yang berpendapat bahwa pemanfaatan media pembelajaran sedang 

berjumlah 78 siswa atau 32,23%, dan siswa yang berpendapat bahwa pemanfaatan 

media pembelajaran sudah tinggi berjumlah 73 siswa atau 30, 17%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran pada Siswa 

Kelasa X di SMA Negeri 4 Metro Semester Ganjil Tahun pelajaran 2012/2013 

tergolong masih rendah dengan persentase 69, 83% (32,23%, + 37,60%). Hal ini 

sesuai dengan pendapat  Kemp and Dayton (dalam Daryanto, 2011:5), bahwa 

dengan pemanfaatan media pembelajaran yang baik maka kualitas pembelajaran 

dapat ditingkatkan, begitu pula dengan hasil belajarnya.  
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh motivasi belajar, cara belajar, dan pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis ICT, maka peneliti mengambil judul : “Pengaruh Motivasi Belajar, 

Cara Belajar, dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis ICT terhadap 

Hasil Belajar Ekonomi  Siswa Kelas X Semester Ganjil SMA Negeri 4 Metro 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Rendahnya motivasi belajar siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 

Metro Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Sebagian besar siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 Metro Tahun 

Pelajaran 2012/2013 masih menggunakan waktu belajar untuk hal yang 

kurang berguna. 

3. Sebagian besar siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 Metro Tahun 

Pelajaran 2012/2013 belum memiliki cara belajar yang tepat. 

4. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT pada siswa kelas X 

semester ganjil SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2012/2013 belum 

maksimal. 

5. Kurangnya perhatian siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 Metro 

Tahun Pelajaran 2012/2013 terhadap media pembelajaran yang digunakan. 
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6. Hasil belajar yang diperoleh siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 

Metro Tahun Pelajaran 2012/2013 belum maksimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada motivasi belajar(X1), cara 

belajar(X2), dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT(X3) terhadap hasil 

belajar ekonomi(Y) siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 Metro Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 

2012/2013? 

2. Apakah ada pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2012/2013? 

3. Apakah ada pengaruh pemanfaaatan media pembelajaran berbasis ICT 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X semester ganjil di SMA 

Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2012/2013? 

4. Apakah ada pengaruh motivasi belajar, cara belajar, dan pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis ICT terhadap hasil belajar ekonomi siswa 
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kelas X semester ganjil di SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 

2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 Metro Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 

2012/2013.  

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaaatan media pembelajaran berbasis 

ICT terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X semester ganjil SMA 

Negeri 4 Metro Tahun Pelajaran 2012/2013. 

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar, cara belajar, dan 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 4 Metro Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
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1. Kegunaan Teoritis 

a. Sumbangan pemikiran bagi guru dan calon guru dalam menghadapi 

siswa dalam kegiatan pembelajaran khusunya mata pelajaran ekonomi  

sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Menambah wawasan dan 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 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. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Obyek Penelitian 

Ruang lingkup obyek penelitian yang hendak diteliti adalah motivasi 

belajar siswa, cara belajar siswa, pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis ICT, dan hasil belajar ekonomi. 
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2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester ganjil. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 4 Metro. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2012/2013 


