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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah untuk menciptakan 

masyarakat yang adil, makmur dan merata baik material maupun spiritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan pastilah tidak 

akan terlepas pada sumber daya manusia yang merupakan unsur terpenting 

pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan suatu Negara akan 

berhasil mencapai tujuannya apabila memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu langkah untuk membentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan manusia dapat 

menambah pengetahuan dan ketrampilannya yang dapat berguna untuk membantu 

pelaksanaan pembangunan. 

Berkaitan dengan usaha untuk menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap 

dunia pendidikan dengan berusaha meningkatkan mutu pendidikan nasional 

dengan langkah menyusun UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam bab II pasal 3 dinyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem-
bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. 
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Pendidikan Nasional Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia Indonesia baik secara fisik maupun 

intelektual sehingga mampu mengembangkan diri serta lingkungannya dalam 

rangka pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan pendidikan tersebut 

diperlukan suatu proses pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan 

melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar 

sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di 

sekolah-sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan 

berkesinambungan. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan diluar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus 

berjenjang dan berkesinambungan. Keberhasilan dalam menempuh setiap jalur 

pendidikan tersebut dapat diketahui melalui evaluasi proses pendidikan yang telah 

ditempuh yang diukur dengan prestasi belajar yang mana kesemuanya itu 

tergantung pada kualitas belajar seseorang. 

Selama hidupnya manusia tak henti belajar, disadari atau tidak, sengaja 

maupun tidak sengaja. Sejak awal kehidupannya manusia terlibat dengan kegiatan 

belajar yang tidak terhitung jumlahnya, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai 

pada belajar menguasai hal-hal yang kompleks dan canggih. Menurut pendapat 

UNESCO dalam A. Suhaenah Suparno (2000:14) mengkategorikan jenis-jenis 

belajar menjadi empat yang dikenal dengan empat pilar fondasi pendidikan yaitu: 

”1. Learning to Know, 2. Learning to Do, 3. Learning to Live Together,4. 

Learning to Be”. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Learning to Know 

Learning to Know mengandung makna belajar bagaimana belajar. Dalam hal 

ini tercakup paling tidak tiga aspek yaitu apa yang dipelajari, bagaimana 

caranya agar seseorang bisa mengetahui dan belajar, serta siapa yang 

melakukan kegiatan belajar. 

2. Learning to Do 

Secara konseptual, Learning to Do menyatu dengan konsep Learning by 

Doing atau belajar dengan melakukan atau mengerjakan, artinya bukan hanya 
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mendengar atau melihat semata-mata. Dalam hal ini pengalaman 

mempraktekkan suatu kegiatan merupakan alat atau jalan untuk memperoleh 

pengetahuan. 

3. Learning to Live Together 

Hidup bersama berarti juga saling belajar satu dari yang lain. Belajar hidup 

bersama dalam keharmonisan berarti belajar peduli dan belajar berbagi 

pikiran, perasaan dan pengalaman, peduli pada keadaan orang lain. 

4. Learning to Be 

Belajar ini merujuk kepada pengembangan potensi insani secara maksimal, 

setiap manusia memerlukan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya 

dengan kebebasan yang lebih besar dan kearifan melakukan pilihan-pilihan 

dengan rasa tanggung jawab. Learning to Do membuat seseorang mengenal 

jati diri serta kemampuan dan kelemahannya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar mencakup 

hal-hal yang bersifat pengetahuan maupun ketrampilan tetapi juga belajar 

menyikapi nilai-nilai yang diperoleh sesorang melalui pergaulan. Dalam 

kehidupan disekolahpun dapat dilihat bahwa siswa tidak hanya mendapatkan 

pengetahuan dan ketrampilan tetapi mereka juga dapat belajar bersikap dan 

berinteraksi dengan lingkungannya. Prestasi belajar merupakan pencerminan 

belajar yang dicapai siswa setelah usaha belajar yang dilakukannya, dengan 

memperhatikan prestasi belajar dapat diketahui kemempuan dan kualitas belajar 

seseorang. 

Tinggi rendahnya prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

mengiringi proses belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, misalnya 

motivasi, minat, bakat, intelegensi, sikap dan sebagainya. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, misalnya keadaan sosial 

ekonomi, lingkungan, sarana, guru, kurikulum dan sebagainya. 

Minat merupakan suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

menaruh perhatian terhadap seseorang, suatu benda atau suatu aktivitas. Minat 

belajar adalah kecenderungan hati untuk melakukan kegiatan belajar. Dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

4 

adanya minat belajar yang kuat siswa akan memperhatikan dan mengenang materi 

atau bahan belajar yang disajikan oleh guru dan akan tetap fokus dalam mengikuti 

pelajaran. Keberadaan minat sangat besar pengaruhnya dalam membantu guru 

atau seorang pendidik untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif 

didalam kelas. Dengan memanfaatkan minat yang ada dalam diri siswa, seorang 

guru atau pendidik akan lebih mudah memotivasi siswa untuk meraih prestasi 

belajar yang lebih baik. 

Minat juga besar pengaruhnya terhadap belajar, karena apabila materi 

atau bahan pelajaran tidak mampu menarik minat siswa, maka siswa akan merasa 

bosan mengikuti pelajaran dan segan untuk belajar dan mempelajari materi atau 

bahan pelajaran tersebut. Materi atau bahan pelajaran yang dapat membangkitkan 

minat siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan dalam ingatan siswa. Minat 

memiliki penguat dalam kegiatan belajar dan memperjelas tujuan belajar yang 

berdampak mampu mengendalikan dan merangsang ketekunan belajar. Semakin 

tinggi minat belajar, maka kemungkinan untuk mencapai prestasi yang tinggi juga 

akan semakin besar, demikian pula sebaliknya, kurangnya minat belajar akan 

menimbulkan penurunan prestasi yang akan mereka peroleh. 

Disamping minat belajar prestasi bel;ajar seorang siswa juga dipengaruhi 

oleh keaktifan siswa didalam mengikuti kegiatan organisasi disekolah. 

Berorganisasi juga merupakan kegiatan belajar dan merupakan kebutuhan 

manusia untuk meningkatkan aktivitas dan kreatifitas yang dimilikinya. Melalui 

organisasi siswa dilatih untuk bekerjasama dengan orang lain dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, dengan ikut aktif dalam organisasi 

siswa akan mendapatkan pengalaman dan ketrampilan yang tidak diperolehnya 

dibangku sekolah. 

Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk 

mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. 

Pengembangan dan pembinaan generasi muda dilingkungan sekolah ditampung  

dalam wadah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). OSIS adalah satu-satunya 

wadah organisasi yang sah di sekolah sebagai wadah untuk menyalurkan potensi 

yang ada pada diri siswa. Untuk itu setiap sekolah menengah wajib membentuk 
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OSIS, yang mempunyai tugas dan kewajiban mempertinggi moral dan etika, 

memperdalam rasa kebangsaan, mendoromg kreativitas, mengobarkan semangat 

dan tekad belajar untuk membentuk siswa atau kelompok yang mempunyai 

kerjasama yang kompak dengan nilai rata-rata yang terbaik. Adapun kegiatan 

yang dilakukan OSIS antara lain: olahraga, pecinta alam, kesenian, bakti sosial, 

baris-berbaris, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. OSIS mempunyai 

peranan yang besar dalam meningkatkan semangat belajar anggotanya agar 

memperoleh tambahan prestasi yang dapat menambah kemapuan yang lain. 

Siswa akan merasa senang apabila dapat terlibat dalam kegiatan 

organisasi, terlebih lagi kalau bias menjadi pengurus dalam organisasi tersebut. 

Melalui keaktifannya dalam organisasi siswa dapat memperoleh manfaat dan 

dapat menambah pengalaman serta wawasannya menjadi lebih luas. Mengikuti 

kegiatan OSIS sedikit banyak akan mempengaruhi waktu belajarnya. Bagi siswa 

yang cerdas dengan semaki banyaknya kegiatan yang dilakukan akan mendidik 

dirinya untuk semakin pandai dalam mengatur waktu, sehingga dengan banyaknya 

kegiatan akan meningkatkan motivasi belajarnya. Namun sebaliknya bagi siswa 

yang kurang cerdas dengan semakin banyaknya kegiatan yang dilakukannya 

mungkin akan menganggu waktu belajarnya, sehingga prestasi belajar yang 

diperolehnya akan menurun. 

Siswa yang aktif dalam OSIS tidak semuanya mempunyai prestasi 

belajar yang menurun, bahkan banyak siswa yang aktif dalam kegiatan OSIS 

prestasi belajarnya meningkat. Bila dikaitkan dengan keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan OSIS, siswa yang aktif memiliki prestasi yang baik 

dibandingkan dengan siswa yang tidak aktif dalam OSIS, Karena dengan 

keaktifannya dalam organisasi mereka memiliki kelebihan tertentu, misalnya 

kemampuan interaksi social dengan teman-temannya, guru-gurunya serta orang 

lain disekitarnya terutama kemampuan untuk menyesuaikan diri dan 

berkomunikasi dengan orang lain, sehingga menopang mereka untuk dapat 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik sehingga dapat mencapai prestasi 

belajar yang tinggi. 
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Banyak kegiatan organisasi yang bisa diikuti oleh siswa SMA Batik 1 

Surakarta di sekolahnya, antara lain Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), 

kegiatan rohani, beladiri, Polisi Keamanan Sekolah (PKS), pecinta alam dan 

sebagainya. Semua kegiatan organisasi tersebut dibawah naungan OSIS yang 

dibina oleh kepala sekolah melalui wakil kepala sekolah kesiswaan. SMA Batik 1 

Surakarta memberikan perhatian yang besar dalam pembinaan organisasi siswqa 

di sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Hubungan antara minat belajar dan keaktifan siswa 

dalam organisasi dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 

Surakarta tahun ajaran 2005/2006”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Siswa yang minat belajarnya tinggi cenderung mempunyai prestasi yang 

tinggi pula, namun ada juga siswa yang minat belajarnya tinggi, tetapi 

prestasinya rendah. Apakah ada hubungannya minat belajar yang ada dalam 

diri siswa dengan prestasi belajar yang diraihnya ? 

2. Siswa yang minat belajarnya rendah cenderung mempunyai prestasi yang 

rendah pula, namun ada juga siswa yang minat belajarnya rendah tetapi 

prestasinya tinggi. Apakah dengan rendahnya minat belajar akan menganggu 

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar, sehingga prestasi yang diraihnya juga 

rendah ? 

3. Siswa yang aktif dalam organisasi cenderung memiliki prestasi yang baik, 

namun ada juga siswa yang aktif dalam organisasi justru memiliki prestasi 

yang turun. Apakah prestasi belajar yang diraih siswa berhubungan dengan 

keaktifan mereka dalam organisasi ? 

4. Siswa yang aktif dalam organisasi cenderung tidak bisa membagi waktunya 

dengan baik. Apakah karena aktif dalam organisasi disekolah akan 

menganggu kegiatan belajar sehingga prestasi belajarnya akan turun ? 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, 

maka penelitian ini perlu dibatasi agar masalah yang diteliti dapat dikaji dan 

dibahas secara mendalam. Penelitian ini dibatasi pada hubungan antara minat 

belajar dan keaktifan siswa dalam organisasi dengan prestasi belajar. Adapun 

yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Minat belajar adalah perhatian dan keinginan siswa yang besar terhadap 

sesuatu, dalam hal ini adalah pelajaran. 

2. Keaktifan siswa dalam organisasi yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

oleh siswa dalam organisasi yang diikutinya. 

3. Prestasi belajar yaitu kemampuan atau hasil yang akan dicapai melalui proses 

pembelajaran yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang 

dalam berbagai bentuk seperti: pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah 

laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan-perubahan aspek-

aspek lain yang ada pada individu. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta pembatasan masalah 

diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan yang positif antara minat belajar dengan prestasi belajar 

siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2005/2006 ? 

2. Apakah ada hubungan yang positif antara keaktifan siswa dalam organisasi 

dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta tahun 

ajaran 2005/2006 ? 

3. Apakah ada hubungan yang positif antara minat belajar dan keaktifan siswa 

dalam organisasi secara bersama dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 

SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2005/2006 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 
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Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan dilakukannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar 

siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2005/2006. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara keaktifan siswa dalam organisasi dengan 

prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 

2005/2006. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara minat belajar dan keaktifan siswa dalam 

organisasi secara bersama dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA 

Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2005/2006. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

dunia pendidikan yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoretis maupun 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat yang didapatkan dari segi teoretis dengan adanya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan khasanah keilmuan tentang belajar dan faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan kualitas belajar. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada penelitian dimasa 

mendatang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Memberikan sumbangan positif untuk lebih mengembangkan manajemen 

kegiatan belajar menagajar atau strategi belajar mengajar agar prestasi siswa 

meningkat. 

b. Bagi Guru 

Berperan sebagai sumber data untuk mengembangkan teknik mengajar dan 

meningkatkan minat siswa agar prestasi belajar siswa meningkat. 

c. Bagi Siswa 
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Sebagai masukan bagi siswa untuk mengetahui potensi dirinya agar dapat 

nengembangkan diri untuk lebih berprestasi. 

d. Bagi Penulis 

Mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


