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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya,  masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan nasional bertujuan 

mengembangkan 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 

bertanggungjawab rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi dewasa ini adalah 

rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan menengah. Kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan 

satuan pendidikan salah satunya dapat dilihat melalui prestasi belajar yang dicapai 

siswa karena prestasi tersebut menunjukkan sejauh mana tingkat penguasan siswa 

terhadap mata pelajaran yang telah ditempuh. Untuk jenjang pendidikan 

menengah khususnya SMA Negeri 1 Kejobong kelas XI jurusan IPS kualitas 

pendidikan dapat dilihat dari prestasi belajar geografi yang dapat dilihat dari hasil 

nilai yang dicapai oleh siswa. 
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Nilai menjadi  salah  satu indikator tingkat prestasi belajar siswa. Berdasarkan 

data hasil observasi awal di SMA Negeri I Kejobong yang dilakukan peneliti 

diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Nilai rata-rata murni Ulangan Tengah Semester (UTS) Ganjil 

Kelas XI IPS Tahun 2013/2014 SMA Negeri 1 Kejobong. 

No.  Mata Pelajaran Nilai rata-rata 

1.  Bahasa Indonesia 79,08 

2.  Matematika 75,74 

3.  Bahasa Inggris 76,09 

4.  Ekonomi 72,69 

5.  Geografi 72,61 

6.  Sosiologi 77,22 

  Sumber : Guru Mata Pelajaran SMA N 1 Kejobong  

 

Data tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

geografi yang dilihat dari rata-rata nilai ulangan tengah semester belum mencapai  

hasil yang maksimal. Prestasi belajar yang rendah disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu faktor intern yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor ekstern 

faktor berasal dari luar diri siswa.  

Menurut Dalyono, (2010:57) cara belajar merupakan salah satu faktor dari 

dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Cara belajar 

adalah suatu cara atau strategi siswa dalam melakukan kegiatan belajar untuk 

mencapai prestasi belajar yang diharapkannya. Setiap siswa pasti memiliki cara 

belajar yang berbeda-beda. Kualitas cara belajar ini  akan menentukan kualitas 

prestasi belajar yang diperoleh. Cara belajar yang baik dan tepat akan 

menyebabkan berhasilnya belajar, sebaliknya cara belajar yang buruk akan 

menyebabkan kurang berhasil atau gagalnya prestasi belajar (Slameto, 2010:73). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru geografi 

kelas XI dan beberapa siswa kelas XI IPS pada tanggal 27 Februari 2014 
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diperoleh informasi bahwa cara belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri I 

Kejobong beragam. Hal ini tergantung kepada kondisi siswa. Pada umumnya 

siswa SMA Negeri I Kejobong kelas XI IPS belum memahami cara belajar yang 

baik.  

Menurut Slameto, (2010:82) salah satu cara belajar yang baik adalah dengan 

membuat jadwal belajar di rumah sehingga dapat belajar dengan rutin dan waktu 

belajar dapat terkontrol dengan baik. Namun tidak demikian pada siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri I Kejobong, menunjukkan  bahwa cara belajar mereka belum 

terkontrol dengan baik. Hal ini terlihat pada saat kegiatan belajar di kelas ataupun 

di rumah. Adanya siswa yang tidak memiliki jadwal belajar sendiri di rumah 

sehingga siswa hanya belajar pada saat akan ulangan, ketika diberikan tugas 

rumah oleh guru masih saja ada siswa yang belum mengerjakan sehingga siswa 

harus mengerjakanya di sekolah. Kenyataan demikian memperlihatkan bahwa 

siswa di SMA Negeri I Kejobong belum mempunyai cara belajar yang baik 

sehingga prestasi belajar yang dicapai menjadi kurang maksimal. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengadakan penelitian dengan 

judul:“Hubungan cara belajar dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Kejobong kabupaten Purbalingga tahun ajaran 2013/2014” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

”Apakah terdapat hubungan cara belajar dengan prestasi belajar geografi siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri I Kejobong kabupaten Purbalingga tahun ajaran 

2013/2014?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara cara 

belajar dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Kejobong tahun 

ajaran 2013/2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang diberikan dalam melaksanakan penelitian ini : 

1. Bagi siswa 

Masukan bagi para peserta didik untuk lebih meningkatkan cara belajar yang 

baik sehingga dapat meningkatakan prestasi belajar secara maksimal. 

2. Bagi guru 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang mengarah pada tercapainya prestasi belajar yang baik. 

3. Peneliti 

Bagi penelitian yang selanjutnya dapat memberikan inspirasi dan referensi 

sebagai pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai 

prestasi belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  
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