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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup 

dan kehidupan manusia, sebab pendidikan secara alami sudah merupakan 

kebutuhan hidup manusia. Kehidupan dan komunitas akan ditentukan oleh 

aktivitas didalamnya. Pendidikan adalah kebutuhan pokok bagi manusia, 

karena manusia saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun, 

sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur’an yang artinya “Dan Allah 

mengeluarkan kamu dari perut bumi, tidak mengetahui sesuatu”(Q.S 58: 2).  

Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat dan negara. Untuk 

mengembangkan potensi, maka peserta didik harus aktif dalam proses 

pembelajaran.
1
 

Menurut Silbermen aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan 

secara perorangan maupun secara berkelompok untuk memahami perasaan, 

nilai-nilai, dan sikap.
2
Menurut wina sanjaya dijelaskan bahwa aktivitas 

belajar siswa diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengar, 
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berdiskusi, memproduksi sesuatu, menyusun laporan, memecahkan masalah, 

dan lain sebagainya. 
3
Menurut Sadirman aktivitas belajar merupakan seluruh 

kegiatan siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan 

psikis. Pada dasarnya dalam belajar terdapat suatu aktivitas yang 

menghubungkan interaksi guru dengan siswa. Didalam belajar diperlukan 

aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat, tidak ada belajar jika 

tidak ada aktivitas.
4
  

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat penulis simpulkan 

aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan atau kesibukan siswa dalam 

proses pembelajaran yang tampak atau yang dapat diamati berupa aktif 

mental. Aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek perserta 

didik, baik jasmani maupun rohani sehingga perubahan prilakunya dapat 

berubah dengan cepat, tepat dan mudah melalui aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor.  

Aktivitas-aktivitas yang  dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu: 

1. Mendengarkan 

2. Memandang 

3. Meraba, mencium dan mencicipi 

4. Menulis atau mencatat 

5. Membaca  

6. Membuat ikthtisar atau ringkasan dan menggaris bawahi 

7. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagab-bagan 

8. Menyusun paper atau kertas kerja 

9. Mengingat 

10. Berfikir 

11. Latihan atau praktek
5
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Aktivitas belajar sangat diperlukan dalam pembelajaran, karena 

prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi 

mengubah tingkah laku tentunya melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau 

tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas 

yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar.
6
Aktivitas belajar 

yang dilakukan siswa dikatakan baik, jika siswa tersebut memiliki 

keterlibatan secara fisik, mental, emosional, intelektual, dan personal dalam 

proses pembelajaran serta berinteraksi dengan peserta didik, guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya.
7
 

Aktivitas belajar siswa dipengaruhi oleh sumber belajar, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Edgar Dale, sumber belajar dapat dirumuskan sebagai 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan mempermudah 

terjadinya proses belajar.
8
Sementara  menurut Dageng, sumber belajar adalah 

sebagai semua sumber yang dapat digunakan peserta didik agar terjadi prilaku 

belajar.
9
 

 Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

sumber belajar berpengaruh pada aktivitas belajar siswa. Sumber belajar 

adalah segala sesuatu baik yang ada diluar diri peserta didik berupa perangkat 

materi yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memberikan 

kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

                                                             
6
 Sadirman, Op.cit.,  hlm. 95-96 

7
 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar Dan Praktiknya, Jakarta : Rajawali Pers. 2013, 

hlm. 157 
8
B.P.Sitepu,Pengembangan Sumber Belajar,Jakarta : Rajawali Pers 2014, hlm.18 

9
Nunu Mahnun, Media dan Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014, hlm.19 



 

4 

 

 
 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam 

proses belajar mengajar. Sumber belajar akan mempengaruhi  aktivitas 

belajar yang dilakukan siswa. Siswa yang memanfaatkan sumber belajar 

dengan baik akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar yang dilakukan 

siswa tersebut. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah 

nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang 

dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber.
10

 

Menurut Torkleson sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk kepentingan belajar, yang meliputi apa yang ada di sekolah 

pada masa lalu, sekarang dan pada masa yang akan datang. Pengertian 

tersebut memberikan gambaran bahwa sumber belajar memiliki arti yang 

sangat luas yang menyangkut kepentingan belajar. Dari pengertian di atas 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sumber belajar itu adalah sarana 

untuk memenuhi kepentingan belajar. Menurut Association For Educational 

Communications Technology (AECT) sumber belajar dapat berupa pesan, 

manusia, materil, peralatan, teknik, dan lingkungan yang digunakan secara 

sendiri maupun di kombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan 

belajar.
11

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam 

pembelajaran. 
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 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru adalah sekolah yang penulis jadikan tempat penelitian, dimana 

terdapat berbagai sumber belajar, diantaranya adalah buku pegangan siswa, 

buku paket, buku perpustakaan, alat proses pembelajaran seperti infokus, 

speacker, laptop dan sebagainya. Diantara berbagai macam sumber belajar 

itu, maka seharusnya terciptalah aktivitas belajar siswa yang efektif dan 

maksimal. Namun kenyatannya, aktivitas belajar siswa masih kurang dalam 

proses pembelajaran ekonomi. Diantaranya terdapat siswa yang mengantuk, 

tidak mendengarkan penjelasan guru, jenuh, dan tidak berperan aktif dalam 

proses belajar.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan gejala-gejala 

yang berhubungan dengan aktivitas belajar siswa. Adapun gejala yang 

ditemukan sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang sudah memperhatikan guru tetapi tidak berani 

mengeluarkan pendapat/argumen pada saat belajar ekonomi. 

2. Masih ada sebagian siswa yang tidak mendengarkan ketika guru 

menerangkan pelajaran pada saat belajar ekonomi. 

3. Masih ada sebagian siswa yang tidak bertanya pada saat belajar ekonomi. 

4. Masih ada siswa yang kurang memperhatikan pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung pada saat belajar ekonomi. 

5. Masih ada sebagian siswa yang kurang mampu memecahkan soal yang 

diberikan guru pada saat belajar ekonomi. 
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Berdasarkan gejala di atas, maka penulis tertatarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “Pengaruh Sumber Belajar Terhadap Aktivitas 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadinya salah paham pada penulisan ini, maka penulis 

menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul ini antara lain: 

1. Sumber Belajar 

Menurut B.P Sitepu, Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk mendukung dan mempermudah terjadinya proses 

belajar.
12

 Sementara menurut Association For Educational Communication 

And Technology (AECT) sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya 

yang dapat dimanfaatkan oleh guru baik secara terpisah maupun dalam 

bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
13

 

Berdasarkan dua pendapat diatas maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Aktivitas Belajar 

  Aktivitas belajar adalah seluruh kegiatan siswa dalam proses 

belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Pada dasarnya 
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dalam belajar terdapat suatu aktivitas yang menghubungkan interaksi guru 

dengan siswa.
14

 Menurut KBBI Aktivitas yaitu Aktif, aktif yang dimaksud 

yaitu giat, rajin berusaha/bekerja, suka bergerak, bekerja atau berbuat 

sesuatu.
15

 

  Berdasarakan beberapa pendapat diatas maka dapat penulis 

simpulkan bahwa aktivitas adalah semua kegiatan yang dilakukan pada 

saat proses pembelajaran. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat di 

identifikasi sebagai berikut: 

a. Aktivitas belajar siswa belum maksimal 

b. Sumber belajar belum mendukung proses pembelajaran 

c. Pengaruh sumber belajar terhadap aktivitas belajar siswa 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi 

permasalahan pada sumber belajar. Adapun jenis dari sumber belajar disini 

yaitu manusia sumber, alat dan bahan pengajaran, berbagai aktivitas atau 

kegiatan, dan lingkungan atau setting. Sumber belajar yang dibatasi yaitu 

manusia sumber dibatasi, karena penggunaan manusia sumber belum 

masyarakat digunakan oleh guru. Manusia sumber yang dimaksud adalah 

guru langsung membawa orang atau pakar yang berhubungan dengan 
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materi yang akan disampaikan, sebagai contoh saat mempelajari undang-

undang lalu lintas, guru bisa menggunakan polisi lalu lintas sebagai 

sumber utama belajar siswa.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas adapun rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah : Apakah Terdapat Pengaruh Yang Signifikan 

Antara Sumber Belajar Terhadap Aktivitas Siswa Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan masalah yang ada dilatar belakang, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi Pengaruh Sumber 

Belajar Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan 

masukan bagi guru agar bisa menggunakan sumber belajar yang baik 

sehingga aktivitas belajar berjalan dengan baik. 
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b. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

lebih baik lagi dalam proses belajar. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis mengenai pemanfaatan sumber belajar terhadap aktivitas siswa.  

 

 


