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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang

memungkinkannya untuk berfungsi secara keseluruhan dalam kehidupan

masyarakat.1Tujuan pendidikan adalah peningkatan ranah kognitif, afektif,

dan psikomotorik yang harus dicapai oleh siswa setelah diselenggarakannya

kegiatan pendidikan.2

Pendidikan di atas bisa terlaksana apa bila tercapainya oleh siswa

tujuan pendidikan dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang

inginmeraih cita-cita, memiliki tujuan kemudian ingin mencapainya secara

optimal. Jadi dalam proses belajar mengajar yang pertama kali diperhatikan

adalah siswa.3

Tercapainya proses belajar mengajar siswa dapat dilihat dari hasil

belajarnya yang menunjukkan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti

program belajar dalam waktu tertentu sesuai dengan kurikulum yang

ditentukan. Hasil belajar ini dapat dilihat dari penilaian testertulis yaitu  tes

1Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). hlm. 3.
2
ibid, hlm. 5.
3
Sadirman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 111.
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latihan/ulangan harian yang hasil nilainya yaitudilihat dari angka-angkaatau

rapor yang menentukan berhasil tidaknya siswa belajar.4

Hasil belajar sendiri meliputi tiga aspek, yaitu: Pertama, aspek

kognitif, meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasan pengetahuan

dan perkembangan keterampilan/kemampuan yang diperlukan untuk

menggunakan pengetahuan tersebut, kedua, aspek efektif, meliputi

perubahan-perubahan dalam sikap mental, perasaan dan kesadaran, dan

ketiga, aspek psikomotor, meliputi perubahan-perubahan dalam segi bentuk-

bentuk tindakan motorik.5

Hasil belajar siswa bisa tercapai dengan baik apa bila siswa memiliki

rasa minat belajar yang tinggi. Pentingnya  minatdalam belajar menjadi

prasyarat bagi kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan siswa, agar

perbuatan belajar tersebut menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku

yang berarti. Jika kegiatan belajar siswa tidak disertai dengan minat yang

tinggi, maka siswa tidak akan tekun dan tidak akan senang dalam belajar,

yang akhirnya tidak menghasilkan perubahan-perubahan tingkah laku sebagai

mana diharapkan. Dalam hal ini minat adalah:

Rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas

tanpa ada yang menyuru.minat pada dasarnya penerimaan akan sesuatu

4Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 212.
5Ibid, hlm., 197.
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hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang berada di luar diri.

Semangkin kuat atau dekat hubungan tersebut, semangkin kuat minatnya6.

Defenisi di atas menjelaskan bahwa minat merupakan unsur perasaan

dalam bentuk “ rasa suka atau senang” atau “ rasa keterikatan” yang

dihubungkan dengan suatu objek baik berupa benda maupun aktifitas. Siswa

yang memiliki rasa suka atau senang belajar,misalnyasiswa suka, senang atau

tertarik pelajaran ekonomisiswa akan menampilkan sikap yang sungguh-

sungguh atau ulet dalam mempelajarinya.maka siswaakan memiliki minat

belajar yang tinggi pula.Sebagaimana dikatakan oleh Muhibbin Syah bahwa:

Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam

bidang studi tertentu. Seperti siswa yang menaruh minat terhadap pelajaran

ekonomi, maka akan memusatkan perhatiannya lebih banyak dari pada siswa

lainnya.kemudian karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi

itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk lebih giat dan akhirnya

mencapai prestasi yang diinginkan.7

Siswa memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran ekonomi yang

dipelajarinya agar mereka dapat menguasai apa yang mereka pelajari.

Menyadari hal tersebut, maka siswa yang belajar pada mata pelajaran

ekonomi di SMA Setia Dharma Pekanbaru telah memiliki minat yang tinggi

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu:siswa mempunyai dan

membaca buku paket dan LKS.

6 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm.
180.

7Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 64.
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis, masih terlihat

gejala bahwa masih ada hasil belajar siswa yang berada di bawah kriteria

ketuntasan minimal (KKM) yang telah di tentukan yaitu di bawah 69

sebanyak 70 siswa dari 108 seluruh siswa.

Berdasarkan gejala di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat

masalah ini dengan judul: Korelasi Antara Minat Dan Hasil Belajar Siswa

Pada Materi Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa Pelajaran EkonomiDi

Kelas XI IPS SMA Setia Dharma Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

1. Minat, yaitu “ kecenderungan jiwa kepada sesuatu, karena kita merasa

ada kepentingan dengan sesuatu itu, dan pada umumnya disertai dengan

perasaan senang akan sesuatu dan perpaduan keinginan dan kemauan

yang dapat berkembang jika ada motivasi”.8 Dengan demikian yang

dimaksud dengan minat siswa mengikuti  kegiatan pembelajaran ekonomi

adalah kecenderungan jiwa siswa mengikuti kegiatan pembelajaran

ekonomi, karena yang dipelajari itu dirasa penting dan aktifitas mengikuti

kegiatan pembelajaran tersebut disertai perasaan senang yang dinyatakan

baik melalui perkataan ataupun perbuatan mereka.

2. Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan

8Tampubolon, Mengembangkan Minat dan Kebiasaan Membaca Pada Anak, (Bandung: Angkasa,
1990), hlm. 41
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puncak proses belajar.9 Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian

adalah  hasil belajar ekonomi.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai

berikut:.

a. Hasil belajar siswa di bawah KKM.

b. Minat belajar siswa sudah maksimal tetapi hasilnya belum

maksimal.

c. Korelasi minat belajar siswa dengan hasil belajar siswa belum

maksimal.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, maka peneliti perlu

memberikan batasan penelitian yaitu korelasi antara minat dan hasil

belajar siswa pada materisiklus akuntansi perusahaan jasamata pelajaran

ekonomi di kelas XI IPS SMA Setia Dharma Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka penelitian

dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu “ apakah Ada

korelasi yang signifikan antara minat dan hasil belajar siswa pada materi

9Dimyanti dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 3
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siklus akuntansi perusahaan jasa mata pelajaran ekonomidi kelas XI IPS

SMA Setia Dharma Pekanbaru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah

korelasi antara minat dan hasil belajar siswa pada materi siklus akuntansi

perusahaan jasa mata pelajaran ekonomidi kelas XI IPS SMA Setia

Dharma Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, kiranya hasil penelitian ini dapat mendatangkan

faedah dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi para orang tua dan guru-guru bidang studi ekonomi, tentang

betapa pentingnya minat bagi anak dalam mengikuti suatu mata

pelajaran. Sehingga baik orang tua maupun guru senantiasa

berupaya menumbuhkan dan meningkatkan minat siswa dalam

mengikuti pelajaran tertentu.

b. Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh

gelar sarjana pendidikan (S.Pd) Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

c. Sebagai pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis terutama

yang berkaitan dengan korelasi antara minat belajar siswa dengan

hasil belajar siswa.


