
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak yang akan menjadikan 

manusia menjadi berkualitas, serta pendidikan mampu menumbuh kembangkan 

potensi-potensi yang ada pada diri manusia tersebut. Sebagaimana menurut Suardi 

(2012:5) pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh 

kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Dan potensi kemanusiaan itulah 

yang menjadi benih  untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan pendidikan hidup 

manusia akan menjadi terarah. Suatu negara bisa dikatakan maju apabila mutu 

pendidikan dalam negara tersebut tinggi, dan suatu negara tidak akan pernah maju 

apabila mutu pendidikan di dalam negara tersebut masih tergolong rendah. Maka 

dari itu pemerintah di Indonesia pada saat sekarang ini terus berinovasi dan 

mendesain kerangka pendidikan agar lebih baik lagi, dengan begitu, setelah mutu 

pendidikan di Indonesia sudah baik maka Indonesia berpeluang menjadi negara 

yang maju.  

   Pendidikan merupakan unsur yang sangat penting yang harus ada di 

dalam suatu negara. Tidak hanya dijadikan tolok ukur sebagai kemajuan suatu 

bangsa, pendidikan juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagaimana menurut Suardi 

(2012:7) pendidikan memiliki fungsi menghilangkan penderitaan rakyat dari 

kebodohan dan ketertinggalan. Diasumsikan bahwa orang yang berpendidikan 

akan terhindar dari kebodohan dan kemiskinan, karena dengan modal ilmu 



pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya melalui proses pendidikan, 

orang akan mampu mengatasi berbagai macam masalah kehidupan. Dari paparan 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan di dalam suatu 

Negara tersebut sangatlah penting. Dari pendapat Suardi tersebut diharapkan 

kebodohan serta kemiskinan di Indonesia bisa diminimalisir dengan sebuah pen- 

didikan. 

Sebuah lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, merupakan tempat 

untuk mengembangkan pendidikan, dan dalam pengembangan tersebut manusia 

menjadi salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan itu sendiri. 

Tidak hanya itu, untuk mengembangkan mutu dalam pendidikan tersebut, 

pemerintah juga berperan dalam membuat berbagai kebijakan untuk membuat 

mutu pendidikan menjadi lebih baik. Berbicara mengenai mutu pendidikan, mutu 

pendidikan dapat di ukur dari hasil belajar peserta didik, tolok ukur dari keber- 

hasilan suatu pendidikan adalah ketika peserta didik telah memiliki hasil belajar, 

serta nilai yang baik dan mampu memahami nilai-nilai dari pendidikan itu sendiri. 

Menurut Supardi dalam Nasution (1982:25) keberhasilan belajar adalah suatu 

perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan saja perubahan 

mengenai pengetahuan, tetapi juga pengetahuan untuk membentuk kecakapan, 

kebiasaan, sikap, pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri individu 

yang belajar. 

 Pada perguruan tinggi, tidak terlepas dari yang namanya hasil belajar, hasil 

belajar pada perguruan tinggi dapat dilihat dari mahasiswa yang telah melakukan 

proses pembelajaran. Berbicara mengenai prestasi belajar dalam dunia mahasiswa 



keberhasilan prestasi belajar dapat diukur dengan indeks prestasi (IP). Kemudian 

untuk mendapatkan IP tersebut banyak tahapan dalam sistem penilaian yang harus 

mereka penuhi diantaranya nilai UAS, nilai tugas, nilai kelompok, dan banyak 

lagi kriteria penilaiaannya. Pada saat sekarang ini, pemerintah telah merancang 

pendidikan sedemikian rupa, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, 

dan hal tersebut akan berjalan apabila mahasiswa juga bergerak dengan cara 

meningkatkan dirinya agar berkualitas di dalam proses pembelajaran. Salah satu 

caranya yaitu memiliki sikap belajar yang positif dan keaktifan belajar yang baik 

selama proses perkuliahan, dengan begitu akan menciptakan kualitas belajar yang 

baik, dan menjadikan kualitas manusia menjadi baik pula, tentunya dari hal 

tersebut akan membuat kemajuan yang baik di dalam negara tersebut.  

Hasil belajar bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hal, dalam penelitian ini 

diasumsikan bahwa hasil belajar mampu dipengaruhi oleh sikap belajar dan 

keaktifan selama proses pembelajaran tersebut. Sebagaimana pernyataan peneliti- 

diperkuat dengan teori yang di kemukakan oleh Azwar (2013:24) bahwa dalam 

sikap terdapat 3 komponen. Salah satunya yaitu komponen kognitif yang berisi 

kepercayaan peserta didik terhadap apa yang ia yakini, dan itu akan menjadi 

sebuah pengetahuan bagi dirinya, pengetahuan tersebut didapatkan dari informasi 

dan objek yang ia terima. Kemudian sikap tersebut memiliki 3 indikator yaitu (1) 

Kognitif, yaitu bagaimana peserta didik mendayagunakan kemam puannya untuk 

menciptakan suatu rangsangan. (2)  Afektif, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan 

aspek emosional. (3) Konatif, yaitu kecendrungan untuk menunjukkan perilaku 

sesuai dengan sikap yang dimilikinya. 



Selain dari yang dipaparkan di atas, berdasarkan judul penelitian dalam 

penelitian ini, ada satu faktor lagi yang di asumsikan bahwa hasil belajar maha- 

siswa juga dipengaruhi oleh keaktifan mahasiswa tersebut pada saat dalam proses 

pembelajaran. Menurut Nugroho Wibowo (2016), keaktifan mahasiswa adalah 

segala kegiatan yang bersifat fisik ataupun non fisik di dalam proses 

pembelajaran. Dimana pernyataan peneliti diperkuat oleh pendapat Nurhasanah 

dalam Sadirman (2012) salah satu indikator di dalam keaktifan mahasiswa adalah 

kegiatan lisan (oral activities), yaitu seperti bertanya kepada dosen, menge- 

mukakan pendapat, serta terlibat dalam proses pembelajaran secara aktif. Dilihat 

dari kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan pengetahuan, dengan 

adanya usaha tersebut, tentunya kapasitas pengetahuan yang dimiliki mahasiswa 

akan lebih tinggi, sehingga mampu menunjang hasil belajar  mahasiswa tersebut. 

Banyaknya faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut, sebagaimana 

dikemukakan di atas, salah satuya yaitu keaktifan di dalam proses pembelajaran,  

keaktifan tersebut memiliki 4 indikator. Indikator keaktifan belajar tersebut terdiri 

dari; (1) Kegiatan lisan (oral activities) bentuk keaktifannya yaitu; bertanya 

kepada dosen, mengemukakan pendapat,memberikan tanggapan. (2) Kegiatan 

visual (visual activities) bentuk kegiatannya yaitu membaca, memperhatikan, 

memperhatikan demonstrasi. (3) Kegiatan mental (mental activities) bentuk 

kegiatan keaktifan ini adalah mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

mengambil keputusan (4) kegiatan menulis (writing activities) bentuk kegiatannya 

adalah menuis hal-hal penting yang disampaikan dosen, menulis hasil diskusi, 

menulis hasil pemecahan masalah (Farida Nurhasanah 2012). Dan itulah indikator 



yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian ini yang diasumsikan berpe- 

ngaruh terhadap hasil belajar mahasiswa PPKn FKIP Universitas Jambi. 

 Berdasarkan hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan, sehingga 

peneliti mendapatkan gambaran terhadap kondisi sikap belajar mahasiswa PPKn 

FKIP Universitas Jambi. Pada saat wawancara dengan salah seorang mahasiswa 

PPKn angkatan 2015 yaitu Khamim Thohari, pada tanggal 28 Januari 2018 

ditemukanlah beberapa masalah pada saat proses perkuliahan. Diantaranya yaitu 

terdapat mahasiswa yang memainkan handphone pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, kemudian Khamim menyatakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung juga terdapat mahasiswa yang malah mengobrol dengan teman di 

sebelahnya. Selanjutnya terdapat mahasiswa yang kurang acuh terhadap materi 

yang disampaikan oleh dosen. Berdasarkan gambaran tersebut tergolong kepada 

sikap belajar yang rendah, kemudian Khamim juga mengatakan bahwa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung, masih terdapat pula mahasiswa yang kurang 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik itu pada saat diskusi, tanya jawab, 

dan lain sebagainya. Terakhir  Khamim mengatakan bahwa tentunya mahasiswa 

yang aktif di kelas cendrung akan memiliki nilai akhir yang lebih tinggi, 

ketimbang mahasiswa yang hanya diam saja pada saat proses pembelajaran di 

kelas. Inilah beberapa masalah yang peneliti temukan ketika observasi dalam 

bentuk wawancara. 

Terkait hasil belajar mahasiswa PPKn, ditemukan ada beberapa mahasiswa 

yang memiliki nilai rendah. Sebagaimana peneliti mendapatkan data dari ketua 

prodi PPKn FKIP Universitas Jambi, dengan jumlah mahasiswa pada angkatan 



2014 sebanyak 55 orang dan angkatan 2015 sebanyak 37 orang. Sebagai mana 

data tersebut dikonversikan peneliti dalam bentuk tabel 1.1 yaitu sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Perolehan nilai mahasiswa PPKn FKIP Universitas Jambi angkatan 

                2014 dan 2015 

Sumber: siakad ketua prodi PPKn Universitas Jambi 

       Dari data di atas terlihatlah rendahnya hasil belajar mahasiswa pada mata 

kuliah tersebut, yang mana, peneliti berasumsi disebabkan oleh kurangnya 

keaktifan di kelas serta sikap positif di dalam pembelajaran. Jika saja mahasiswa 

memiliki sikap positif di dalam pembelajaran, seperti menyimak dan memper- 

hatikan dosen, serta fokus kepada pembelajaran disinyalir mahasiswa akan 

memiliki kemampuan menyerap ilmu dari dosen. Serta menambah pemahaman 

dan kualitas ilmu dalam dirinya. Sehingga pada saat UAS atau UTS mahasiswa 

mampu menyelesaikan UAS dan UTS tersebut dengan nilai yang baik. Kemudian 

pada keaktifan mahasiswa, jika saja mahasiswa aktif dan ikut serta dalam proses 

pembalajaran, maka dosen akan memberikan nilai lebih, dikarenakan keaktifan 

termasuk kedalam nilai harian yang memiliki bobot besar.  
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dari beberapa dosen dan 

mahasiswa PPKn, ditemukan beberapa fakta lapangan, bahwa jumlah mahasiswa 

PPKn angkatan 2014 berjumlah 55 mahasiswa dan angkatan 2015 berjumlah 37 

mahasiswa. Selanjutnya pada saat proses pembelajaran di kelas, lebih banyak 

mahasiswa yang kurang aktif di dalam kelas. Seharusnya mahasiswa di perguruan 

tinggi dituntut harus aktif semua di dalam proses perkuliahan, terutama 

mahasiswa prodi PPKn. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu 

dosen PPKn, yaitu Maryatun Kabatiah, beliau menyatakan bahwa mahasiswa 

yang aktif akan memiliki nilai yang cendrung lebih tinggi dari pada mahasiswa 

yang hanya diam saja di kelas, karena keaktifan mereka masuk kepada nilai harian 

yang memiliki bobot yang besar terhadap nilai mereka. Dari hal ini maka 

mahasiswa PPKn harus dituntut untuk memiliki keaktifan yang tinggi, karena hal 

ini akan berimpilikasi baik ketika mereka menjadi guru dibidang PPKn nantinya. 

Sikap belajar di kelas dikategorikan kepada nilai attitude (sikap dan 

moral), dan hal ini juga menjadi penilaian dosen terhadap mahasiswa. Oleh karena 

itu mahasiswa diharuskan untuk bersungguh-sungguh dalam proses perkuliahan di 

kelas. Seharusnya mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi harus mempunyai 

sikap belajar yang baik, namun kenyataannya belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Pada saat sekarang ini, kenyataannya masih banyak dari kalangan 

mahasiswa yang masih belum memahami besarnya pengaruh sikap belajar terha 

dap hasil belajar mereka dan masih banyak pula yang kurang  terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. Selanjutnya mahasiswa pada saat ini kenyataannya banyak 

yang memilih diam, padahal keaktifan mereka sangat membantu menunjang nilai 



mereka. Menurut Zulhafizd dalam Sobur (2003:30) menjelaskan bahwa sikap 

adalah kecendrungan untuk bertindak, berfikir dan merasa dalam menghadapi 

objek. Objek tersebut bisa berupa orang, benda, tempat, gagasan, mapupun situasi. 

Menurut Zulhafidz (2013:15) sikap belajar adalah sebagai kecendrungan ber- 

tindak terhadap pelajaran. 

 Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena menurut peneliti perma- 

salahan ini begitu menarik untuk dikaji, serta untuk membantu memperbaiki 

kualitas hasil belajar mahasiswa, terutama pada program studi PPKn FKIP 

Universitas Jambi. Alasan kedua karena peneliti memiliki rasa ingin tau tentang 

sesuatu yang belum pernah diketahui, sehingga memiliki rasa ingin tau yang lebih 

luas dan lebih tinggi, dan rasa ingin tau ini yang diharapkan mampu menambah 

pengetahuan dan pemahaman yang baru di dalam diri peneliti. Alasan yang 

terakhir karena ingin melakukan pemecahan permasalahan yang peneliti temukan 

pada saat observasi. Selanjutnya dari hasil pemaparan latarbelakang di atas,  maka 

peneliti mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini, dengan judul “ Pengaruh 

Sikap Belajar dan Keaktifan Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran 

Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Jambi”. Perma- 

salahan yang diangkat oleh peneliti, berkaitan dengan aktivitas pembelajaran 

mahasiswa di kelas, dan sangat perlu untuk diketahui apakah ada pengaruh  sikap 

belajar dan keaktifannya terhadap hasil belajar mereka. 

 Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, tentu akan memberikan 

gambaran yang jelas terutama kepada kalangan mahasiswa, bahwa hasil penelitian 

ini berguna untuk meningkatkan kualitas diri mahasiswa, di dalam proses pem- 



belajaran. Serta bagi Universitas Jambi sendiri, bisa menjadi sarana informasi 

untuk meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Selanjutnya penelitian ini bisa 

berguna bagi masyarakat banyak, serta untuk peneliti sendiri. Sebagaimana alasan 

yang dipaparkan di atas, untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi 

peneliti. Dan penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai literatur bagi 

penelitian selanjutnya. Semoga kedepannya kualitas belajar serta hasil belajar 

mahasiswa PPKn terutama di lingkungan Universitas Jambi bisa semakin mem- 

baik dan berkualitas. 

 

1.2   Identifikasi Masalah   

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta pengamatan secara 

langsung ada beberapa masalah yang teridentifikasi diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam proses pembelajaran banyak siswa yang kurang acuh dalam proses 

pembelajaran. 

2. Hasil belajar mahasiswa masih tergolong rendah. 

3. Pada mahasiswa PPKn angkatan 2014 dan 2015 masih ada mahasiswa yang 

kurang aktif di dalam proses pembelajaran. 

4. Mahasiswa yang memiliki  sikap belajar yang kurang baik cendrung menda- 

patkan nilai yang kurang baik pula. 

5. Mahasiswa yang memiliki sikap belajar yang positif cendrung memiliki hasil 

belajar yang tinggi. 

6. Mahasiswa yang tidak aktif dan lebih banyak diam di kelas cendrung memiliki 

nilai yang rendah. 

 

 

 



1.3  Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi masalah ketika pene- 

litian nantinya, maka masalah dalam penelitian ini di batasi sebagai berikut: 

1. Sikap belajar siswa yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah yang 

berkaitan dengan segala tindakan dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa 

PPKn angkatan 2016 

2. Keaktifan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk aktifitas 

positif dalam diri mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung dian- 

taranya, bertanya, menjawab, mengemukakan  pendapat, berdebat dan meng- 

kritisi. 

3. Hasil belajar mahasiswa pada penelitian ini adalah hasil belajar berupa indeks 

prestasi (IP) mahasiswa PPKn 2016 pada semester IV selama 1 semester 

 

1.4  Rumusan Masalah 

 Dari identifikasi masalah tersebut, maka peneliti menyimpulkan beberapa 

rumusan masalah untuk di tindak lanjuti dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berukut: 

1. Apakah terdapat pengaruh sikap belajar terhadap hasil belajar mahasiswa 

mahasiswa PPKn FKIP Universitas Jambi? 

2. Adakah pengaruh keaktifan  mahasiswa dalam proses pembelajaran terhadap 

hasil belajar mahasiswa mahasiswa PPKn FKIP Universitas Jambi? 



3. Adakah pengaruh sikap belajar dan keaktifan mahasiswa dalam proses 

pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Jambi? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka peneliti mencantumkan beberapa tujuan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap belajar terhadap hasil belajar mahasiswa 

PPKn FKIP Universitas Jambi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran 

terhadap hasil belajar mahasiswa PPKn FKIP Universitas Jambi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sikap belajar dan keaktifan mahasiswa dalam 

proses pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa PPKn FKIP Universitas 

Jambi. 

 

1.6    Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis (manfaat yang 

berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik), dan manfaat praktis 

(manfaat yang secara langsung bisa di gunakan oleh masyarakat, antara lain yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu di lingkungan pendidikan, 

tentang pengaruh sikap belajar, dan keaktifan proses belajar mahasiswa terhadap 

hasil belajar. 



2. Manfaat praktis 

a. Manfaat Bagi Penulis Sendiri 

  Bagi peneliti sendiri, manfaatnya bisa menambah ilmu pengetahuan, penga- 

laman, dan pemahaman dan informasi dari penelitian yang di lakukan ini. 

b. Manfaat Bagi Mahasiswa 

  Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memotivasi maha- 

siswa untuk memiliki sikap belajar yang positif, serta mampu meningkatkan keak 

tifan dalam proses pembelajaran di kelas. 

c. Manfaat Bagi Dosen 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan bagi tenaga pengajar di 

perguruan tinggi mampu mengukur tingkat keaktifan dan sikap belajar mereka, 

sehingga nantinya yang memiliki sikap belajar yang rendah dan keaktifan yang 

kurang bisa dipacu untuk ditingkatkan lagi. 

d. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi merupakan tempat di mana proses belajar mengajar terjadi 

antara dosen dan mahasiswa, penelitian ini bermanfaat bagi perguruan tinggi 

sebagai sarana informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan deng- 

an hasil belajar. 

e. Manfaat Bagi Orang Tua Mahasiswa 

 Setelah dilakukannya penelitian ini, orang tua dapat mengukur sejauh mana 

prestasi hasil belajar anaknya, sehingga nantinya orang tua siswa mampu memo- 

tivasi anaknya untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

 



f. Manfaat Bagi Negara dan Masyarakat 

 Dengan dilakukannya penelitian ini, nantinya akan membantu melahirkan 

peserta didik yang baik, sehingga bangsa dan negara kita memiliki kualitas sum- 

ber daya manusia yang bermutu untuk memajukan negara kita. 

 

1.7 Definisi Operasional 

1. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh oleh mahasiswa ketika telah 

melalui proses pembelajaran di kelas. Dalam penelitian ini, yang menjadi hasil 

belajar mahasiswa adalah, indeks prestasi (IP) selama 1 semester pada mahasiswa 

PPKn angkatan 2016. 

2. Sikap belajar 

Sikap belajar merupakan kecendrungan bersikap atau bertindak selama proses 

pembelajaran. Sikap belajar ditunjukkan dengan indikator (1) Kognitif yaitu 

berupa pemikiran. (2) Afektif yaitu berupa perasaan. (3) Konatif yaitu berupa 

tindakan. 

3. Keaktifan mahasiswa 

Keaktifan mahasiswa merupakan kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik di 

dalam proses pembelajaran, keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajaran, 

ditunjukkan dengan indikator (1) kegiatan lisan (oral activities) (2) kegiatan 

visual (visual activities) (3) kegiatan mental (mental activities) (4) kegiatan 

menulis (writing activities). 

 


