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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu lembaga yang memiliki peran dan tugas 

mengajar, mendidik, membimbing serta memperbaiki perilaku siswa. Pada 

umumnya sekolah menciptakan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada setiap siswa untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sesuai 

dengan potensi yang dimiliki serta sesuai dengan kesiapan dari diri siswa masing-

masing. 

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 

pada Bab II pasal 3. Pendidikan merupakan proses yang dapat mengubah 

obyeknya. Pendidikan bersifat dinamis, melalui pendidikan kita dapat 

mempertahankan atau mengembangkan nilai-nilai yang kita kehendaki sesuai 

dengan usaha-usaha pengembangan manusia seutuhnya. Dalam proses pendidikan 

titik beratnya terletak pada pihak anak didik yaitu akan terjadi proses belajar yang 

merupakan interaksi dengan pengalaman-pengalamannya. Belajar mengakibatkan 

terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Perubahan tersebut bersifat 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

Tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai secara optimal jika proses 

belajar mengajar direncanakan dengan baik. Untuk itu setiap guru sebagai 

pengajar dituntut untuk memantau kesiapan siswa dalam proses belajar agar siap 
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menerima segala materi yang diberikan oleh guru agar tercapainya proses belajar 

mengajar yang baik dan menggunakan sarana serta memanfaatkan sumber belajar 

yang ada. Belajar yang dilakukan oleh peserta didik diharapkan menimbulkan 

perubahan yang terdapat didalam diri peserta didik.  

Setiap siswa selalu mengalami proses belajar dalam kehidupannya dimana 

dengan belajar akan memungkinkan siswa mendapatkan perubahan di dalam 

dirinya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku menjadi lebih 

baik, perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan serta dapat berorganisasi di dalam lingkungannya. Perubahan yang 

diperoleh siswa tersebut merupakan tujuan dari proses pembelajaran. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut, siswa harus memiliki kesiapan dalam 

belajar.  

Menurut Dalyono (2007:25) mengungkapkan bahwa kesiapan adalah 

kemampuan yang cukup baik fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang 

cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental, memiliki minat dan 

motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut Hamalik (2016: 

94) bahwa kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam 

proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, 

social dan emosional. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi kesiapan 

belajar maka pengajaran dalam kelas akan menjadi efektif. Kesiapan belajar 

merupakan tahapan awal bagi peserta didik sebelum merespon suatu materi yang 

diberikan oleh siswa. Menurut Slameto (2015:113) bahwa, ”Kesiapan adalah 

keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi 

respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi”. Kondisi dalam hal 
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ini berarti kondisi yang ada didalam diri peserta didik maupun kondisi yang ada 

diluar peserta didik. 

Sedangkan belajar menurut Uno (2007:22) adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

lingkungannya. Perubahan tingkah laku peserta didik dalam kegiatan sekolah 

yaitu adanya perubahan hasil belajar dari kesiapan siswa untuk belajar.  Hamalik 

(2016:33) berpendapat bahwa murid yang telah siap belajar akan dapat melakukan 

kegiatan belajar lebih mudah dan lebih berhasil. Pendapat tersebut memperkuat 

bahwa kesiapan siswa dalam belajar sangat mempengaruhi proses belajar siswa 

untuk mencapai hasil belajar yang baik.  

Menurut Djamarah (2008:39) kesiapan belajar jangan hanya diterjemahkan 

siap dalam arti fisik: Kesiapan belajar jangan hanya diterjemahkan siap dalam arti 

fisik. Tetapi, artikanlah dalam arti psikis (kejiwaan) dan materiil. Kesiapan fisik, 

misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan), lesu, mengantuk, dan sebagainya. 

Kesiapan psikis, misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, atau ada 

bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa buku bacaan, catatan 

pelajaran/kuliah, membuat resume dan sebagainya. Kesiapan akan kondisi fisik, 

psikis, dan materiil yang dimiliki oleh peserta didik perlu terus diperhatikan guru 

guna mencapai tujuan belajar. Kondisi tersebut dapat menjadi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesiapan belajar peserta didik dalam kegiatan belajar.  

Faktor dari kesiapan siswa dalam belajar akan dilihat dari faktor intern dan 

ekstern. Pada hakekatnya, tujuan dari suatu pembelajaran adalah tercapainya hasil 

belajar melalui adanya perubahan kearah yang lebih baik pada diri peserta didik. 
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Slameto menyatakan bahwa, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar 

dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern merupakan faktor diluar individu”. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 08 april 2018  

yang peneliti lakukan di SMAN 3 di kelas XI IS Kota Jambi dengan guru mata 

pelajaran ekonomi, ditemukan penyebab rendahnya kesiapan belajar siswa, 

diantaranya siswa sering mengerjakan tugas yang diberikan secara bersama-sama 

dikarenakan siswa kurang memperhatikan guru disaat guru sedang menerangkan, 

rendahnya minat siswa dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi, dilihat dari 

waktu belajar siswa di sekolah yang full day school yang membuat siswa cukup 

kelelahan, dilihat dari hasil tugas yang seragam, dan saat belajar juga ditemukan 

siswa yang tidak membawa buku pelajaran ekonomi dan mereka hanya 

mengerjakan tugas menggunakan LKS saja, sebagian besar orang tua acuh tak 

acuh terhadap kegiatan belajar anaknya dan mengawasi anak nya dalam belajar, 

dilihat dari cara guru mengajar yang masih monoton hanya menggunakan metode 

ceramah saja, dari cara pergaulan siswa yang kurang baik seperti membolos 

sekolah di saat jam pelajaran sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesiapan 

belajar siswa rendah.  

Berdasarkan kondisi-kondisi yang mempengaruhi kesiapan belajar siswa 

yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut mengartikan bahwa kondisi-kondisi 

yang mempengaruhi merupakan kondisi yang saling terhubung antara satu kondisi 

dengan kondisi yang lain. Kondisi-kondisi tersebut yang akan dijadikan sebagai 
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faktor-faktor kesiapan siswa dalam belajar yang akan diteliti pada kelas XI IS di 

SMA Negeri 3 Kota Jambi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Kesiapan Siswa dalam 

Belajar Ekonomi pada Kelas XI IS di SMA N 3 Kota Jambi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor dalam kesiapan siswa dalam belajar ekonomi pada 

kelas XI IS di SMA Negeri 3 Kota Jambi?  

2. Faktor mana yang besar atau dominan terhadap kesiapan siswa dalam 

belajar ekonomi pada kelas XI IS di SMA Negeri 3 Kota Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  kesiapan 

siswa dalam belajar ekonomi pada kelas XI IS di SMA Negeri 3 Kota 

Jambi. 

2. Untuk mengetahui faktor mana yang mempunyai pengaruh paling besar 

atau dominan terhadap kesiapan siswa dalam belajar ekonomi pada kelas 

XI IS di SMA Negeri 3 Kota Jambi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi SMA Negeri 3 

Kota Jambi sebagai obyek penelitian khususnya mengenai analisis faktor-

faktor kesiapan siswa dalam belajar ekonomi pada kelas XI IS di SMA 

Negeri 3 Kota Jambi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan kesiapan dalam belajar sehingga 

mencapai hasil prestasi yang diinginkan.  

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam sistem 

pembelajaran agar lebih mengikutsertakan siswa dan meningkatkan 

pemahaman pada diri siswa yang mengahadapi masalah dalam sekolah 

maupun luar sekolah. 

c. Bagi sekolah, sebagai motivasi agar hubungan antara siswa dengan 

lingkungan sekolah dan diluar sekolah dapat diperhatikan sehingga 

membantu mengatasi masalah pada setiap individu. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa SMA Negeri 3 Kota Jambi yang menjadi objek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IS yang berjumlah 74 orang. 

2. Faktor kesiapan siswa dalam penelitian ini yaitu mengenai kesiapan siswa 

dalam belajar ekonomi yang mencakup faktor internal dan eksternal yakni 

jasmaniah, psikolgis, kelelahan, keluarga, sekolah, masyarakat.  


