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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era globalisasi saat 

ini menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas.Salah satu wahana untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan.Dengan 

pendidikan maka kualitas manusia diubah ke arah yang lebih baik dan menjadikannya 

sumber daya yang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Pendidikan 

merupakan suatu proses dalam meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, 

keterampilan serta perilaku seseorang sebagai usaha mencerdaskan manusia melalui 

kegiatan pengajaran dan pelatihan. 

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, 

menyatakan bahwa 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, ahlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara dan tujuan pendidikan nasional 

adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 
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Kualitas pendidikan menurut merupakan kemampuan lembaga pendidikan 

mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 

belajar seoptimal mungkin. Kualitas pendidikan dapat diketahui dari dua hal, yaitu: 

kualitas proses dan kualitas produk (Sudjana,2002: 35). Suatu pendidikan dikatakan 

berkualitas apabila proses belajar mengajar (PBM) dapat berlangsung secara efektif 

dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna. Pendidikan 

disebut berkualitas produk apabila peserta didik menunjukan tingkat penguasaan yang 

tinggi terhadap tugas-tugas belajar sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan. Hal 

ini dilihat pada hasil belajar yang dinyatakan dalam proses akademik. 

Pendidikan dikatakan berkualitas apabila terjadi penyelenggaraan pembelajaran 

yang efektif dan efisien dengan melibatkan semua komponen pendidikan, seperti 

mencakup tujuan pengajaran, guru dan peserta didik, bahan pelajaran, strategi/ 

metode belajar mengajar, alat dan sumber pelajaran serta evaluasi. Komponen-

komponen tersebut dilibatkan secara langsung tanpa menonjolkan salah satu 

komponen saja, akan tetapi komponen tersebut diberdayakan secara bersama-sama. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jenjang pendidikan formal di 

Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama yang bertujuan untuk 

memberikan bekal ilmu pada siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi. 

Kegiatan belajar mengajar pada tingkat sekolah menengah atas untuk membentuk 

kemampuan siswa dalam mengembangkan perolehan belajarnya baik pada aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan tata nilai maupun pada aspek sikap guna menunjang 

pengembangan potensinya. 
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Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah atas 

merupakan pendidikan yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa dalam 

semua mata pelajaran.Pendidikan menengah atas adalah lembaga yang 

mempersiapkan anak didiknya menjadi manusia yang siap melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi setelah mendapat pendidikan berbasis kompetensi. 

Sesuai dengan bidang ilmunya, program peminatan ekonomi menawarkan 

berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ekonomi.Melalui program 

peminatan ekonomi, siswa kelas mia dikenalkan dan diajarkan pelajaran yang 

berhubungan dengan ekonomi yang tidak diajarkan di kelas mia.Program peminatan 

ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada kelas mia yang 

ingin mempelajari tentang ekonomi. 

Setiap program peminatan memiliki peminat-peminat tersendiri, mereka 

memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum memilih suatu program 

peminatan.Begitu pula halnya dengan siswa yang memilih program peminatan 

ekonomi.Mereka juga memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus. Bagi siswa yang 

hendak memilih program peminatan ekonomi, mereka akan mempertimbangkan 

dengan program peminatan yang lain. Mereka juga memiliki kesenangan, kemauan, 

kesadaran dan perhatian terhadap mata pelajaran yang ada di program peminatan di 

sekolah, ada pula dorongan dari keluarga, dorongan dari teman atau keinginan/ hasrat 

peserta didikitu sendiri. Pertimbangan setiap siswa berbeda satu sama lain. Hal itu 

disebabkan karena mereka memiliki bakat, minat, cita-cita dan persepsi atau 
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pandangan yang berbeda dalam menilai suatu program khususnya program peminatan 

ekonomi. 

SMA adalah salah satu Sekolah Menengah Atas yang berorientasi pada jenjang 

yang lebih tinggi. Terdapat 7 program peminatan yang wajib dipilih oleh siswa kelas 

X, untuk program peminatan fisika dan biologi peminatnya dari kelas X IPS dan X 

Bahasa, peminatan jepang peminatnya dari kelas X IPS dan X MIA, peminatan 

inggris peminatnya dari kelas X IPS dan X MIA, peminatan prancis peminatnya dari 

kelas X MIA, sedangkan peminatan ekonomi dan geografi peminatnya dari kelas X 

MIA dan X Bahasa. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Peminat Program Lintas Minat di SMA N 1 Kroya, SMA N 1 

Sampang, SMA N 1 Binangun, dan SMA N 2 Kroya 

 

 

No SMA Ekonomi Geografi 

1 SMA N 1 KROYA 105 98 

2 SMA N 1 SAMPANG 125 108 

3 SMA N 1 BINANGUN 134 113 

4 SMA N 2 KROYA 130 110 

Sumber: Data Penelitian 2014 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa hasil dari observasi awal peneliti di 

empat sekolahan menunjukan bahwa program lintas minat ekonomi merupakan 

program unggulan.Program lintas minat ekonomi lebih di minati dari pada program 

lintas minat geografi.Berdasarkan dari observasi awal, peneliti melakukan penelitian 

lebih lanjut di SMA N 1 Binangun dikarenakan jumlah peminat program lintas minat 



5 
 

 

ekonomi dan geografi lebih banyak. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan 

jumlah kelas dari semua kelas IPA dan Bahasa yang ada di SMA N 1 Binangun 

berikut: 

Tabel 1.2 

Perbandingan Jumlah Peminat Program Peminatan 

Ekonomi dan Geografi 

Tahun Ajaran 2015 

 

No Kelas Program Peminatan 

Ekonomi Geografi 

1 X IPA 1 25 22 

2 X IPA 2 26 20 

3 X IPA 3 23 15 

4 X IPA 4 23 19 

5 X IPA 5 28 20 

6 X Bahasa 9 17 

Jumlah 134 113 

Sumber: SMA N 1 Binangun, 2014 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 6 kelas di SMA N 1 

Binangun masing-masing memilih program peminatan ekonomi dan geografi, hanya 

1 kelas saja yang memiliki jumlah siswa dengan jumlah pemilih sedikit. Seperti yang 

kita ketahui bahwa program peminatan ekonomi menjadi program peminatan yang di 

minati oleh siswa. 

Namun berbeda dengan kelas X Bahasa, pada kenyataannya program peminatan 

ekonomi lebih banyak di minati oleh kelas X IPA 1-5. Melalui program peminatan 

ini, siswa tidak hanya mengetahui mata pelajaran apa yang ada di kelas IPA tetapi 
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juga di perkenalkan dengan ilmu sosial dan mempelajainya (khususnya ekonomi). 

Mereka juga di bekali dengan ilmu agar dapat mempraktikan di kehidupan 

bermasyarakat. 

Hal ini menunjukan bahwa program peminatan ekonomi tidak kalah 

peminatnya di bandingkan dengan program peminatan geografi dan peminatan yang 

lainnya. Dengan semakin banyaknya siswa yang memilih program peminatan ini, 

diharapkan dapat memberi pertimbangan bagi sekolah menengah atas lain khususnya 

yang berorientasi pada pendidikan untuk menambahkan program peminatan ekonomi 

ke dalam salah satu program peminatan di sekolah mereka. 

Dengan berdasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: “PENGARUH MINAT DAN MOTIVASI 

SISWA TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH PROGRAM LINTAS MINAT 

EKONOMI KELAS X DI SMA N 1 BINANGUN (Studi Pada Tahun Ajaran 

2014/2015)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Adakah pengaruh minat siswa terhadap keputusan memilih program lintas 

minat ekonomi di SMA N 1 Binangun? 

2) Adakah pengaruh motivasi siswa terhadap keputusan memilih program 

lintas minat ekonomi di SMA N 1 Binangun? 
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3) Adakah pengaruh minat dan motivasi siswa terhadap keputusan memilih 

program lintas minat ekonomi di SMA N 1 Binangun? 

1.3 Tujuan Penenlitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh minat siswa memilih program lintas minat 

ekonomi di peminatan SMA N 1 Binangun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi siswa memilih program lintas minat 

ekonomi di peminatan SMA N 1 Binangun. 

3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat dan motivasi 

siswa memilih program lintas minat ekonomi di peminatan SMA N 1 

Binangun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang 

berkepentingan. Secara terperinci, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi sebagaia sumber bacaan atau referensi yang 

dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang 

akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permaslahan ini, dan 

menambah sumber pustaka yang telah ada. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan 

atau dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi pihak sekolah khususnya SMA N 1 Binangun, adalah bahwa 

dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang hal-hal apa 

saja yang mempengarauhi minat dan motivasi siswa kelas X IPA 

memilih program peminatan ekonomi, sehingga nantinya dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah kualitas pendidikan 

maupun daya tamping bagi program peminatan tersebut. 

c. Bagi siswa khususnya siswa SMA N 1 Binangun dan SMA-SMA 

lainnya, dapat dijadikan sebagai bahan masukan bahwa dalam memilih 

suatu program peminatan kita harus mempertimbangkan berbagai hal, 

tidak hanya asal memilih karena pemilihan program peminatan yang 

tepat akan sangat menentukan masa depan kita kelak setelah lulus nanti. 

 

  


