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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari dari interaksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Setiap negara dihadapkan kepada masalah lingkungan hidup. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, pembangunan nasional diarahkan  untuk menerapkan 

konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Salah satu unsur dalam konsep pembangunan 

berkelanjutan tersebut adalah pendidikan lingkungan hidup (environmental 

education). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat 

menuntut setiap negara untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, salah satunya adalah melalui pendidikan. Pendidikan 

bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa yang 

mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi 

pendidikan juga dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

                         

                         

              

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 



2 
 

 
 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Mujadalah ayat 11). 

Dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11 dapat ditafsirkan bahwa setiap orang 

beriman wajib hukumnya menuntut ilmu baik ilmu akhirat maupun dunia dan 

janji Allah SWT akan meninggikan derajat orang yang beriman serta berilmu 

beberapa derajat. Oleh karena itu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban 

yang sama baik dalam agama ataupun negara dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan (Kementrian Agama RI, 2011). 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia 

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan persaingan yang semakin 

ketat memosisikan pendidikan sebagai fondasi  bagi perubahan yang terjadi. 

Pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan perilaku manusia 

secara keseluruhan. Sementara Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagaimana dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab 

(UURI, 2006). 

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tersirat bahwa pembelajaran memegang 

peran dalam pendidikan. Keberhasilan dalam proses pembelajaran akan 

menciptakan hasil pendidikan yang baik. Bukti pembelajaran yang baik, selama 

ini ditunjukkan oleh prestasi belajar yang baik. Prestasi belajar merupakan hasil 

pendidikan yang diaktualisasikan dalam bentuk nilai. Prestasi belajar yang tinggi 

sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan yang berkualitas atau tidak 

berkualitas. Dalam pencapaian prestasi belajar terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhinya (Lilis, 2012). 

Sekolah Menengah  Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa sebelum memasuki dunia 

kerja. Melalui aktivitas pembelajaran di SMK, siswa (input) diolah agar menjadi 

calon tenaga kerja (output)  yang siap terjun ke dunia kerja  yang heterogen. Salah 

satu bidang keahlian di SMK adalah bisnis dan manajemen yang juga berupaya 

menciptakan output berupa lulusan yang kompeten di bidang bisnis dan 

manajemen sesuai standar kualitas tenaga kerja dan siap memasuki dunia kerja, 

baik secara mandiri (wiraswasta) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang telah 

ada. 

SMK Negeri 5 Kendari menerapkan Kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 

2015/2016.  Sesuai  dengan  Kurikulum  2013,  pada  Kelompok  C1  (Dasar 

Bidang Kejuruan) terdapat mata pelajaran Biologi . Berdasarkan hasil observasi 

dan data ujian akhir semester gasal kelas X  dan X  SMK Negeri 5 Kendari tahun 

ajaran 2019/2020, diketahui bahwa  prestasi belajar Biologi kurang maksimal. 
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Jumlah siswa kelas X  adalah 39 siswa, sebanyak 14 siswa atau 35 % dari jumlah 

siswa secara keseluruhan mendapat nilai dibawah batas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yakni 70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar 

biologi sebagian siswa belum maksimal. Hal ini membuktikan bahwa ada faktor-

faktor tertentu yang mempengaruhinya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu 

Kasmawati, selaku guru mata pelajaran Biologi di SMK Negeri 5 Kendari, beliau 

mengungkapkan bahwa: 

Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kendari masalah  utamanya yaitu, 

1) Sedang dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana sekolah, 2) 

Kebiasaan siswa yang kurang memperhatikan pembelajaran biologi yang 

dijelaskan oleh guru      3) Kurangnya minat belajar biologi dalam diri 

siswa-siswa 4) Tidak adanya pengaruh signifikan yang diberikan oleh teman 

sebayanya. Secara garis besar prestasi belajar biologi dipengaruhi oleh 

faktor eksternal yaitu, lingkungan belajar dan faktor internal yaitu, minat 

belajar siswa biologi (Kasmawati, 2019). 

Peneliti berasumsi bahwa dalam mencapai ketuntasan dalam mata 

pelajaran biologi terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu, 

lingkungan belajar dan minat belajar siswa yang mana kedua hal ini bisa saja 

memiliki hubungan yang kuat terkait pencapaian prestasi belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran biologi. Hasil penelitian terdahulu berjudul ”Hubungan antara 

Lingkungan Keluarga dan Minat Belajar dengan Prestasi Belajar Kompetensi 

Dasar Mengetik Manual Kelas X Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran 

di SMK Negeri 1 Tempel” bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

lingkungan keluarga dan minat belajar secara bersama-sama dengan prestasi 

belajar. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang terdahulu 

bahwasanya terdapat perbedaan lokasi penelitian yang bisa saja mempengaruhi. 
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Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Lingkungan Belajar dan Minat Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas X SMK Negeri 5 Kendari. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Kurangnya Minat Belajar siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari terhadap 

mata pelajaran Biologi.  

2. Siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari kurang memiliki rasa percaya diri.  

3. Adanya keterbatasan-keterbatasan Lingkungan Sekolah yang 

menimbulkan ketidaknyamanan siswa dalam pembelajaran.  

4. Lingkungan teman sebaya belum sepenuhnya memberikan pengaruh baik 

dalam belajar. 

5. Sebagian  besar  siswa  mengeluhkan  beban  belajar  yang  terlalu  banyak 

1.3 Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi permasalahan agar mendapatkan hasil yang 

mendalam mengenai prestasi belajar biologi pada siswa kelas X Tahun 

Ajaran 2019/2020 di SMK Negeri 5 Kendari baik dari faktor internal maupun 

faktor eksternal. Penelitian ini difokuskan pada faktor lingkungan belajar dan 

minat belajar yang mana menjadi indikator dari faktor ekternal dan internal 

terhadap prestasi belajar biologi. Minat belajar merupakan ketertarikan dari 

dalam diri siswa sebagai wujud kemauan untuk melaksanakan suatu kegiatan 
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belajar. Minat belajar difokuskan pada indikator perhatian siswa dalam 

pembelajaran, perasaan senang terhadap pembelajaran, daya tarik dan 

keinginan siswa untuk belajar, keaktifan siswa pada pembelajaran. Begitu 

pula dengan lingkungan belajar difokuskan pada lingkungan belajar sosial 

yang meliputi orang tua, teman sekolah, guru atau staf dan juga lingkungan 

belajar non sosial yang meliputi tempat belajar, alat-alat belajar dan sumber 

belajar. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan maka rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan antara lingkungan belajar terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari? 

2. Apakah terdapat hubungan antara minat belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari? 

3. Apakah terdapat hubungan antara lingkungan belajar terhadap minat 

belajar siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari? 

4. Apakah terdapat hubungan antara lingkungan belajar dan minat belajar 

siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari? 
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1.5 Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah menelaah:  

1. Hubungan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas 

X SMK Negeri 5 Kendari.  

2. Hubungan minat belajar terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas X 

SMK Negeri 5 Kendari. 

3. Hubungan lingkungan belajar terhadap minat belajar siswa kelas X SMK 

Negeri 5 Kendari. 

4. Hubungan antara lingkungan belajar dan minat belajar terhadap prestasi 

belajar biologi siswa kelas X SMK Negeri 5 Kendari.  

1.6 Kegunaan Penelitian 

Sumbangan yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Teoritis 

a. Menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan dalam bidang 

pendidikan khususnya pendidikan biologi 

b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sejenis 

c. Menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya siswa terutama 

dalam menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan minat 

belajar. 

d. Memberikan informasi kepada pembaca dalam hal pentingnya 

menjaga lingkungan yang ada disekitarnya 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi IAIN Kendari, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 

referensi dalam bidang pendidikan. 

b. Bagi SMK Negeri 5 Kendari, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran atau masukan dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

c. Bagi penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana pendidikan dan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

menulis karya ilmiah. 


