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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumberdaya manusia akan berkembang melalui pendidikan, pendidikan 

merupakan berbagai hal kegiatan sebagai proses dalam perluasan ilmu 

pengetahuan, sikap, keterampilan, serta kemampuan seseorang yang 

dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui pendidikan formal, pendidikan 

nonformal, dan pendidikan informal melalui bermacam-macam satuan 

pendidikan yang beraneka ragam. Jabaran konsep pendidikan terdiri dari 

hubungan pendidik dengan peserta didik, yaitu hubungan yang terikat dengan 

misi dan tujuan yang diembannya, dengan demikian hubungan tersebut 

bersifat dinamis normatif karena selalu menuju ke arah yang lebih baik 

menurut tujuan yang diterapkan dan hubungan tersebut terikat oleh tahapan 

waktu yang disengaja diadakan untuk itu. Dengan jalan demikian manusia 

yang menjadi peserta didik memperoleh kemajuan dalam pengertian mereka 

memiliki kemampuan mengolah sumberdaya alam dengan lebih baik. 

Manusia memperoleh kemajuan dengan yang bisa diketahuinya, yang bisa 

dipikirkannya, yang bisa dikerjakannya serta yang betul-betul bisa 

dilakukannya melalui sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Agar yang 

bisa diketahuinya, yang bisa dipikirkannya serta yang bisa dilakukannya itu 

menjadi rangkaian yang bertahap serta bisa mengikuti perkembangan maka 

memerlukan pendidikan. 

Pendidikan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1, 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, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 
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Konsep pendidikan mengenal adanya tiga ranah pendidikan yaitu ranah 

pendidikan keluarga, ranah pendidikan sekolah dan ranah pendidikan dalam 

masyarakat. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa satuan pendidikan adalah 

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 

formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

Pendidikan formal adalah salah satu bagian dari jalur pendidikan yang 

mempunyai struktur dan jenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah 

jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang pelaksanaanya bisa 

dillakukan dengan terstruktur serta berjenjang, sedangkan pendidikan 

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.  

Istilah lain yang sering digunakan sebagai padanan sebutan ranah 

pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan informal, ranah pendidikan di 

sekolah dinamakan pendidikan formal dan pendidikan yang berlangsung di 

masyarakat yang dilaksanakan di luar pendidikan keluarga dan persekolahan 

disebut dengan pendidikan nonformal. Ketiga ranah pendidikan dalam 

penerapannya diharapkan saling berhubungan secara koordinatif, saling 

menunjang dalam arti saling menambah, melengkapi dan mengganti. 

Berdasarkan fakta, proses pendidikan itu akan berlangsung seumur hidup 

secara bersamaan di dalam ketiga ranah pendidikan tersebut, maka sudah 

seharusnya bila pendidikan menjadi tanggungjawab antara keluarga, 

masyarakat dan pemerintah.  

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang lebih kepada 

bimbingan, pembinaan, pengembangan serta pemberdayaan masyarakat yang 

mengalami kendala dalam memperoleh pendidikan formal, dari yang tidak 

tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang tidak 

melihat ke masa yang akan datang menjadi seorang yang mempunyai sikap 

mental perubahan dan peningkatan kinerja. Selanjutnya satuan-satuan 

pendidikan nonformal terdiri atas keluarga, kelompok belajar, lembaga kursus 
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dan pelatihan, majelis taklim, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan 

lembaga lembaga yang menyelenggarakan pendidikan yang sejenis. 

Jenis pendidikan non formal menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 26, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang 

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

 

Jenis pendidikan pada pendidikan nonformal meliputi, pertama adalah 

pendidikan anak usia dini (PAUD) yang dilakukan melalui taman kanak-

kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan paud sejenis. Kedua, 

pendidikan kepemudaan, ketiga pendidikan pemberdayaan perempuan. 

Keempat, pendidikan keaksaraan yang garapan utama yaitu program 

keaksaraan fungsional dan keaksaraan usaha mandiri. Kelima, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja yang garapannya meliputi kelompok belajar 

usaha, kursus, pelatihan kecakapan hidup, magang, sanggar belajar, 

padepokan dan lain sebagainya. Keenam, pendidikan kesetaraan yaitu 

program Paket A Setara Sekolah Dasar, Paket B Setara Sekolah Menengah 

Pertama dan Paket C Setara Sekolah Menengah Atas. Ketujuh pendidikan 

lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

garapannya antara lain adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus, 

misal pendidikan vokasi program keterampilan komputer, menjahit dan 

sebagainya. 

Pendidikan kesetaraan program paket C merupakan salah satu bagian 

dari program kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

nonformal. Pendidikan kesetaraan program paket C merupakan sebuah 

pendidikan yang disetarakan dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas 

pada jalur pendidikan formal. Fungsinya merupakan pengganti bagi orang-

orang yang tidak bisa menempuh pendidikan menengah atas pada jalur 

pendidikan formal, program paket C juga mempunyai fungsi sebagai sebuah 

program pendidikan untuk peserta didik atau masyarakat yang dikarenakan 

berbagai latar belakangnya mereka putus sekolah (drop out).  
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Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan akan profesi dan 

bidang pekerjaan membuat persyaratan-persyaratan khusus bagi pencari 

kerja. Mulai dari pelamar kerja harus siap kerja, terampil, hingga kompeten 

dengan bidang pekerjaan. Oleh karena itu inovasi-inovasi dalam bidang 

pendidikan diharapkan menjadi nilai penting dalam eksistensi program-

program pendidikan masyarakat. Paket C sebagai pendidikan kesetaraan yang 

mengalami inovasi, seperti Paket C vokasi Komputer, Paket C vokasi 

Konveksi, dan Paket C vokasi Tata Kecantikan Kulit. Dengan berbagai 

inovasi pada layanan pendidikan diharapkan menjadi nilai tambah untuk 

peserta didik paket C dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pendidikan program Paket C di PKBM GEMA dilaksanakan pertama 

kali pada tahun 2006, setelah berbagai masukan dan kebutuhan pendidikan 

dari masyarakat sekitar yang memerlukan pendidikan menengah setara SMA. 

Pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM GEMA khususnya 

program paket C lebih menitik beratkan kepada peserta didik yaitu terjadinya 

kegiatan proses belajar. Hasil belajar pada hakikatnya mewujudkan adanya 

perubahan perilaku pada diri seseorang yang telah mengikuti proses belajar 

dan pembelajaran. Perubahan tersebut terintegrasi dengan timbulnya 

perubahan ilmu pengetahuan, sikap serta keterampilan yang secara bersama-

sama tercapai melalui sebuah proses pembelajaran. Perubahan tersebut 

merupakan indikator-indikator dari prestasi belajar.  

Hasil pengamatan peneliti pada bulan September tahun 2019, 

menunjukkan prestasi belajar dari peserta didik paket C di PKBM GEMA 

memiliki hasil yang cukup variatif dari masing-masing peserta didik. Menurut 

pendapat Tirtonegoro (2001) dalam Rosyid, (2019:9) bahwa prestasi belajar 

adalah sebagai penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Selama observasi 

penelitian di lapangan berkaitan dengan prestasi belajar dilihat dari nilai 

setiap mata pelajaran dalam raport para peserta didik menunjukkan kondisi 

yang berbeda-beda. Berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor 
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fisik, usia, asal sekolah, minimnya transportasi, jarak lokasi rumah peserta 

didik, kondisi sosial, taraf ekonomi keluarga, dan sebagainya yang 

berhubungan terhadap aspek minat belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

Selanjutnya hasil pengamatan peneliti pada bulan September tahun 

2019 di PKBM GEMA, menunjukkan salah satu indikator peserta didik yang 

memiliki minat belajar yang besar, peserta didik akan berusaha untuk 

mengikuti pelajaran, memperhatikan dan berusaha mengingat apa yang telah 

diajarkan oleh tutor, dan hal tersebut peserta didik lakukan guna mencapai 

tujuan belajarnya. Menurut pendapat Safari (2003:60) terdapat lima indikator 

minat belajar diantaranya: rasa tertarik, perasaan senang, perhatian, partisipasi 

dan keinginan/kesadaran. Berkaitan dengan belajar minat belajar, minat tidak 

hanya dipengaruhi faktor internal dari peserta didik saja, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam proses pembelajaran, peserta didik 

memperoleh pembelajaran dengan cara atau metode yang sama dari masing-

masing tutor. Tutor tidak membedakan antar peserta didik yang satu dengan 

peserta didik yang lainnya dengan harapan keseluruhan peserta didik dapat 

memperoleh hasil belajarnya dengan maksimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Minat Belajar dengan 

Prestasi Belajar Peserta Didik Paket C di PKBM GEMA Kota Tasikmalaya”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Masalah merupakan segala sesuatu yang pasti, dimana masalah 

merupakan segala sesuatu yang akan diteliti. Masalah merupakan ruang 

lingkup yang menjadi perhatian peneliti, merupakan kondisi yang akan 

ditingkatkan, merupakan kesulitan yang ingin ditiadakan, dan merupakan 

pertanyaan yang perlu jawaban. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Keragaman latar belakang peserta didik program pendidikan Paket 

C di PKBM GEMA yang berbeda-beda membuat prestasi belajar 

masing-masing peserta didik menjadi lebih variatif. 

2. Tingkat kehadiran tatap muka peserta didik Paket C di PKBM 

GEMA rendah.  

 

C. Rumusan Masalah 

Memilih serta merumuskan suatu masalah merupakan tahap awal dalam 

satu seri tahapan-tahapan penelitian ilmiah. Penelitian berawal dari masalah 

dan penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas 

masalah tersebut. Memilih satu masalah yang dapat diteliti dan 

merumuskannya secara benar merupakan tahap yang sangat sulit dalam 

proses penelitian, sebab masalah yang dapat diteliti memiliki sejumlah 

karakteristik kelayakan masalah dan memenuhi satu set kriteria-kriteria 

penting. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti 

menentukan rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam penelitian ini 

adalah :  

Apakah terdapat hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar 

peserta didik paket C di PKBM GEMA? 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini, adalah minat belajar dan prestasi 

belajar, minat belajar adalah penjabaran dari rasa tertarik, perasaan senang, 

perhatian, partisipasi dan keinginan/kesadaran sedangkan prestasi belajar 

adalah pengetahuan dari peserta didik berkenaan dengan hasil belajar yang 

telah dicapainya dalam kegiatan pembelajaran Paket C yang dijabarkan dalam 

nilai akademik. 
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan langkah untuk menyampaikan makna 

variabel yang akan dan sedang diteliti secara jelas. Definisi operasional 

adalah informasi ilmiah yang membantu peneliti dan peneliti lainnya yang 

akan menggunakan variabel penelitian yang sama. Definisi operasional 

merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah proses penelitian yaitu 

penentuan variabel. Dalam tahap ini seorang peneliti harus memutuskan 

berbagai variabel yang akan dijadikan objek dalam penelitiannya. Tiap objek 

penelitian disebut gejala atau fenomena. Gejala direpresentasi oleh konsep 

atau konstruk. Variabel merupakan ide sentral dalam penelitian kuantitatif. 

Secara sederhana variabel menunjuk pada atribut atau karakteristik dari satu 

fenomena atau objek yang dapat diukur dan diobservasi. 

Definisi operasional yang akan dijadikan dasar pada penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Minat Belajar (X) 

Minat merupakan suatu motivasi dari dalam diri peserta didik 

sebagai kekuatan serta sarana penggerak seorang peserta didik dalam 

melakukan kegiatan dengan penuh kekuatan serta cenderung 

menetap, dimana kegiatan tersebut merupakan pengalaman dari 

sebuah proses belajar yang dilakukan secara sadar dan 

mendatangkan perasaan senang, suka, dan gembira. Menurut 

pendapat Slameto (2013:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Selanjutnya 

Slameto (2013:2) juga berpendapat bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Minat bisa dikatakan sesuatu hal yang tetap dalam memperhatikan 
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serta menjadi suatu hal dasar yang dikenang dalam suatu kegiatan. 

Kegiatan yang diminati seseorang, akan menjadi perhatian yang 

terus-menerus diperhatikan dengan disertai perasaaan senang 

Kemudian menurut Safari (2003:60) terdapat lima indikator minat 

belajar diantaranya: rasa tertarik, perasaan senang, perhatian, 

partisipasi dan keinginan/kesadaran.  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa minat belajar adalah perhatian terhadap 

kegiatan belajar tanpa ada paksaan dengan indikator terdapat adanya 

ketertarikan, perasaan senang, perhatian, partisipasi dan 

keinginan/kesadaran, minat belajar bisa dikatakan berpengaruh besar 

terhadap proses belajar dan hasil belajar, karena apabila proses 

pembelajaran yang dipelajari kurang sesuai dengan minat peserta 

didik, maka peserta didik tidak akan mengikuti proses pembelajaran 

dengan sebaik-baiknya, dikarenakan dianggap tidak ada yang 

menarik baginya sesuai minatnya. 

2. Prestasi belajar (Y) 

Prestasi belajar adalah hasil dari perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. 

Perolehan aspek-aspek pada perubahan perilaku tersebut berdasarkan 

kepada sesuatu yang dipelajari oleh peserta didik pada proses 

pembelajaran. Pendapat dari Djamarah (2012:28) prestasi belajar 

adalah kebutuhan yang memunculkan motivasi diri siswa untuk 

selalu belajar. Selanjutnya Nawawi (2007) dalam Susanto (2019:7) 

menyatakan prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan peserta didik 

dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran 

tertentu, sedangkan menurut pendapat Tirtonegoro (2001) dalam 

Rosyid, (2019:9) bahwa prestasi belajar adalah sebagai penilaian 

hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 
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angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan di atas maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

belajar yang berupa nilai sejumlah pelajaran. Minat belajar tentunya 

akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang dialami 

oleh peserta didik. Semakin baik minat peserta didik dalam 

menjalankan proses belajarnya maka semakin besar pula motivasi 

diri untuk mendapatkan prestasi belajar yang memuaskan, begitu 

juga sebaliknya jika seorang minat peserta didik kurang dalam 

menjalankan proses belajarnya maka semakin kecil pula motivasi  

diri untuk mendapatkan prestasi belajarnya. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan penelitian ini, terkait dengan perumusan 

masalah tersebut di atas adalah mengetahui dan menganalisa hubungan 

antara minat belajar terhadap prestasi peserta didik paket C di PKBM GEMA. 

 

G. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna untuk : 

1. Kegunaan Teoritis 

Bagi  kalangan  akademisi,  penelitian  ini  dapat  dijadikan  

salah  satu sumber literatur, dalam kajian penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi tambahan bahan kajian berkenaan dengan pengaruh 

minat belajar serta dampaknya terhadap pretasi belajar peserta didik. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak yang terkait, diantaranya yaitu:  

a. Peneliti Lain 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain adalah agar 

peneliti lain yang terkait mendapatkan bahan literasi dan 
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bahan pembanding dalam penelitian yang berkenaan dengan 

hubungan minat belajar terhadap prestasi belajar peserta 

didik serta bisa menumbuhkan motivasi peneliti lain agar 

terus mendalami kajian ilmu pendidikan masyarakat 

lainnya. 

b. Pengelola PKBM  

Manfaat penelitian bagi Pengelola PKBM adalah 

pengelola PKBM bisa lebih meningkatkan peran PKBM 

sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan nonformal / 

pendidikan luar sekolah khususnya Pendidikan Kesetaraan 

Paket C.  

c. Tutor Paket C  

Manfaat penelitian bagi tutor adalah agar lebih 

memotivasi peserta didik agar menumbuhkan, menjaga 

serta meningkatkan minat belajar yang baik dalam proses 

pembelajaran.  

d. Peserta didik Paket C 

Manfaat penelitian bagi peserta didik Paket C adalah 

agar peserta didik lebih memperhatikan dan menumbuhkan 

minat belajarnya sehingga mendapatkan prestasi belajar 

yang memuaskan. 


