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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan hal pokok dan suatu keharusan bagi setiap 

individu. Jika individu itu malas dalam belajar, maka akan tertinggal dan 

mengalami kesulitan dalam mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang begitu pesat serta kesulitan dalam menerima dan 

menguasai materi pelajaran yang disampaikan guru di sekolah. Dalam buku 

Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan yang disusun oleh TIM Dosen IKIP 

Malang (1980:213) disebutkan bahwa hakekat pendidikan adalah upaya 

memanusiakan manusia dan membudayakan manusia, sehingga mampu 

mencipta, berkarya, dan membaik bagi kehidupan ekosentrisnya (kebulatan 

diri dan lingkungannya). Pernyataan tersebut merupakan salah satu konsep 

pendidikan yang menekankan betapa penting dan kuatnya peranan pendidikan 

dalam pembinaan manusia, artinya pendidikan sebagai suatu kegiatan 

pembinaan sikap dan mental yang akan menentukan tingkah laku seseorang. 

Dalam menerima pelajaran khususnya di SMK, siswa perlu 

memahami setiap mata pelajaran yang diberikan di sekolah, hal ini 

dikarenakan seorang siswa yang berada di sekolah kejuruan (SMK) harus 

membagi waktu dalam mempelajari pelajaran umum dan memepelajari 

pelajaran khusus (produktif) sesuai dengan kompetensi keahlian masing-

masing.  
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Kegiatan lain diluar jam pelajaran (KBM) seperti ekstrakurikuler yang 

menyita waktu dan tenaga siswa, perlu sebuah manajemen waktu yang baik 

dalam mengikuti dan membagi porsi pada kegiatan kelas dan ekstrakurikuler 

tersebut. Ektrakurikuler di setiap sekolah pada dasarnya hampir sama, namun 

pada lembaga pendidikan di SMK biasanya terdapat ektrakurikuler yang 

berkaitan dengan setiap kompetensi keahlian yang ada di sekolah tersebut, 

salah satu ektrakurikuler di SMK N 3 Yogyakarta yaitu ektrakurikuler robotik 

line follower. 

Berdasarkan pengamatan saat melaksanakan program KKN-PPL di 

SMK N 3 Yogyakarta, dari dua kelas yaitu kelas AV I dan AV II siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler robotik jumlahnya masih sedikit, yaitu kurang dari 

jumlah keseluruhan siswa per kelas, ini berarti diduga tingkat ketertarikan 

siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler robotik tersebut sangat rendah, 

beberapa siswa mempunyai alasan bahwa mengikuti ektrakurikuler membuat 

kondisi mereka semakin bertambah lelah karena pada dasarnya jam kegiatan 

pembelajaran di kelas cenderung berakhir hingga sore hari, belum lagi bila 

siswa mengikuti ekstrakurikuler maka mereka akan tetap tinggal di sekolah 

lebih lama lagi. 

Alasan lain juga menyebutkan bahwa selain hingga sore hari, mereka 

juga disibukkan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru baik untuk 

mata pelajaran umum dan ataupun mata pelajaran khusus, sehingga bila 

mengikuti ekstrakurikuler yang berakhir hingga sore hari, ditambah 

perjalanan jauh menuju ke rumah, mereka merasa sudah lelah saat berada di 
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rumah dan kebanyakan dari mereka mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah 

esok hari di sekolah dengan meniru atau mencontek hasil tugas dari teman 

yang sudah mengerjakan sebelumnya. 

Perlu adanya sebuah minat dalam diri siswa supaya bersedia 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada disekolah, khususnya 

ektrakurikuler robotik yang cenderung diikuti oleh siswa-siswi kompetensi 

keahlian audio video di SMK N 3 Yogyakarta. Hal ini dikarenakan robotik 

tidak diajarkan dalam mata pelajaran maupun tertera pada silabus program 

keahlian audio video, namun ektrakurikuler robotik merupakan satu-satunya 

ektrakurikuler yang berkesinambungan dengan materi pelajaran kompetensi 

keahlian audio video di SMK N 3 Yogyakarta. 

 Semakin tinggi minat yang ada pada diri siswa tersebut dan dapat 

tersalurkan serta mendapat bimbingan dengan baik, maka minat tersebut 

dimungkinkan akan menjadikan siswa belajar dengan antusias yang tinggi 

dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan baik. 

Menurut Joner (Saleh, 2005:263) minat siswa dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.  

Faktor intrinsik terdiri dari pengaruh umur, jenis kelamin, 

pengalaman, persepsi, perasaan mampu, intelegensi, prestasi belajar, 

motivasi, dan kebutuhan. Sedangkan faktor ekstrinsik terdiri dari lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, informasi, teman 

sebaya, sosial ekonomi, dukungan orang tua, dan juga lingkungan sosial 

dimana individu itu tinggal. Slameto (dalam Herryanto, 2002:10-11) 
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mengemukakan bahwa faktor intern terklasifikasi dalam tiga kategori, yaitu 

faktor jasmaniah, faktor psikologis yang meliputi kecerdasan, 

perhatian,minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan, dan faktor yang 

ketiga yaitu faktor kelelahan. Kedua faktor tersebut mempunyai peranan 

dalam pembentukan sebuah minat pada setiap individu. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Minat Siswa 

Kelas X Kompetensi keahlian Audio Video SMK N 3 Yogyakarta Dalam 

Mengikuti Ekstrakurikuler Robotik Line Follower”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Rendahnya ketertarikan siswa-siswi kompetensi keahlian audio 

video dalam mengikuti ekstrakurikuler robotik line follower. 

2. Diperlukan timbulnya minat dalam diri siswa supaya bersedia 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler robotik line follower. 

3. Ditemukan beberapa faktor intrinsik yang mempengaruhi minat 

siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler robotik line follower. 

4. Ditemukan beberapa faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat 

siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler robotik line follower. 
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C. Batasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang diangkat dan tertera pada 

identifikasi masalah, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan 

pada penelitian ini yaitu minat siswa kelas X kompetensi keahlian audio 

video SMK N 3 Yogyakarta dalam mengikuti ekstrakurikuler robotik line 

follower berdasarkan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.  

 

D. Rumusan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang diangkat dan tertera pada latar 

belakang masalah dan batasan masalah, maka penulis membatasi ruang 

lingkup permasalahan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 

1. Bagaimana pengaruh faktor intrinsik terhadap minat siswa Kelas X 

Kompetensi Keahlian Audio Video SMK N 3 Yogyakarta dalam 

mengikuti ekstrakurikuler robotik line follower ? 

2. Bagaimana pengaruh faktor ekstrinsik terhadap minat siswa Kelas 

X Kompetensi Keahlian Audio Video SMK N 3 Yogyakarta dalam 

mengikuti ekstrakurikuler robotik line follower ? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara faktor intrinsik dan faktor 

ekstrinsik terhadap minat siswa Kelas X Kompetensi Keahlian 

Audio Video SMK N 3 Yogyakarta dalam mengikuti 

ekstrakurikuler robotik line follower ? 

 

 

 

 

 



6 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh faktor intrinsik terhadap minat siswa Kelas X 

Kompetensi Keahlian Audio Video SMK N 3 Yogyakarta dalam 

mengikuti ekstrakurikuler robotik line follower. 

2. Mengetahui pengaruh faktor ekstrinsik terhadap minat siswa Kelas 

X Kompetensi Keahlian Audio Video SMK N 3 Yogyakarta dalam 

mengikuti ekstrakurikuler robotik line follower. 

3. Mengetahui pengaruh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik terhadap 

minat siswa Kelas X Kompetensi Keahlian Audio Video SMK N 3 

Yogyakarta dalam mengikuti ekstrakurikuler robotik line follower. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan mempunyai 

beberapa manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya sebagai pengembang disiplin ilmu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan solusi untuk 

menimbulkan minat siswa kelas X kompetensi keahlian audio 

video dalam mengikuti ekstrakurikuler robotik line follower. 



7 

 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan saran bagi peneliti dalam menerapkan 

ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan, serta 

menambah pengetahuan sebagai bekal untuk terjun ke 

masyarakat dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh 

gelar sarjana pendidikan. 

c. Bagi Universitas 

Menambah koleksi sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang 

berkepentingan. 


