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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu 

dan pengetahuan. Adanya peranan itu, maka pendidikan membutuhkan 

perhatian yang lebih dari berbagai pihak, terhadap semua hal yang terkait 

dengan pendidikan. Maka dengan alasan tersebut di atas Dinas Pendidikan 

Nasional mengganti sistem penerimaan siswa baru SLTP. Yang semula 

menggunakan nilai Ebtanas murni sebagai standar diganti dengan 

menggunakan penyaringan dengan tes masuk. Hal ini dilakukan karena sistem 

yang selama ini berlaku terlalu merugikan pihak sekolah terutama bagi 

daerah-daerah minus seperti kecamatan Gesi karena bagi anak yang NEMnya 

tinggi lebih memilih sekolah-sekolah favorit di ibukota kabupaten. Akibatnya 

SLTP daerah menjadi kehilangan siswa-siswi yang berprestasi (Depdikbud, 

2006:16). 

 Keseluruhan pembelajaran bidang pendidikan sangat dekat dengan 

perkembangan sosial dan moral anak. Tahap-tahap perkembangan sosial dan 

moral anak sebagai tahapan yang menggambarkan keajegan urutan di dalam 

konsepsi anak tentang dirinya sendiri, orang lain, dan aturan-aturan yang 

menstruktur kehidupan sosialnya. Kepahaman sosial dan moralnya 

berkembang sesuai dengan bentuk-bentuk perkembangan cognitive-nya yang 

lain. Berinteraksi dengan lingkungan fisik merangsang anak mempengaruhi 

perkembangan cognitive  itu di dalam objek-objek yang memiliki hubungan 
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kausal dengan objek lain, dan di dalam ruang dan waktu untuk membedakan 

antara yang nyata dan yang tampak, dan secara bertahap menggunakan cara-

cara yang lebih abstrak dalam mengenal dunia. Naifnya, pengajaran di 

Indonesia hanya berpedoman pada sebuah kurikulum yang menuntut 

inteligensi tinggi sehingga sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam 

belajar karena tidak ada sekolah yang sesuai dengan kemampuan intelektual 

mereka  (Siska, 2007:2). 

Pada umumnya siswa kurang mengetahui bagaimana cara belajar yang 

baik dan efisien. Meskipun siswa telah belajar bertahun-tahun pada lembaga 

pendidikan mulai dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah 

lanjutan tingkat pertama, tetapi siswa masih sulit menentukan cara belajar 

yang baik dan efisien. Siswa hanya belajar apabila ada ulangan dan menjelang 

ujian. Siswa seperti ini tidak memiliki persiapan yang cukup untuk mengikuti 

pelajaran, tidak mau mengerjakan tugas dari guru atau mengerjakan tugas 

hanya dengan meniru pekerjaan teman tanpa mau berlatih, bahkan kadang-

kadang siswa tidak mau mengikuti pelajaran yang tidak disukai (Hamalik, 

2000:30). 

Belajar merupakan masalah yang sangat komplek, sehingga tidak dapat 

dikatakan secara pasti. Belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan 

perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan/kemahiran yang 

sifatnya sedikit. Keberhasilan belajar siswa dalam pendidikan di sekolah 

dinyatakan dengan prestasi belajar. Siswa dan guru selalu menginginkan 
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prestasi belajar yang baik. Oleh karena itu mereka hares mengetahui 

bagaimana prosesnya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi 

belajar yang optimal (Gie, 2003:6). 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang relatif tetap. 

Dalam proses ini perubahan tidak terjadi sekaligus tetapi terjadi secara 

bertahap tergantung pada faktor-faktor pendukung belajar yang mempengaruhi 

siswa. Faktor-faktor ini umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berhubungan dengan segala 

sesuatu yang ada pada diri siswa yang menunjang pembelajaran, seperti 

inteligensi, bakat, kemampuan motorik pancaindra, dan skema berpikir. Faktor 

ekstern merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar diri siswa yang 

mengkondisikannya dalam pembelajaran, seperti pengalaman, lingkungan 

sosial, metode belajar-mengajar, strategi belajar-mengajar, fasilitas belajar dan 

dedikasi guru. Keberhasilannya mencapai suatu tahap hasil belajar 

memungkinkannya untuk belajar lebih lancar dalam mencapai tahap 

selanjutnya. Secara umum prestasi belajar siswa di Indonesia ditentukan oleh 

kemampuan kognitifnya dalam memahami sebaran materi pelajaran yang telah 

ditentukan di dalam kurikulum (Siska, 2007:4). 

Prestasi belajar adalah “hasil yang dicapai setelah siswa mendapat 

pengajaran dalam waktu tertentu dan hasil pengajaran dapat dikatakan berhasil 

apabila pengajaran itu mencapai tujuan yang ingin diraih yaitu tujuan belajar"  

Prestasi belajar juga sangat ditentukan oleh materi pelajaran yang diberikan 

oleh guru. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menghasilkan keluaran 
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(output) lulusan dengan kualitas yang baik dan berusaha mempertahankan 

kelangsungannya dalam waktu jangka panjang. “Prestasi belajar sebagai 

perubahan tingkah laku yang meliputi tiga domain yaitu kognitif 

(pemahaman), afektif (sikap), psikomotor (ketrampilan)” (Hudi, 2005:15). 

Dalam meningkatkan kemampuan diri siswa dituntut untuk 

memperbanyak kegiatan belajarnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Belajar merupakan suatu proses kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk 

mendapatkan pengetahuan dari apa yang telah dipelajari. Khususnya bagi 

pelajar, belajar merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan karena 

kegiatan belajar akan menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa. 

Keberhasilan ataupun kegagalan dalam belajar tersebut ditandai dengan 

prestasi yang dicapai seseorang dalam suatu usaha belajar. Prestasi belajar 

merupakan hasil yang telah dicapai seseorang setelah melakukan usaha 

belajar. Dua factor yang mempengaruhi selama kegiatan belajar adalah 

pertama, ciri-ciri materi yang sedang dibaca, dan kedua, pengetahuan yang 

telah dimiliki berkaitan dengan materi yang dibaca (Siska, 2007:3). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

belajar adalah suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan tingkah laku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dari interaksi dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan 

ataupun sikap. Sehubungan dengan pendapat di atas perlu diketahui bahwa 

dalam proses belajar mengajar diperlukan situasi yang kondusif bagi siswa 

agar tujuan belajar yang optimal dapat terwujud. Situasi yang mendukung 
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akan sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Dalam menciptakan 

suasana yang kondusif dalam proses belajar mengajar guru harus membantu 

menciptakan suasana itu dengan cara membina, membimbing dan memberikan 

motivasi ke arah yang dicita-citakan agar dalam proses belajar mengajar 

terjadi interaksi edukatif yang benar (Siska, 2007: 5). 

Pendidikan dasar dan pendidikan menengah sejak tahun ajaran 

1985/1986 telah menyelenggarakan EBTANAS, pada perkembangan 

selanjutnya EBTANAS diganti menjadi Ujian Nasional (UAN). Penilaian 

yang dilaksanakan secara murni tanpa perbahan dan penambahan angka 

sedikitpun. UAN diperoleh setelah siswa mengikuti Ujian yang materi dan 

penyelenggaranya diatur oleh pemerintah. Setelah itu untuk memasuki ke 

jenjang sekolah lanjutan siswa akan mengikuti ujian tes masuk yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah, yang berupa pengerjaan soal ujian ynag 

berasal dari sekolah tersebut. Nilai Ujian Akhir siswa dapat dijadikan salah 

satu ukuran akademik seseorang siswa dan merupakan kemampuan awal 

untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya (pendidikan-pendidikan 

menengah) baik SLTP maupun SMA. Diperkirakan jika kemampuan awal 

tinggi maka prestasi belajar akan tinggi (Depdikbud, 2006: 1). 

Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari baik buruknya sumber daya 

manusianya. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik, maka 

sistem pendidikan yang berlaku hendaknya berkualitas tinggi serta sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan dan dinamika perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia yang dimaksud adalah 
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peserta didik/siswa. Karena siswa merupakan penentu terjadinya proses 

belajar yang dalam proses belajar ini siswa dituntut untuk mempunyai 

kecakapan dan kemampuan yang memadai. Melalui proses belajar tersebut 

siswa akan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan 

bermasyarakat di masa mendatang (Suryabrata, 1996:26). 

Bangsa Indonesia memberikan perhatian yang terhadap pendidikan, 

dari taman kanak-kanak sampai jenjang perguruan tinggi, baik sekolah negeri 

maupun swasta, formal maupun informal. Semua itu merupakan upaya 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga 

mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat 

duduk sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.  

Proses pembelajaran di sekolah merupakan upaya untuk 

mengembangkan kepribadian anak, dan ini semua merupakan tanggung jawab 

semua pihak. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menumbuhkan motivasi, minat, dan disiplin siswa dalam belajar. Dengan 

demikian mereka merasa senang dan terpanggil untuk lebih meningkatkan 

mutu pembelajaran, karena factor-faktor tersebut lebih berpengaruh dalam 

mewujudkan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan terutama dalam meraih 

prestasi belajar secara optimal. Atas dasar pemikiran di atas, maka peneliti 

berasumsi bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh motivasi, minat, dan 

disiplin. Dalam hal ini yang melarik untuk dikaji adalah apa yang menjadi 

penyebab tinggi rendahnya prestasi belajar siswa, karena disatu pihak anak 

yang prestasi belajarnya tinggi belum tentu memiliki nilai tes masuk yang 
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masuk yang tinggi, dan anak yang prestasi belajarnya rendah belum tentu 

memiliki prestasi rendah (Herpratiwi, 2006:2). 

Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Tiap jenjang telah ditegaskan tugasnya, dan 

bahwa jenjang pendidikan yang lebih rendah merupakan persiapan bagi 

pendidikan yang lebih tinggi dan juga sebagai persiapan memasuki dunia 

kerja. Pendidikan sekolah harus melayani seluruh populasi anak, terutama 

sampai dengan pendidikan dasar selama 9 tahun. Dengan sistem pendidikan 

dasar 9 tahun berarti semua anak lulusan sekolah dasar hares meneruskan 

pendidikannya ke sekolah lanjutan tingkat pertama pendidikan dasar 

diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk 

hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (Depdikbud, 2006:4). 

Prestasi belajar dapat digunakan untuk mengetahui kedudukan siswa 

dalam kelas, apakah siswa tersebut pandai, sedang atau kurang. Prestasi 

belajar juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui daya serap siswa 

yaitu sejauh mana siswa telah menguasai mata pelajaran yang diberikan. 

Dalam penelitian ini prestasi belajar yang dimaksud adalah prestasi belajar 

siswa setelah proses pembelajaran berlangsung (Siska, 2007:4). 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah siswa yang memiliki nilai tes 

masuk tinggi belum tentu memiliki prestasi belajar tinggi, begitu juga 

sebaliknya siswa yang memiliki nilai tes masuk rendah belum tentu memiliki 
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prestasi belajar rendah. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul: Hubungan Antara Nilai Tes Masuk Dan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas VIII SLTPN 1 Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen 

Tahun pelajaran 2007/2008. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar permasalahan ini dapat 

lebih spesifik dan terarah dalam pembahasannya dalam penelitian ini yang 

perlu dibatasi adalah mengenai: 

1. Nilai tes masuk siswa kelas VII SLTP Negeri I Gesi Kecamatan Gesi 

Kabupaten Sragen. 

2. Nilai prestasi belajar siswa kelas VII SLTP Negeri I Gesi Kabupaten 

Sragen. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identitikasi masalah tersebut, 

maka diajukan suatu perumusan untuk kemudian dicari jawabannya secara 

empirik. 

Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

"Apakah ada hubungan antara nilai tes masuk dengan prestasi belajar 

siswa kelas VII SLTP Negeri I Gesi Kecamatan Gesi Kabupaten 

Sragen?" 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:  

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara nilai tes masuk dengan 

prestasi belajar siswa kelas VII SLTP Negeri I Gesi Kecamatan Gesi 

Kabupaten Sragen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Dengan penelitian ini guru dapat mengetahui dan menerapkan 

secara tepat teknik pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan 

kemampuan siswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru akan 

memperoleh kemudahan dalam mengelompokkan siswa antara yang 

berprestasi tinggi dan prestasi rendah. 

Sehingga anak yang prestasinya terlalu rendah atau di bawah rata-

rata tidak terlalu tertinggal bila dijadikan satu dengan anak yang 

berprestasi tinggi. Dengan demikian suasana kelas menjadi seimbang 

karena semua siswa dalam satu kelas memiliki kemampuan dan prestasi 

hampir sama.  

2. Bagi Siswa 

Dengan penelitian ini siswa dapat mengetahui sejauh mana prestasi 

yang telah dicapainya sehingga jika ternyata prestasi mereka rendah maka 

siswa dapat memperbaiki dan mengubah cara belajar yang selama ini telah 

ditempuh. Dengan demikian diharapkan setelah siswa mengetahui 
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kesalahan di kemudian hari setelah belajar di SLTP prestasinya bisa 

meningkat. 

Sedang bagi yang prestasinya tinggi diharapkan dapat 

mempertahankannya dan tetap menggunakan teknik belajar yang dianggap 

mudah dimengerti dan mudah diingat. 

3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat pada Umumnya  

Penelitian ini berguna bagi orang tua untuk mengetahui prestasi 

anak anaknya sehingga dalam memasukkan anak di SLTP biasa 

disesuaikan dengan kemampuan anak agar tidak kesulitan dalam 

menyesuaikan diri. Bila diketahui prestasi anak rendah, maka dengan 

secepatnya dapat diketahui sebabnya dan cara mengatasinya. 

Tapi bila ternyata prestasi anak tinggi orang tua dapat memberikan 

motivasi agar Prestasi anak selama di SLTP tetap bagus nilainya saat 

mengikuti ujian masuk. 

 
F. Sistematika Penulisan Skripsi  

 BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraika tentang teori-teori yang digunakan 

dalam pembahasan masalah-masalah teori-teori tersebut antara lain 

pengertian nilai tes masuk, kedudukan tes masuk dalam penilaian 
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pendidikan, pengertian prestasi belajar, teori-teori mengenai 

prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, 

bentuk dan wujud prestasi belajar, hubungan ilai tes masuk dan 

prestasi belajar, kerangka berfikir, hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tempat dan waktu 

penelitian, populasi, sampel, sampling, variabel penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.  

BAB IV  PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi data, uji hipotesis, 

pembahasan dan keterbatasan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 




