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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan adalah wahana untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa.Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah telah 

berupaya membangun sektor pendidikan secara terarah, bertahap, dan 

terpadu dengan keseluruhan pembangunan kehidupan bangsa, baik dalam 

bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. 

Pendidikan merupakan sarana mutlak yang dipergunakan untuk 

mewujudkan masyarakat madani yang mampu menguasai, 

mengembangkan, mengendalikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Output pendidikan belum mampu berjalan seimbang 

dengan tuntutan zaman, hal ini disebabkan minimnya penguasaan terhadap 

disiplin ilmu yang diperoleh melalui proses pendidikan. Keadaan ini 

menjadi tantangan bagi para pendidik untuk mempersiapkan peserta 

didiknya dalam memasuki masa depan. 

Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan manusia dan tidak 

terbatas pada umur. Suatu Negara yang mutu pendidikannya rendah akan 

menyebabkan terhambatnya kemajuan suatu Negara. Dalam Undang – 

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang 

system Pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan: 
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Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan melalui 

pendidikan informal, formal, dan nonformal.Pendidikan informal adalah 

pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan 

sadar atau tidak, sejak lahir sampai mati, yang berlangsung dalam 

pengalaman sehari-hari.Pendidikan formal adalah pendidikan yang 

dilaksanakan secara teratur, bertingkat atau berjenjang dan mengikuti 

syarat-syarat yang jelas serta ketat.Pendidikan formal biasa dikenal dengan 

pendidikan di Sekolah.Pendidikan nonformal ialah pendidikan yang teratur 

dengan sadar dilakukan tetapi tidak mengikuti syarat atau peraturan yang 

tetap dan ketat. 

Untuk meningkatkan prestasi belajar di Indonesia masih perlu 

usaha yang sangat besar diantaranya diperlukan tenaga kependidikan yang 

berkualitas dan unggul.Prestasi belajar merupakan cerminan dari usaha 

belajar, semakin baik usaha belajarnya maka semakin baik pula prestasi 

yang diraih.Dengan prestasi belajar yang diraih, dapat dilihat seberapa 

besar pengetahuan yang dimilikinya. Prestasi belajar juga dapat dijadikan 

sebagai indicator keberhasilan siswa dalamproses  pembelajaran yang 

sedang ditempuhnya. Prestasi belajar berbentuk suatu nilai yang diperoleh 

ketika anak mengikuti proses pembelajaran di lembaga-lemga pendidikan. 
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Menurut Munir (2008:1)“ilmu pengetahuan dan teknologi 

berkembang terus, bahkan dewasa ini berlangsung dengan pesat”. 

Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari 

melainkan jam bahkan menit atau detik.Terutama berkaitan dengan 

teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi 

elektronika seperti internet.Pengaruhnya luas di berbagai bidang 

kehidupan, termasuk bidang pendidikan.Pengaruh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak 

positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu semakin terbukanya 

dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan keseluruh dunia 

menembus batas ruang dan waktu. Dampak negatifnya yaitu terjadinya 

perubahan nilai, norma, aturan atau moral kehidupan yang dianut dalam 

mayarakat. Dalam menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat 

penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak 

negatifnya. 

Di dalam pendidikan siswa akan dinilai keberhasilannya melalui 

tes hasil belajar. Hasil yang diharapkan adalah prestasi belajar yang baik 

karena setiap orang menginginkan prestasi yang tinggi, baik siswa, guru 

maupun orang tua hingga masyarakat.Namun antara siswa satu dengan 

siswa yang lainnya berbeda dalam pencapaian prestasi belajar. Ada yang 

mampu mencapai prestasi yang tinggi, namun ada juga siswa yang rendah  

prestasi belajarnya. Bagi siswa sendiri prestasi belajar sangat penting, agar 
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siswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam belajar 

sehingga dapat membuat perencanaan studi kelanjutannya. 

Salah satu indikasi pencapaian proses pendidikan tersebut adalah 

terwujudnya prestasi belajar siswa yang memuaskan. Para ahli 

mengemukakan pendapat yang berbeda-beda sesuai pandangan yang 

mereka anut namun dari pendapat yang berbeda itu dapat kita temukan 

suatu titik persamaaan, sehubungan dengan prestasi belajar.Menurut 

Usman Efendi dalam http://www.anneahira.com/pengertian-prestasi-

belajar-menurut-para-ahli.htm “Prestasi adalah kemampuan, ketermpilan 

dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal”. Sutartinah 

Tirtonegoro (2001:121)  “Prestasi merupakan hasil usaha yang dilakukan 

dan menghasilkan perubahan dan dinyatakan dalam bentuk yang 

menunjukkan pada anak atas kemampuannya dalam mencapai hasil kerja 

dalam waktu tertentu”. 

Dari pendapat di atas  dapat diambil kesimpulan prestasi belajar 

adalah suatu hasil yang dicapai individu sebagai bukti usaha atau kegiatan 

lain yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang mana kesempurnaan 

belajar tersebut meliputi aspek kognitif, afektif dan aspek psikomotor yang 

dimiliki siswanya. Aspek kognitif berkaitan dengan kegiatan mental siswa 

dalam memperoleh, mengolah mengorganisasi dan menggunakan 

pengetahuan.Aspek psikomotor berkaitan dengan pengalaman nyata siswa 

dalam pelajaran terkait aspek-aspek psikomotorik berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak siswa setelah menerima 

http://www.anneahira.com/pengertian-prestasi-belajar-menurut-para-ahli.htm
http://www.anneahira.com/pengertian-prestasi-belajar-menurut-para-ahli.htm
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suatu pengalaman.Sedangkan aspek afektif terkait dengan bentuk sikap 

dan nilai siswa.Aspek ini mencakup watak perilaku siswa seperti perasaan, 

minat, sikap, emosi dan nilai. 

Aktivitas belajar bagi setiap individu, tidak selamanya dapat 

berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, 

kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari dan terkadang 

juga teramat sulit. Dalam hal semangat terkadang semangat tinggi, tetapi 

juga terkadang sulit untuk mengadakan konsentrasi. Demikian kenyataan 

yang sering kita jumpai pada setiap anak didik dalam kehidupan sehari-

hari dalam kaitannya dengan aktivitas belajar. Setiap individu memang 

tidak ada yang sama, perbedaan individual ini yang menyebabkan 

perbedaan tingkah laku belajar di kalangan anak didik. Dalam keadaan 

dimana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagai mana mestinya, 

itulah yang dinamakan kesulitan belajar. 

Ditengan proses belajar mengajar guru adalah ujung tombak siswa 

untuk memperoleh prestasi belajar yang baik, tetapi fungsi bimbingan dan 

konsep diri yang baik juga tidak kalah pentingnya di dalam meraih prestasi 

tersebut. Dikatakan oleh Samino (2011:166): 

Pembimbing di sekolah petugas bimbingan yang didik khusus 

dalam profesi bimbingan konseling dengan demikian personal 

tersebut telah disiapkan khusus untuk menangani tentang 

bimbingan dan konseling di sekolah, dalam hal ini adalah 

memberikan bimbingan kepada siswa siswa dalam usaha mencegah 

dan atau mengatasi kesulitan belajar. 
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 SMK Batik 2 Surakarta merupakan sekolah kejuruan yang terdiri 

dari kelompok Bisnis dan Manajemen,SMKBatik 2 Surakarta memiliki 

empat jurusan yaitu Akuntansi, Penjualan, Administrasi Perkantoran dan 

Multimedia. Keseluruhan siswa di SMK Batik 2 Surakarta setiap 

minggunya mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari guru bimbingan 

konseling. Hal itu bertujuan agar seluruh siswa mendapat pengarahan 

tentang arti pentingnya bimbingan dalam menunjang prestasi belajar. 

Selain itu, siswa yang memiliki masalah atau kesulitan belajar maupun 

masalah pribadi juga dapat langsung konsultasi dengan guru bimbingan 

konseling tersebut. Sehingga layanan bimbingan di sekolah ini sangat 

bermanfaat sekali bagi siswa. 

 Melalui layanan bimbingan di sekolah siswa diharapkan dapat 

membentuk sikap dan perilaku yang baik, siswa dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya misalnya dengan melalui belajar kelompok, diskusi dan 

lain sebagainya. Selain bimbingan di sekolah faktor lain yang mendukung 

kualitas hasil belajar adalah konsep diri. Belajar sebenarnya suatu hal yang 

mengasyikkan dan menyenangkan, tetapi hal itu ada kalanya berbalik 

menjadi sesuatu yang membosankan jika ternyata yang menjadi tujuan 

belajar tidak tercapai. Apalagi jika jika mata pelajaran itu sudah menjadi 

suatu yang menakutkan, maka akan mengakibatkan menurunnya prestasi 

belajar siswa. Oleh sebab itu, perlu adanya konsep diri yang baik dari 

setiap siswa agar mereka dapat mengendalikan dirinya 
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sendiri.Apakahingin berprestasi atau tidak, itu tergantung keinginan dari 

dalam diri setiap masing-masing siswa. 

 Konsep diri memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku 

individu atau siswa. Bagaimana siswa tersebut memandang dirinya sendiri 

akan tampak dari seluruh perilakunya. Menurut Pudjijogyanti (1995:4) 

“Perilaku individu akan sesuai dengan cara individu memandang dirinya 

sendiri”. Apabila siswa tersebut memandang dirinya sendiri sebagai orang 

yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan suatu tugas, 

maka seluruh perilakunya akan menunjukkan ketidakmampuannya 

tersebut. Oleh sebab itu, layanan bimbingan di sekolah dan  juga konsep 

diri yang baik sangat membantu siswa dalam menentukan prestasi 

belajarnya. 

Berkaitan dengan hal diatas perlu diperhatikan adanya pengaruh 

dari layanan bimbingan di sekolah dan dalam diri siswa itu sendiri yaitu 

tentang konsep dirinya untuk merasa mampu dalam berprestasi. Sehingga, 

bimbingan di sekolah itu sangat penting dilakukan untuk menunjang 

prestasi belajar yang baik.Namun, apabila tidak ada konsep diri yang baik 

dari dalam diri siswa prestasi itu juga tidak dapat dicapai secara maksimal. 

Kenyataan ini mendorong peneliti untuk mengungkap lagi lebih 

jauh hal tersebut dengan mengambil judul PENGARUH BIMBINGAN DI 

SEKOLAH DAN KONSEP DIRI TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

EKONOMI PADA SISWA KELAS X DAN XIDI SMK BATIK 2 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/1012. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, terdapat 

permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut: 

1. Suatu prestasi belajar dapat terwujud dengan adanya usaha siswa 

dalam memanfaatkan waktu yang ada untuk menunjang kegiatan 

belajar. 

2. Adanya bimbingan di sekolah dapat membantu siswa-siswa yang 

mengalami kesulitan belajar untuk lebih mengembangkan potensi 

dirinya. 

3. Siswa yang pandai dalam mengatur serta memanfaatkan waktu dengan 

baik, akan mendapatkan prestasi yang tinggi. 

4. Seringkali kegagalan belajar disebabkan karena siswa tidak memiliki 

konsep diri yang baik dari dalam dirinya sendiri. 

5. Dengan konsep diri yang baik, siswa akan lebih mudah memperoleh 

prestasi yang tinggi. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dilakukan agar masalah yang dianalisa 

dalam penelitian ini lebih terarah, maka masalah tersebut dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Bimbingan di sekolah pada penelitian ini dibatasi pada siswa kelas X 

dan XIyang bermasalah di SMK Batik 2 Surakarta. 

2. Masalah konsep diri dibatasi pada aspek fisik, sosial, moral dan psikis 

dari siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta. 
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3. Prestasi belajar dibatasi pada nilai rapor mata pelajaran Ekonomi 

siswakelas X dan XI jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta. 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh bimbingandi sekolah terhadap prestasi belajar 

Ekonomi  pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta? 

2. Adakah pengaruh konsep diri terhadap prestasi belajar Ekonomi pada 

siswa kelas X dan XIdi SMK Batik 2 Surakarta? 

3. Adakah pengaruh bimbingan di sekolah dan konsep diri terhadap 

prestasi belajar Ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 

Surakarta? 

E. Tujuanan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan di sekolah terhadap prestasi 

belajar Ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh konsep diri terhadap prestasi 

belajarEkonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK Batik 2 Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan di sekolah dan konsep diri 

terhadap prestasi belajar Ekonomi pada siswa kelas X dan XI di SMK 

Batik 2 Surakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti pada khususnya 

dan bagi dunia pendidikan pada umumnya. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru Bimbingan Konseling 

Dapat digunakan untuk menambah informasi tentang peran layanan 

bimbingan di sekolah terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Bagi siswa 

Memberikan informasi bahwa prestasi belajar dapat tercapai optimal 

melalui pelayanan bimbingan di sekolah dan juga konsep diri yang 

baik. 

G. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika laporan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian yang berkaitan dengan definisi prestasi 

belajar, definisi bimbingan di sekolah, definisi konsep diri, 

hubungan bimbingan di sekolah terhadap prestasi belajar, 
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hubungan konsep diri terhadap prestasi belajar, hubungan antara 

bimbingan di sekolah dan konsep diri terhadap prestasi belajar, 

penelitian yang relevan, kerangka berfikir, hipotesis. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan rancangan penelitian, subyek 

dan obyek penelitian, populasi, sampel, sampling, dan data 

instrument pengumpulan data, teknik penyajian data, teknik 

analisis data. 

BAB IV   ANALISIS DATA 

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum obyek 

penelitian, penyajian data, analisis data, pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V    PENUTUP 

Penutup menguraikan tentang kesimpulan akhir dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 


