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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa maju pendidikan 

yang dimiliki. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki 

peranan pokok dalam membentuk generasi masa depan. Dengan pendidikan, 

diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung 

jawab serta mampu menyongsong kemajuan pada masa mendatang. 

Pendidikan juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.  

Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 4 tentang sistem pendidikan 

nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 
 
Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar. Upaya peningkatan 

mutu pendidikan telah lama dilakukan, salah satunya adalah dengan 

mengadakan perombakan dan pembaharuan kurikulum yang 

berkesinambungan, mulai dari kurikulum 1968 sampai kurikulum 2004. 

Kurikulum yang saat ini sedang diterapkan dan dikembangkan oleh 

pemerintah adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai 
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pengembangan dari kurikulum 2004. Prinsip yang digunakan dalam 

pengembangan KTSP adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan 

dan kepentingan peserta didik serta lingkungan. 

Dalam KTSP siswa dituntut adanya semangat dan dorongan untuk 

belajar dengan lebih aktif dan inovatif. Bila dilihat dari kenyataan hasil 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi di tingkat SMK Muhammadiyah 2 

Klaten Utara saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Dalam proses 

belajar mengajar pasti terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa tersebut. Dari hasil observasi diketahui bahwa dalam proses 

pembelajaran siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 

Klaten Utara tahun ajaran 2010/2011 ditemukan kelemahan-kelemahan siswa 

yaitu: siswa kurang memperhatikan, kurang terfokus, dan  kurangnya 

kesadaran siswa dalam pembelajaran akuntansi. 

Dengan diterapkannya KTSP, pendidikan diharapkan mampu 

menghasilkan output yang berkualitas. Dari berbagai macam karakteristik 

input yang masuk, bagaimana pendidikan itu mampu menghasilkan output 

yang baik dan berkualitas. Demikian itu merupakan tugas dari pendidikan 

yang tidak bisa diabaikan. Sebenarnya ini bukan hanya tugas yang 

dibebankan kepada guru saja tetapi ini juga merupakan tugas orang tua. Jadi 

untuk menghasilkan output yang berkualitas harus ada kerja sama antara guru 

dan orang tua di dalam mendidik siswa siswinya. 

Pendidikan menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sebagai penyelenggara 

pendidikan formal, sekolah mengadakan kegiatan secara berjenjang dan 
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berkesinambungan. Di samping itu sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal juga berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan prestasi 

belajar anak didiknya. Dalam proses belajar mengajar terdapat banyak hal 

yang mendukung dan saling berkaitan dalam dunia pendidikan dan proses 

belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dipengaruhi 

dari prestasi yang dicapai oleh siswa, dikarenakan prestasi belajar merupakan 

hasil yang telah dikerjakan. 

Menurut pendapat Sutratinah Tirtonegoro (2001: 43), “Prestasi belajar 

adalah hasil dari pengukuran serta penilaian usaha belajar yang dinyatakan 

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

yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam periode tertentu”. Prestasi belajar 

pada hakikatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar. Semakin baik 

usaha belajar semakin baik pula prestasi belajar yang dicapai. Keberhasilan 

belajar ditentukan oleh faktor dari luar (eksternal) dan faktor dari dalam 

individu (internal). Jadi tidak ada faktor tunggal yang berdiri sendiri 

menentukan prestasi belajar seseorang. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah konsep 

diri. Konsep diri dianggap sebagai kunci yang mengatur dan mengarahkan 

perilaku manusia. Dengan kata lain, perilaku individu akan sesuai dengan 

cara individu memandang dirinya sendiri. Menurut Jalaluddin Rakhmat 

(2003:100), “Konsep diri adalah penilaian tentang diri kita yang meliputi apa 

yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh diri kita”.  

Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap diri 

sendiri. Pandangan diri tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan individual, 
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tetapi juga kelemahan bahkan kegagalan dirinya. Faktanya ada siswa yang 

mempersepsikan dirinya sebagai sosok yang memiliki kelebihan tertentu dan 

mendorongnya untuk meraih prestasi tertentu. Sebaliknya, yang 

mempersepsikan sebagai sosok yang tidak punya kelebihan apa-apa, 

membuatnya kurang terdorong untuk berprestasi. 

Apabila seseorang memiliki konsep diri yang positif maka diharapkan  

akan terbentuk penghargaan yang tinggi pula terhadap diri sendiri. 

Penghargaan terhadap diri yang merupakan evaluasi terhadap diri sendiri 

akan menentukan sejauhmana seseorang yakin akan kemampuan dirinya dan 

keberhasilan dirinya. Orang yang memiliki konsep diri yang positif biasanya 

memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan realistis sehingga 

membantu mereka dalam proses pembelajaran dan dalam mengapai tujuan 

hidup mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri antara lain: pola 

asuh orang tua, kegagalan, depresi, kritik internal, dan merubah konsep diri. 

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah 

kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang secara berulang-ulang, dan pada akhirnya menjadi suatu 

ketepatan dan bersifat otomatis. Menurut Djaali (2007: 128), “Kebiasaan 

belajar merupakan cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu 

menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan 

waktu untuk menyelesaikan kegiatan”. 

Kebiasaan belajar itu sendiri merupakan persyaratan tekhnis bagi 

seorang siswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Kebiasaan belajar yang efektif dan efisien diperlukan oleh setiap orang dalam 
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aktivitas belajarnya, karena faktanya kebiasaan belajar sangat berpengaruh 

terhadap pemahaman dan prestasi belajar yang akan mereka raih. Kebiasaan 

belajar erat hubungannya dengan keterampilan belajar yang dimiliki 

seseorang. Keterampilan belajar yang memadai diharapkan akan membentuk 

kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Pembentukan kebiasaan belajar 

perlu dikembangkan karena dengan terbentuknya kebiasaan belajar dapat 

diperoleh hasil belajar yang ingin dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebiasaan belajar antara lain: Delay Avoidan (DA) dan Work Methods (WM). 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengungkap masalah ini 

dengan alasan konsep diri dan kebiasaan belajar siswa merupakan modal 

penting dalam proses belajar, agar siswa mendapat prestasi belajar yang lebih 

baik. Dari hal itu, bahwa konsep diri dan kebiasaan belajar siswa harus terus 

didukung dengan adanya pembelajaran yang baik agar prestasi belajar siswa 

dapat meningkat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KONSEP DIRI DAN 

KEBIASAAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

AKUNTANSI SISWA JURUSAN AKUNTANSI KELAS XI  SMK 

MUHAMMADIYAH 2 KLATEN UTARA TAHUN AJARAN 

2010/2011”. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar siswa pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang saling berkaitan baik berasal dari dalam diri siswa (internal) 

maupun dari luar diri siswa (eksternal). Pada dasarnya tidak ada faktor tunggal 

yang dapat berdiri sendiri untuk menentukan konsep diri dan kebiasaan 
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belajar. Beberapa masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa antara 

lain: konsep diri, kebiasaan belajar, motivasi belajar, tingkat kecerdasan, dan 

sebagainya. Dalam konteks ini tentu saja masih banyak lagi masalah yang 

berkaitan dengan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh 

Konsep Diri dan Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

Siswa Jurusan Akuntansi Kelas XI SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 

Tahun Ajaran 2010/2011”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, 

sehingga tidak mungkin  di lapangan permasalahan yang ada itu dapat 

dijangkau dan terselesaikan semua. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan 

masalah, sehingga persoalan yang diteliti menjadi jelas dan kesalahpahaman 

dapat dihindari. Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup dan 

fokus masalah yang diteliti sebagai berikut: 

1. Obyek Penelitian 

   Obyek penelitian ini adalah konsep diri, kebiasaan belajar, prestasi 

belajar. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah semua siswa kelas XI Jurusan Akuntansi 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, yang keseluruhannya berjumlah 

120 siswa. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara konsep diri terhadap prestasi 

belajar akuntansi? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap 

prestasi belajar akuntansi? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara konsep diri dan kebiasaan belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh konsep diri terhadap prestasi belajar 

akuntansi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh konsep diri dan kebiasaan belajar terhadap 

prestasi belajar akuntansi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang pengaruh konsep 

diri dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. 
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b. Menambah atau memperluas cakrawala pengetahuan khususnya 

mengenai konsep diri dan kebiasaan belajar. 

c. Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman mengenai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

b. Bagi Siswa 

Sebagai bahan masukan dalam mengatur pentingya konsep diri dalam 

proses pembelajaran dan kebiasaan belajar secara efektif dan efisien 

untuk meningkatkan prestasi belajar. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi guru 

dalam mengembangkan usaha belajar yang efektif dan efisien. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan sehubungan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar. 

 

G. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini membahas tentang pengertian prestasi, pengertian 

belajar, pengertian prestasi belajar, pengertian prestasi belajar 

akuntansi, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, 

indikator prestasi belajar, pengertian kebiasaan belajar, faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebiasaan belajar, kebiasaan belajar yang 

efektif dan efisien, pembentukan kebiasaan belajar yang baik, 

indikator kebiasaan belajar, pengertian konsep diri, faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsep diri, komponen konsep diri, cara 

membangun konsep diri, peran guru dalam pembentukan konsep diri 

siswa, aspek-aspek konsep diri, indikator konsep diri, hubungan 

antara konsep diri dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini dijelaskan tentang pengertian metode penelitian, jenis 

penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, sumber data, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, uji instruman, uji prasyarat 

analisis, teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara, pelaksanaan uji  coba / tryout, 

pengujian persyaratan analisis, analisis data dan pengujian hipotesis.  

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


