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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia yang memiliki sumber daya yang melimpah harus 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan agar tercipta generasi muda yang 

berkualitas. Untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional pada bidang 

pendidikan diperlukan upaya peningkatan dan penyempurnaan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang senantiasa disesuaikan dengan 

perkembangan global. 

Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan 

pokok dalam membentuk generasi masa depan. Proses pendidikan akan 

mengubah tingkah laku peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang 

mampu hidup mandiri dan kreatif. Dengan pendidikan, diharapkan dapat 

menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu 

menyongsong kemajuan pada masa mendatang.  

Pendidikan sebagai salah satu proses untuk menyiapkan generasi masa 

depan harus disesuaikan dengan kemajuan zaman, karena latar belakang 

sosial budaya masyarakat selalu mengalami perubahan. Pendidikan Indonesia 

diupayakan untuk tanggap terhadap perubahan zaman. Hal ini sesuai dengan 

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 
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kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman.  

Tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 2003 yang berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan 

martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional 

menyebutkan bahwa, tujuan pendidikan nasional adalah terwujudnya 

masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, 

berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Republik Indonesia 

yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan 

lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja 

yang tinggi serta disiplin. 

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah 

pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu 

sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah 

laku yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan menurut bentuknya 

dibedakan menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung secara teratur, 

bertingkat dan berkesinambungan. Sedangkan pendidikan non formal adalah 

pendidikan yang dilakukan secara tertentu tetapi tidak mengikuti peraturan 

yang ketat. Sekolah sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan 

pendidikan bagi siswa. 
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Sebagai penyelenggara pendidikan formal, sekolah mengadakan 

kegiatan secara berjenjang dan berkesinambungan. Di samping itu sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal juga berusaha semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan prestasi belajar anak didiknya. Dalam proses balajar 

mengajar terdapat banyak hal yang mendukung dan saling berkaitan dalam 

dunia pendidikan dan proses belajar mengajar. 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran seringkali anak 

didik kurang didorong untuk memahami informasi yang diterima, mereka 

lebih cenderung menghafal informasi sehingga mereka kurang bisa 

mengembangkan kemampuan diri dalam memahami dan mengolah informasi. 

Akibatnya ketika anak didik lulus sekolah, mereka pintar secara teoritis tetapi 

mereka kurang bisa mengaplikasikan teori-teori yang diperolehnya. 

Pemerintah mempunyai solusi untuk masyarakat yang terkendala oleh 

biaya yang tidak memadai. Pemerintah menyediakan sekolah setingkat SLTA 

yang biasanya disebut dengan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), yang di 

dalamnya terdapat pendidikan dan katerampilan yang nantinya langsung bisa 

digunakan dalam dunia pekerjaan. Walaupun demikian, lulusan SMK harus 

mampu bersaing dengan orang-orang yang mempunyai pendidikan lebih 

tinggi. 

Pengajaran di SMK yang penilaian prestasi siswanya adalah berasal 

dari nilai per kompetensi, bukan per mata pelajaran harus mempunyai tekad 

untuk memajukan prestasi anak didiknya yang nantinya akan menghadapi 

tantangan dalam dunia pekerjaan yang bersaing dengan orang-orang yang 
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mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, misalnya strata satu. Oleh karena 

itu, SMK harus mempunyai program pembelajaran yang kompeten agar siswa 

didiknya dapat meraih prestasi yang maksimal. Siswa selalu dituntut untuk 

memiliki kemampuan dalam belajar, dalam hal ini adalah kemampuan 

praktek pembelajaran dalam sekolah. 

Mata pelajaran Melakukan Proses Administrasi Transaksi merupakan 

salah satu mata pelajaran kelompok produktif pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) untuk program jurusan Tata Niaga yang bertujuan akhir 

pembelajarannya pada kompetensi yang berbasis karakter dimana peserta 

didik memiliki pengetahuan yang luas, memiliki sikap yang baik, beretika, 

dan memiliki keterampilan yang cukup. Sehingga peserta didik akan percaya 

diri dan mandiri.  

Mata pelajaran Melakukan Proses Administrasi Transaksi sendiri mulai 

diimplementasikan pada kurikulum SMK edisi 2004 sampai diterapkannya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Mata 

pelajaran Melakukan Proses Administrasi Transaksi sendiri diharapkan dapat 

memotivasi siswa untuk dapat memahami administrasi penjualan serta dapat 

menyelesaikan proses administrasi transaksi dengan secara manual dan 

komputer penjualan. Oleh karena itu siswa dibekali dengan kemahiran 

minimal, yaitu menghitung manual dan mengoperasikan komputer untuk 

mengelola administrasi.  

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 
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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. 

Hal ini dapat dipahami mengingat keberhasilan belajar seseorang 

dipengaruhi oleh banyak faktor, yang pada garis besarnya dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu faktor dari dalam diri siswa (intern) dan faktor dari 

luar diri siswa (ekstern). Faktor dari dalam diri siswa merupakan faktor yang 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar (Slameto,1995:70). Beberapa 

faktor yang dapat menentukan keberhasilan  tersebut adalah rendahnya 

frekuensi belajar dan rendahnya kepercayaan diri siswa. 

Prestasi belajar merupakan cerminan dari usaha belajar, semakin baik 

usaha belajarnya, maka semakin baik pula prestasi yang diraih. Dengan 

prestasi belajar yang diraih seseorang dapat dilihat seberapa besar kuantitas 

pengetahuan yang dimilikinya. Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai 

indikator keberhasilan siswa dalam belajarnya. Prestasi belajar berbentuk 

suatu nilai yang diperoleh ketika anak mengikuti proses belajar mengajar di 

sekolah. 

Menurut Muhibbin Syah (2008:117) 

Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-

kebiasaannya akan tampak berubah. Kebiasaan itu timbul karena proses 

penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi yang 

berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan 

perilaku yang tidak diperlakukan. Karena proses penyusutan dan pengurangan 

inilah, muncul suatu pola tingkah laku baru yang relatif menetap dan 

otomatis. 
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Frekuensi belajar merupakan suatu hal yang penting dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam proses belajar mengajar, tanpa 

adanya keaktifan anak belajar tidak akan mencapai hasil yang maksimal. 

Sering dijumpai pada individu yang malas belajar jika tidak ada ulangan atau 

jika tidak ada tugas dari sekolah. Di samping itu, individu yang kurang 

mempunyai keinginan untuk mengembangkan potensi kreatif yang ada dalam 

dirinya. Hal ini tampak terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Siswa kurang efektif dan responsif terhadap materi yang disampaikan. 

Kondisi semacam ini menjadikan siswa lebih banyak tergantung pada 

pendidik. 

Tetapi dalam kenyataannya, individu yang demikian justru bisa 

mencapai prestasi belajar yang cukup baik, bahkan ada beberapa individu 

yang terbilang tinggi prestasi belajarnya. Padahal kecenderungan frekuensi 

belajar merupakan salah satu unsur masukan yang pokok dalam proses 

pembentukan kepercayaan diri yang tinggi dan memberikan sikap bertahan 

dan maju terus dalam mewujudkan ide atau gagasan-gagasan yang kreatif. 

Tingginya frekuensi belajar diharapan dapat menimbulkan sikap kritis, yang 

mana sikap kritis ini hanya akan dimiliki oleh individu yang mempunyai 

kecerdasan tinggi yang pada akhirnya akan mendorong untuk mencapai 

prestasi belajar yang tinggi. 

Rendahnya kepercayaan diri yang dimiliki siswa dapat dilihat dari 

kurangnya kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan lingkungan 

sekitarnya, seperti guru atau siswa lainnya, merasa tidak mampu 

menyelesaikan soal yang sulit, atau siswa kurang memiliki fasilitas belajar 
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yang cukup sehingga memperkecil kemungkinan untuk bersaing dengan 

siswa lainnya yang berasal dari keluarga yang lebih mampu. Tingkat 

kepercayaan diri siswa akan mempengaruhi semangat dalam usaha belajar, 

sehingga tujuan belajar akan berhasil dicapai apabila didukung dengan 

kepercayaan diri yang dimiliki siswa. Karena tanpa adanya kepercayaan diri, 

maka siswa akan merasa tidak mampu dalam mengerjakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Elizabeth B. 

Hurlock (1993: 35) yang menyatakan bahwa remaja yang realistik tentang 

kemampuannya, lebih banyak berhasil daripada gagal. Melalui kepercayaan 

diri yang dimiliki, siswa akan selalu berusaha untuk menunjukkan 

keberhasilannya dalam prestasi belajar. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Hubungan Frekuensi Belajar dan Kepercayaan Diri 

dengan Prestasi Belajar Melakukan Proses Administrasi Transaksi 

Siswa Kelas XI SMK Kasatrian Solo Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pokok permasalahan dalam pencapaian tujuan pendidikan adalah 

faktor-faktor yang menyertai proses belajar mengajar. Adapun permasalahan 

yang diidentifikasi berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan melalui Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah diterapkan secara baik dan 

menyeluruh ? 

2. Apakah keterbatasan sarana dan prasarana belajar menjadi hambatan 

dalam meningkatkan frekuensi belajar ? 

3. Bagaimanakah frekuensi belajar dalam mempengaruhi prestasi belajar ? 

Dan apakah frekuensi belajar yang rendah dapat menimbulkan hembatan 

dalam proses pembentukan kepercayaan diri, sehingga prestasi belajar 

yang tercapai kurang optimal ? 

4. Apakah kurangnya kepercayaan diri siswa dalam belajar atau dalam 

mengerjakan soal serta dalam berinteraksi dengan lingkungan 

menyebabkan kegagalan dalam berprestasi ? 

5. Apakah frekuensi belajar yang rendah dalam diri siswa akan menjadi 

hambatan dalam upaya mencetak generasi muda yang berprestasi dan 

berpotensi ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, penulis berusaha membatasi masalah-masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Frekuensi belajar siswa kelas XI SMK Kasatrian Solo Sukoharjo dibatasi 

pada kebiasaan dan rutinitas siswa dalam belajar mata pelajaran 

Melakukan Proses Adminsitrasi Transaksi. 
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2. Kepercayaan diri siswa ditekankan pada kemampuan dan keyakinan siswa 

dalam melaksanakan belajar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih 

baik. 

3. Prestasi belajar ditekankan pada hasil belajar yang dicapai oleh siswa kelas 

XI program jurusan Tata Niaga setelah melaksanakan usaha belajar, yaitu 

prestasi belajar pada mata pelajaran Melakukan Proses Administrasi 

Transaksi di SMK Kasatrian Solo Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari kategori dan faktor-faktor tersebut akan dipilih beberapa sampel 

purposif (siswa terpilih) dari setiap kategorinya, kemudian dilakukan 

pengisian angket serta dilakukan wawancara terhadap sampel. Rumusan 

masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Adakah hubungan antara frekuensi belajar dengan prestasi belajar pada 

siswa kelas XI SMK Kasatrian Solo Sukoharjo pada tahun pelajaran 

2013/2014 ? 

2. Adakah hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi belajar pada 

siswa kelas XI SMK Kasatrian Solo Sukoharjo pada tahun pelajaran 

2013/2014 ? 

3. Adakah hubungan antara frekuensi belajar dan kepercayaan diri dengan 

prestasi belajar pada siswa kelas XI SMK Kasatrian Solo Sukoharjo pada 

tahun pelajaran 2013/2014 ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa SMK Kasatrian Solo Sukoharjo serta beberapa tujuan 

lain, yaitu : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi belajar dengan prestasi 

belajar pada siswa kelas XI SMK Kasatrian Solo Sukoharjo pada tahun 

pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi 

belajar pada siswa kelas XI SMK Kasatrian Solo Sukoharjo pada tahun 

pelajaran 2013/2014. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara frekuensi belajar dan kepercayaan diri 

dengan prestasi belajar pada siswa kelas XI SMK Kasatrian Solo 

Sukoharjo pada tahun pelajaran 2013/2014. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran Melakukan Proses 

Administrasi Transaksi. Adapun Manfaat penelitian ini adalah :. 

a. Memberi sumbangan pikiran bagi pendidik dalam membantu para siswa 

dalam melaksanakan dan menemukan keterangan-keterangan yang 

lebih luas dari frekuensi belajar, kepercayaan diri dan prestasi belajar. 

b. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis di masa 

mendatang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberi masukan kepada siswa dalam upaya meningkatkan frekuensi 

belajar dengan memanfaatkan segala sumber belajar yang ada untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 

b. Memberi masukan kepada siswa dalam meningkatkan kepercayaan diri 

melalui peningkatan persepsi terhadap konsep diri yang positif dan agar 

senantiasa bersemangat dan mempunyai motivasi berprestasi yang 

tinggi dalam belajar. 

c. Sebagai referensi kepada pendidik untuk dapat mengetahui faktor-

faktor internal pada diri siswa yang mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar, diantaranya adalah frekuensi belajar, kepercayaan diri dan lain-

lain. 

 

 


