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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia setidaknya memiliki common sense tentang pendidikan bahwa 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan memiliki pengaruh yang dinamis dalam kehidupan manusia di masa 

depan. Pendidikan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa secara 

optimal. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Menurut Redja 

Mudyahardjo (2001) dalam Marsudi (2011:23) secara luas pendidikan adalah 

segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup dalam Saring Marsudi. Pendidikan mengarah pada hal-hal yang 

positif, maka pendidikan akan berlangsung apabila terjadi interaksi edukatif 

antar manusia. 

Menurut UU SISDIKNAS Tahun 2003 pasal 1 menjelaskan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan piritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan 

sangat penting bagi peserta didik. Pendidikan dapat mengembangkan potensi 

yang ada dalam diri siswa. Siswa dapat mengoptimalkan potensi yang 

diperlukan dirinya melalui pendidikan. Pendidikan juga dapat mengarahkan 

seseorang pada hal-hal yang positif dan dapat diturunkan melalui pengajaran dan 

pelatihan. 

Tujuan pendidikan adalah untuk menyiapkan peserta didik agar dapat 

berperan penting dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Pendidikan 

harus berupaya membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik yang 

diorientasikan agar peserta didik memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap, dan 
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berbagai ketrampilan yang dibutuhkannya sehingga kelak dapat memainkan 

peranan yang signifikan dalam kehidupannya baik sebagai pribadi, sebagai 

warga masyarakat, sebagai warga negara, maupun sebagai warga dunia. 

Prestasi belajar merupakan hasil dari pembelajaran selama minimal satu 

semester. Pencapaian prestasi belajar siswa secara optimal dapat tercapai atau 

tidaknya tergantung dari peranan guru dan orangtua dalam mendidik siswa. Guru 

dan orangtua harus bekerjasama dalam mendidik siswa. Prestasi belajar siswa 

tidak hanya terpengaruh dari guru dan orangtua saja. Siswa sendiri juga harus 

menanamkan semangat dalam belajar. Faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar antara lain frekuensi belajar dan kemandirian belajar. 

Frekuensi berarti kekerapan. Frekuensi belajar berarti kekerapan 

seseorang dalam mempelajari sesuatu. Semakin sering siswa belajar, maka akan 

semakin banyak pengetahuan dan mampu memecahkan masalah dalam 

menghadapi permasalahan dalam belajarnya. Pada umumnya siswa kurang 

sering belajar. Siswa tidak akan belajar apabila tidak ada ulangan atau pekerjaan 

rumah. Siswa biasanya belajar dalam intensitas waktu yang singkat. Banyak 

dijumpai pula bahwa dalam pembelajaran, siswa tidak mengetahui materi yang 

akan disampaikan oleh guru. Hal ini disebabkan bahwa siswa kurang dalam 

belajarnya atau bahkan tidak belajar di rumah. 

Kemandirian berarti berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Kemandirian siswa harus dapat ditanamkan sejak dini oleh guru maupun 

orangtua. Siswa belajar mandiri dalam hal apapun termasuk ketika belajar. 

Kemandirian siswa dalam belajar akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Siswa akan terbiasa belajar sendiri dan mampu mengerjakan soal-soal atau tugas 

dari guru. Sering dijumpai pada individu yang kurang mempunyai kemandirian 

dalam belajar, misalnya ketika tidak ada ulangan atau pekerjaan rumah, anak 

tidak akan belajar.  

Pada kenyataannya siswa kelas V di SD Negeri 01 Potronayan banyak 

yang memiliki frekuensi belajar yang rendah sekitar 65%. Siswa kurang 

mempunyai kesadaran diri dalam belajar. Hal ini dibuktikan ketika guru 

menanyakan materi yang akan dipelajari, siswa kurang mengetahui. Padahal 
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pada hari sebelumnya guru sudah meminta siswa untuk mempelajari materi 

pelajaran untuk hari tersebut. Hal ini berdampak pada prestasi belajar kurang 

memuaskan. Disamping itu kemandirian belajar siswa juga yang rendah. Jika 

tidak dipaksa untuk belajar, siswa tidak akan belajar. Hal ini tidak sesuai dengan 

harapan, bahwa frekuensi belajar dan kemandirian belajar dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

supaya memperoleh data yang akurat, yang berguna memberikan solusi yang 

terbaik untuk mengetahui pengaruh frekuensi belajar dan kemandirian belajar 

kelas V siswa SD Negeri 1 Potronayan. Oleh karena itu penulis mengambil judul 

Pengaruh Frekuensi Belajar dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Kelas V SD Negeri 01 Potronayan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasikan 

masalah penelitian antara lain: 

1. Frekuensi belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Potronayan masih rendah. 

2. Kemandirian belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Potronayan masih rendah. 

3. Prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Potronayan masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji lebih terfokus dan terarah maka penulis 

membatasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Frekuensi belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Potronayan di sekolah dan di 

rumah. 

2. Kemandirian belajar kelas V SD Negeri 01 Potronayan di sekolah dan di 

rumah. 

3. Prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Potronayan semester 1 tahun 

pelajaran 2014/2015. 
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D. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh frekuensi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 

V SD Negeri 01 Potronayan? 

2. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa 

kelas V SD Negeri 01 Potronayan? 

3. Apakah ada pengaruh frekuensi belajar dan kemandirian belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Potronayan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai maksud dan tujuan, berdasarkan perumusan 

masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Potronayan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas V SD Negeri 01 potronayan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi belajar dan kemandirian belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 01 Potronayan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teori 

a. Digunakan untuk masukan bagi peneliti lain sebagai referensi dalam 

meneliti. 

b. Diharapkan dapat mengoptimalkan prestasi belajar siswa dengan 

meningkatkan frekuensi dan kemandirian belajar siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan wawasan kepada sekolah dalam usaha memperbaiki 

prestasi belajar siswa melalui pemberian motivasi bagi siswa agar dapat 

meningkatkan frekuensi belajarnya dan penanaman kemandirian bagi 

siswa dalam belajarnya. 

b. Bagi Guru 

Memberikan pengalaman bagi guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa melalui kebiasaan mengajari siswa untuk dapat madiri dan 

memberikan motivasi agar siswa menjadi lebih semangat dalam 

belajarnya. 

a. Bagi Siswa 

Meningkatkan frekuensi belajar dan menanamkan kemandirian belajar.  


