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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mengejar ketinggalan baik 

di segi ekonomi, sains maupun teknologi yang ditempuh melalui jalur pendidikan 

terhadap negara-negara maju. Upaya untuk mengejar ketinggalan tersebut maka di 

bidang pendidikan pemerintah menekankan pada tercapainya pendidikan nasional.  

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang 

untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek 

kehidupan, sehingga diharapkan pendidikan dapat lebih memajukan pemerintah 

ini, dan dengan itu diusahakan pendidikan dapat dikenyam oleh semua rakyat 

Indonesia mulai dari tingkat SD sampai pendidikan di tingkat Universitas. Selain 

itu pendidikan merupakan persoalan penting bagi kemajuan suatu bangsa.  

Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat 

terjadinya proses pembelajaran yang diusahakan dengan sengaja untuk 

mengembangkan kepribadian dan segenap potensi siswa sehingga mereka dapat 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku akibat dari interaksi dengan lingkungannya. 

http://belajarpsikologi.com/tujuan-pendidikan-nasional/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
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Perubahan tersebut menyangkut perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun 

nilai sikap. Hasil belajar dapat dikatakan membekas atau konstan, jika perubahan 

yang terjadi akibat proses belajar tahan lama dan tidak mudah terhapus begitu 

saja. 

Hasil belajar kemudian akan terlihat dalam nilai-nilai yang tercantum 

dalam nilai prestasi akademik dan dikenal dengan istilah prestasi belajar. 

Tirtonegoro (2001) menyatakan bahwa, “Prestasi belajar adalah penilaian hasil 

usaha kegiatan belajar mengajar yang dalam bentuk simbol, angka, huruf, atau 

kalimat yang dapat mencerminkan hasil usaha yang sudah dicapai oleh anak 

dalam periode tertentu. Adapun fungsi prestasi tidak hanya sebagai indikator 

keberhasilan dalam bidang studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator kualitas 

pendidikan.  

Demikian pentingnya prestasi belajar yang tinggi dapat dicapai, namun 

pada kenyataannya prestasi belajar siswa di Indonesia masih tergolong rendah. 

Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia 

internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and Science Study 

(TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 

negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam 

hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa Indonesia jauh di bawah siswa 

Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat.  

Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for 

Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang 

kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang 
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berjudul Human Development Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini 

Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding 

dengan negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya. 

Menurut UNESCO indeks pembangunan pendidikan atau education 

development index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu 

menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan 

tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan 

kategori rendah di bawah 0,80.  

Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi 

bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang 

memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal 

dan mengerjakan soal pilihan ganda. Selain itu, hasil studi The Third International 

Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) 

memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 

Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam 

dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yang 

disurvai di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu 

menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75. 

Khusus sekolah kejuruan atau SMK menurut data dari Kemendikbud 

(2016) mengalami penurunan yang signifikan untuk rata-rata nilai ujian nasional. 

Hasil nilai rata-rata ujian nasional SMK secara keseluruhan pada tahun 2015 

adalah 62,11 dan tahun 2016 memiliki rata-rata 57,66. Penurunan nilai prestasi 

pada sekolah kejuruan merupakan kondisi nyata capaian nilai siswa di lapangan. 
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Lulusan SMK yang diharapkan bisa langsung masuk dunia kerja namun 

nyatanya justru kualitasnya rendah bila dilihat dari capaian nilai prestasi 

akademik, sehingga dengan melihat fenomena-fenomena tersebut di atas maka 

diharapkan baik para siswa sekolah umum maupun sekolah kejuruan dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya. Namun pada kenyataannya prestasi belajar itu 

sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah kompetensi sosial. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Caprara, dkk (2000) bahwa ketrampilan dan kompetensi sosial sebagai faktor 

yang menentukan keberhasilan akademik dan dapat memprediksi hasil 

perkembangan individu yang secara luas telah diakui.  

Selain itu, pengembangan intelektual anak-anak juga dipengaruhi oleh 

kualitas hubungan interpersonal dengan para gurunya (DiLalla, Marcus, & 

Wright-Phillips, 2004) dan teman sebayanya (Smith & Brownell, 2003), yang 

mana hal tersebut mengarah pada ketrampilan dan kompetensi sosial. Hubungan 

interpersonal dengan para guru dan teman sebaya yang baik memungkinkan 

penggunaan keterampilan sosial dalam mengeksplorasi lingkungan, menjamin 

kemungkinan pendidikan yang positif dan memperkuat kognitif stimulasi (input) 

dalam konteks akademik, yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian prestasi 

belajar yang tinggi. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Feitosa (2012) 

pada 80 siswa SD di Brazil bahwa ada hubungan positif antara kompetensi sosial 

dengan prestasi belajar.  

Kompetensi sosial itu sendiri menurut Krasnor (dalam Denham dan 

Queenan, 2003) dapat didefinisikan sebagai keefektifan dalam berinteraksi, hasil 
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dari perilaku-perilaku teratur yang memenuhi kebutuhan pada masa 

perkembangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pandangan 

teoritis kompetensi sosial, terdapat dua fokus pengukuran yaitu pada diri atau 

orang lain, dalam hal ini adalah mengukur kesuksesan anak dalam memenuhi 

tujuan pribadi atau hubungan interpersonal anak.   

Selanjutnya kompetensi sosial menurut Waters & Sroufe (dalam 

Widyorini, 2002) adalah penyesuaian diri individu terhadap lingkungan dan 

sesama dengan tujuan agar individu dapat mengembangkan kemampuan 

interpersonalnya.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu “Apakah ada hubungan antara kompetensi sosial 

dengan prestasi belajar. Pada penelitian ini peneliti memilih judul yaitu 

“Hubungan antara Kompetensi Sosial dengan Prestasi Belajar pada Siswa”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kompetensi sosial dengan prestasi belajar pada siswa. 

2. Peran kompetensi sosial terhadap prestasi belajar pada siswa. 

3. Tingkat kompetensi sosial pada siswa. 

4. Tingkat prestasi belajar pada siswa. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah, dapat memberikan informasi tentang pentingnya 

hubungan kompetensi sosial pada diri siswa yang mana dapat 

mempengaruhi tingginya prestasi belajar pada siswa. 

2. Bagi guru, dapat memberikan informasi tentang pemaknaan terhadap 

prestasi belajar melalui kompetensi sosial.  

3. Bagi murid, sebagai bahan untuk siswa memahami prestasi belajarnya 

berkaitan dengan kompetensi sosialnya. 

4. Peneliti selanjutnya, bahwa dari hasil penelitian ini, dapat memberikan 

referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan  

motivasi belajar. 


