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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini salah satu tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia 

adalah menyongsong era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi 

disetiap bidang. Menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di era globalisasi, 

diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten, baik 

untuk tenaga profesional maupun penerapan IPTEK, serta tenaga dalam bidang 

lain dari berbagai aspek kehidupan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia ini dilakukan melalui sistem pendidikan yang lebih produktif dalam 

mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. 

Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah bagian terpadu dari Sistem 

Pendidikan Nasional, yang mempunyai peranan penting didalam menyiapkan dan 

pengembangan SDM. Lulusan SMK diharapkan mampu memenuhi tantangan 

berwirausaha maupun menjadi lulusan yang siap kerja. Siswa diharapkan mampu 

mengusai standar kompetensi yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi calon 

lulusan yang siap kerja, terampil, dan kompeten. SMK yang dijadikan objek 

penelitian oleh penulis adalah SMK MedikaCom. SMK MedikaCom adalah salah 

satu sekolah kejuruan yang memiliki akreditasi A dan berstandar ISO 9001:2000. 

SMK MedikaCom memiliki tujuh kompetensi keahlian yaitu RPL (Rekayasa 

Perangkat Lunak), TKJ (Teknologi Komputer Jaringan), Farmasi, Akuntansi, 

TPM (Teknik Permesinan), TSM (Teknik Sepeda Motor), dan TKR (Teknik 

Kendaraan Ringan). Lulusan dari SMK MedikaCom ini diharapkan mampu 

menjadi lulusan yang siap kerja, mampu berwirausaha, dan mahir dalam 

kompetensi pilihannya. 

Program keahlian Teknik Sepeda Motor, Teknik Kendaraan Ringan, dan 

Teknik Pemesinan memiliki bengkel yang dilengkapi dengan sarana yang cukup 

memadai. Siswa diminta untuk mengenakan wearpack dan membawa lembar 

jobsheet dalam setiap praktikum, hal ini bertujuan agar pekerjaan yang harus 
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dilakukan siswa lebih terarah dan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP 

(Standard Operational Procedure). 

Setiap siswa kelas XII akan dihadapkan pada kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), hal ini didasarkan pada tujuan sekolah untuk mencetak lulusan 

yang mahir dan siap kerja. Sebelum siswa menghadapi PKL, tentunya siswa 

diberikan pembekalan berupa teori dan praktik di sekolah di kelas XI. Harapan 

sekolah tentunya agar siswa sudah siap dan percaya diri menghadapi PKL di kelas 

XII dan mampu mendapatkan hasil belajar yang baik agar mengharumkan nama 

sekolah. Kenyataan yang terjadi adalah tidak semua siswa dapat memahami 

pembelajaran dengan baik dan hasil belajar siswa pun tak semua memenuhi 

Standar Ketuntasan Minimal (SKM). Berikut adalah gambaran mengenai hasil 

belajar pada Ujian Tengah Semester (UTS) memperbaiki Sistem Pengapian pada 

kelas XI TSM A dan XI TSM B di SMK MedikaCom: 

Tabel 1.1  

Data Hasil Ujian Tengah Semester (UTS) Sistem Pengapian TSM 

KELAS LULUS TIDAK LULUS 

XI TSM A 40% 60% 

XI TSM B 45% 55% 

  Sumber: Data SMK MedikaCom (2014) 

Dari data di atas terlihat bahwa masih besar prosentase siswa yang tidak 

lulus pada kompetensi Sistem Pengapian, hal ini mengindikasikan perlu adanya 

perhatian khusus dari para guru TSM kelas XI khususnya pada mata pelajaran 

Sistem Pengapian. Setiap siswa perlu mendapat perhatian yang tepat sasaran dan 

baik, sehingga berakhir dengan hasil yang memuaskan. Perlu adanya penelitian 

yang dapat menentukan metode pembelajaran untuk siswa tersebut pada proses 

pembelajaran produktif untuk menghasilkan SDM yang terbaik dalam dunia kerja. 

Sebelum melaksanakan metode tertentu, setiap pengajar perlu mengetahui 

metode yang tepat untuk diberi perlakuan pada kelas. Kemampuan setiap siswa 

antara satu dengan yang lainnya di dalam kelas sangatlah berbeda, sehingga 
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diperlukan strategi perilaku awal kepada siswa dalam proses pembelajaran. 

Perilaku awal adalah perilaku yang diperoleh siswa sebelum ia memperoleh 

perilaku yang baru. Salah satu perilaku awal yang akan digunakan untuk 

menentukan strategi belajar adalah kebiasaan belajar. 

Siswa seringkali belum menyadari dan memahami mengenai kebiasaan 

belajarnya sendiri. Mereka berpandangan bahwa kebiasaan belajar yang baik 

hanya berupa rajin membaca buku dan memperhatikan ketika guru menjelaskan di 

depan kelas, serta aktif dalam aktifitas diskusi, namun sesungguhnya kebiasaan 

belajar itu merupakan dasar dari hal-hal yang sering mereka lakukan secara 

berulang-ulang tanpa mereka sadari sehingga menjadi suatu kebiasan. Inilah yang 

mendasari setiap perilaku mereka dalam proses pembelajaran yang kemudian 

menjadi acuan guru untuk menentukkan strategi belajar apa yang tepat digunakan 

di dalam kelas. 

Penentuan strategi belajar yang cocok dengan kebiasaan belajar tentunya 

dilakukan dengan pendekatan empiris yang harus terus menerus diuji 

ketepatannya. Kemampuan untuk mengembangkan strategi belajar yang efektif 

untuk siswa yang sesuai dengan kebiasaan belajar orang tersebut tentunya sangat 

membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik. Mengenali 

kebiasaan belajar dapat menentukan dan mengetahui bagaimana memanfaatkan 

kemampuan belajar secara maksimal, sehingga hasil belajarnya menjadi lebih 

optimal. 

Agar tujuan di atas dapat tercapai, maka dalam kegiatan proses belajar 

mengajar perlu adanya berbagai tindakan antara siswa dan pengajar yang dapat 

meningkatkan kualitas lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya 

dengan mengetahui kebiasaan belajar siswa ketika belajar dan menumbuhkan 

semangat belajar siswa. Studi tentang kebiasaan belajar dan strategi belajar telah 

banyak dilakukan dan selalu menarik perhatian mengingat perannya yang penting 

dalam pencapaian hasil belajar. Kebiasaan belajar siswa akan dijabarkan dengan 

teori kebiasaan belajar yang dikemukakan oleh Hughes. Hughes (2012:105) 

menyimpulkan beragam jenis dari kebiasaan, yaitu: 



4 
 

 

Sekar Arum Ningtyas, 2014 
Hubungan Antara Kebiasaan Belajar dengan Hasil  Belajar Sistem Pengapian 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

a. Kebiasaan gerak (contohnya menulis, merajut, atau berenang) 

b. Kebiasaan verbal (contohnya kebiasaan ketika mengingat dan 

menghafalkan) 

c. Kebiasaan sosial (contohnya kesopanan dan kerapian) 

d. Kebiasaan moral (contohnya kejujuran dan ketekunan) 

e. Kebiasaan cara berpikir ilmiah. 

Kebiasaan belajar hanyalah salah satu faktor keberhasilan belajar siswa, 

oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut apakah ada hubungan antara kebiasaan 

belajar dengan hasil belajar untuk melihat tindakan terbaik apa yang dapat diambil 

guru. Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyimpulkan bahwa diperlukan 

suatu penelitian untuk mengetahui seberapa besar hubungan kebiasaan belajar 

dengan hasil belajar siswa, maka penelitian ini diberi judul “Hubungan Antara 

Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Sistem Pengapian” (penelitian pada 

siswa kelas XI TSM di SMK). 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dari uraian latar belakang masalah ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa belum dapat mengenali kebiasaan belajar dirinya dan belum dapat 

mengetahui bagaimana memanfaatkan kebiasaan belajarnya, sehingga siswa 

kurang menangkap dan kurang memahami pelajaran dengan baik yang 

diberikan oleh guru pada saat proses pembelajaran 

2. Sebagian besar guru belum sepenuhnya mengetahui kebutuhan para siswa 

yang sesuai dengan kebiasaan belajar tiap siswa, sehingga belum dapat 

merancang strategi mengajar yang lebih tepat dan akurat untuk memenuhi 

kebutuhan siswa. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti 

merumuskan masalah menjadi beberapa pernyataan, yaitu: 

1. Bagaimana gambaran umum kebiasaan belajar siswa TSM kelas XI SMK 

MedikaCom Bandung? 
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2. Bagaimana gambaran umum hasil belajar siswa TSM XI SMK MedikaCom 

Bandung? 

3. Berapa besar hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar siswa TSM 

kelas XI SMK MedikaCom Bandung? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis gambaran umum kebiasaan belajar siswa TSM kelas XI SMK 

MedikaCom Bandung 

2. Menganalisis gambaran umum hasil belajar siswa TSM kelas XI SMK 

MedikaCom Bandung 

3. Menganalisis seberapa besar hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar 

siswa TSM kelas XI SMK MedikaCom Bandung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat: 

1. Sebagai alternatif bagi pengajar dalam memilih strategi-strategi, penerapan 

metode belajar yang sesuai dengan kebiasaan belajar siswa di kelas 

2. Sebagai sumber informasi pengetahuan bagi pihak yang memberi perhatian 

terhadap pelaksanaan dan pengembangan strategi pengajaran pada semua 

jenjang pendidikan 

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya dalam mengkaji masalah yang 

serupa 

4. Sebagai sarana perluasan wawasan mengenai kebiasaan belajar siswa dan 

bagaimana mengatasinya. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berguna untuk memperjelas urutan penulisan yang 

terdapat pada skripsi ini, yang terdiri dari bab I sampai dengan bab V. Bab I 

berisikan tentang Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Bab II berisikan tentang Landasan Teori dan Hipotesis, 

yang meliputi; pengertian belajar, kebiasaan belajar siswa, hasil belajar siswa, 

penelitian yang relevan, anggapan dasar, dan hipotesis. Bab III berisikan tentang 

Metodologi Penelitian, yang berisikan lokasi dan subjek penelitian, metode dan 

desain penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data dan instrumen 

penelitian, proses pengembangan instrumen, pengujian persyaratan analisis data, 

pengujian hipotesis. Bab IV berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, 

yang berisikan hasil pengolahan instrumen, deskripsi data penelitian, dan 

pembahasan hasil analisis data. Bab V berisikan tentang Simpulan dan Saran, 

yang meliputi; simpulan dan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 


