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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang 

Banyak pihak yang cukup memperhatikan berbagai kegiatan dan 

permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Pendidikan akan membantu 

meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada menjadi lebih handal dan 

berkualitas. Pembangunan Nasional yang di laksanakan di Indonesia mempunyai 

tujuan pembangunan Indonesia seutuhnya baik material maupun spiritual. Hal ini 

berarti pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya mengejar kemajuan 

lahiriahnya atau kepuasan batin saja, melainkan keselarasan dan keseimbangan di 

antara keduanya. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah meningkatkan 

taraf hidup, kecerdasan, kesejahteranan rakyat yang semakin merata. Dari ketiga 

hal ini mempunyai kaitan yang erat dan saling mendukung. Media yang sangat 

penting dalam  upaya mencerdaskan bangsa yaitu melalui jalur pendidikan. Hal 

ini menuntut konsekwensi yaitu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia 

misalnya dengan mangadakan perbaikan kurikulum dan meningkatkan 

kemampuan mengajarnya bagi siswa.  

Pembentukan insan yang berkualitas melalui pendidikan menekankan pada 

pembentukan sumber daya  pembangunan yang memiliki etos kerja tinggi, 

produktif, profesional dan mampu menguasai serta memanfaatkan ilmu 

pengetahuan teknologi. Pendidikan akan merangsang kreativitas seseorang agar 
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sanggup menghadapi tantangan-tantangan alam, masyarakat, teknologi serta 

kehidupan  yang semakin kompleks. 

Anak sebagai peserta didik menjadi sasaran utama dalam kegiatan 

pendidikan, di mana mereka dapat mencapai keberhasilan belajar. Keberhasilan 

belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam menguasai materi pelajaran, 

prestasi belajar yang dicapai siswa, terampil dan kebenaran dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan guru dan lain-lain. 

 Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa menunjukkan tingkat 

keberhasilan belajarnya yang dapat dipengaruhi dari faktor  dalam dan luar diri 

siswa. Ngalim Purwanto (2002: 102) berpendapat bahwa: 

 
Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar dapat kita bedakan menjadi 
dua golongan: 
1. Faktor yang ada pada diri organisasi itu sendiri yang kita sebut faktor 

individual, dan 
2. Faktor yang ada di luar individu, yang kita sebut faktor sosial. Yang 

termasuk ke dalam faktor individual adalah: faktor kematangan atau 
pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. 
Sedangkan yang termasuk sosial adalah: Faktor keluarga atau 
keadaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarnya, alat-alat yang 
digunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan yang 
tersedia dan motivasi sosial. 

 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat berarti  bahwa disiplin 

termasuk kedalam salah satu faktor pribadi yang dapat mempengaruhi pencapaian 

prestasi belajar siswa. Disiplin belajar siswa yang baik akan dapat mendorong 

siswa meraih prestasi yang tinggi. Tumbuhnya sikap disiplin belajar bukan 

merupakan peristiwa mendadak yang terjadi seketika. Disiplin belajar pada diri 

siswa tersebut tumbuh dengan adanya bantuan dari pendidik, baik dari orang tua 

maupun dari guru. Orang tua sangat berperan penting dalam pembinaan disiplin 

belajar siswa di rumah yaitu dengan memotivasi anak belajar dengan rajin, 

memberi teladan yang baik serta mencukupi kebutuhan belajar anak. Guru juga 

berperan sangat besar dalam pembinaan disiplin siswa belajar disekolah. Akan 

tetapi masih banyak pendidik yang kurang memperhatikan masalah disiplin 

belajar dari siswa sehingga terjadi banyak pelanggaran. Masalah pelanggaran 
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disiplin belajar yang timbul dirumah antara lain malas belajar, terlalu banyak 

bermain, masa bodoh terhadap tugas yang diberikan guru dan sebagainya. Dalam 

lingkungan sekolah juga banyak ditemui pelanggaran disiplin belajar yang 

dilakukan oleh siswa seperti terlambat masuk kelas, membolos, tidak mengerjakan 

tugas dari guru, menyontek dan lain sebagainya. 

Disiplin belajar sangatlah penting bagi siswa dalam usaha untuk mencapai 

prestasi yang baik. Siswa  yang mempunyai disiplin belajar yang tinggi umumnya 

memiliki prestasi yang tinggi pula sedangkan siswa yang memiliki disiplin belajar 

yang kurang maka prestasi belajarnya akan lebih rendah. Dalam proses 

pembelajaran masih banyak ditemui siswa yang memiliki disiplin belajar yang 

rendah sehingga tidak semua siswa dapat berprestasi dengan baik.  Disiplin  dapat 

mendorong siswa belajar secara terarah tentang hal-hal yang positif, melakukan 

hal-hal yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan sekolah serta menjauhi hal-

hal yang negatif. 

Keberhasilan siswa meraih prestasi berkaitan erat dengan kelancaran dan 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar di sekolah. (Sumadi Suryabrata, 

1998:233) “Keberhasilan dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah   di 

pengaruhi berbagai faktor antara lain  situasi lingkungan sekolah yang baik dan 

harmonis dalam  penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sehingga tujuan 

pendidikan akan tercapai.” Selain itu siswa juga dituntut untuk mampu 

berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.  

Lingkungan sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas belajar siswa  adalah 

kondisi di luar lingkungan alami, kondisi ini  berupa hubungan timbal balik  di 

antara masyarakat seperti hiruk pikuk lalu lintas, keramaian pasar dan sebagainya. 

Lingkungan sosial di luar sekolah sekolah ternyata sisi kehidupan yang 

mendatangkan problem tersendiri bagi kehidupan anak. Syaiful Bahri Djamarah 

(2002:145)” Pembangunan gedung sekolah tak jauh dari hiruk pikuk lalu lintas 

menimbulkan kegaduhan suasana kelas, dan hal tersebut menyebabkan anak didik 

tidak dapat berkonsentrasi dengan baik dalam  belajarnya.” 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas,maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “HUBUNGAN ANTARA DISIPLIN 

BELAJAR DAN TINGKAT KEBISINGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH 

DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS II  SMK BATIK 1 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2006/2007.” 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Kurang nyamannya suasana lingkungan sosial sekolah sehingga 

mengakibatkan turunnya semangat belajar siswa dan kesulitan mencapai 

prestasi belajar yang tinggi. 

2. Kurang bisanya guru dalam mengatur dan menciptakan kondisi belajar secara 

optimal sehingga salah satu faktor tercapainya tujuan pengajaran tidak 

terpenuhi, sehingga hasil belajar siswapun kurang memuaskan atau cenderung 

rendah. 

3. Kurang baiknya lingkungan  fisik di sekolah akan menyulitkan siswa dalam 

menerima mata pelajaran yang disampaikan guru sehingga mengakibatkan 

prestasi belajar yang cenderung rendah. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Dalam suatu penelitian sering muncul berbagai masalah secara bersamaan 

dan masalah-masalah tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya, sehingga sulit untuk dapat diteliti secara keseluruhan. 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti dibatasi 

karena kualitas penelitian tidak terbatas pada keluasan masalah yang diteliti tetapi 

pada pengkajian masalahnya. Oleh karena itu masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini  dibatasi  pada masalah tentang disiplin  belajar, tingkat kebisingan 

disekolah dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar. 



5

Untuk lebih  memperjelas pembatasan masalah yang akan diteliti maka 

pengertian dari masing-masing istilah akan dijabarkan sebagai berikut :  

1. Disiplin belajar adalah keseluruhan sikap dan perbuatan siswa yang timbul 

dari kesadaran dirinya untuk belajar menaati dan melaksanakan tugas-

tugasnya sebagai siswa dalam berbagai kegiatan belajarnya, sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

2. Tingkat kebisingan di lingkungan sekolah adalah tinggi rendahnya intensitas 

bunyi yang berada di luar batas ambang pendengaran telingga manusia 

normal yang berada di  lingkungan sekolah. 

3. Prestasi belajar adalah hasil maksimal yang dicapai dengan adanya perubahan 

diri siswa  yang dinyatakan dalam score atau nilai dalam rapor. 

 

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan prestasi 

belajar siswa Kelas II SMK BATIK 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007? 

2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkat kebisingan di lingkungan 

sekolah dengan prestasi belajar siswa  Kelas II SMK BATIK 1 Surakarta 

tahun ajaran 2006/2007? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dan tingkat 

kebisingan di lingkungan sekolah secara bersama-sama dengan prestasi  

belajar siswa  Kelas II SMK BATIK 1 Surakarta tahun ajaran 2006/2007? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin 
dicapai. Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara disiplin 

belajar dengan prestasi belajar siswa Kelas II SMK BATIK 1 Surakarta. 



6

2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara tingkat 
kebisingan di lingkungan sekolah dengan prestasi belajar siswa Kelas II SMK 
BATIK 1 Surakarta. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara disiplin 
belajar dan tingkat kebisingan di lingkungan sekolah secara bersama-sama 

dengan prestasi belajar siswa Kelas II SMK BATIK 1 Surakarta. 
 

F.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

dan praktis. 

1. Kegunaan teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pendidikan. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Sebagai masukan bagi para guru di SMK BATIK 1 Surakarta tentang 

pembinaan disiplin  belajar siswa dan mengetahui kondisi lingkungan 

sekolah dalam rangka mencari strategi belajar mengajar yang baik. 

b. Sebagai sumbangan untuk siswa yang menghendaki kemajuan tentang 

kedisiplinan belajar dan mengetahui kondisi lingklungan sekolah dan 

peningkatan prestasi belajar. 

c. Untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana 

pendidikan dan untuk melatih mengenbangkan kemampuan dalam 

penyusunan karya ilmiah. 

d. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan penelitian 

berikutnya. 
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