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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi baik 

antara berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antara sektor 

pembangunan biaya serta antara daerah, masyarakat sebagai mitra pemerintah 

berkesempatan seluas- luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan 

pendidikan nasional. 

Kualitas pendidikan perlu disesuaikan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan perlu pula terus di 

kembangkan kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam 

rangka pendidikan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang cakap 

dan terampil bagi pembangunan sehingga tercipta keterpaduan dengan 

perencanaan tenaga kerja nasional. 

Pembinaan terhadap pendidikan di lingkungan keluarga sebagai 

tempat pendidikan pertama dan pendidikan sekolah disamping sebagai wahana 

sosialisasi awal sebelum pendidikan dasar dikembangkan agar lebih mampu 

melatarkan landasan pembentukan watak dan kepribadian, penanaman dan 

pengenalan agama dan budi pekerti serta dasar pergaulan.  

Dalam hal ini perlu keteladanan dan pengembangan suasana yang membantu 

peletakan dasar ke arah pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan 

daya cipta. 
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Pendidikan merupakan masalah utama bagi setiap warga negara yang 

menginginkan kemajuan bangsanya, karena itu pendidikan bukan sekedar 

mengawetkan kebudayaan dan mewariskannya dari generasi ke generasi akan 

tetapi diharapkan juga mampu mengubah dan mengembangkan pengetahuan. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah di pengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain faktor ekternal yang berupa lingkungan dan faktor instrumental. Faktor 

utama keberhasilan pendidikan siswa di sekolah adalah minat belajar siswa, 

sedangkan salah satu faktor lingkungan yang sangat besar pengaruhnya dalam 

keberhasilan proses belajar siswa adalah lingkungan keluarga. Di dalam 

keluarga orang tualah yang utama dan pertama bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anaknya, selain itu kurang berhasilnya siswa dalam menyelesaikan 

tugas belajarnya kemungkinan di pengaruhi oleh kurangnya rasa disiplin di 

sekolah. Sebagaimana kita tahu bahwa siswa yang duduk di bangku SLTP 

adalah anak yang menginjak usia remaja dimana masa remaja adalah masa 

yang penuh kebimbangan dan keraguan. Anak cenderung mudah goyah dan 

terpengaruh oleh lingkungan mereka, maka teman sebaya akan terlihat lebih 

banyak mempengaruhi sikap dan tindakan anak. 

Sebagai lingkungan pendidikan, maka ada baiknya lingkungan sekolah 

diatur, ditata, dijaga sedemikian hingga lingkungan itu akan menjadi pendidik, 

usaha tersebut diantaranya dengan diadakan peraturan dan tata tertib sekolah 

tetapi bukan keadaan yang tidak baik karena itu cenderung kearah yang tidak 

perlu pula. Tetapi karena keadaan diri siswa dimana pada usia remaja 

umumnya penuh dengan gejolak emosi maka sering kelihatan tidak semua 
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peraturan dan tata tertib sekolah itu sesuai dengan kehendak siswa, sehingga 

siswa dalam menyambut dan mengantisipasinya bermacam-macam. Ada yang 

biasa-biasa saja dan ada pula yang tersamar menyatakan ketidaksenangan, 

keterpaksaan atau bahkan secara terang-terangan di tunjukkan dengan 

menentangnya. Jadi kedisiplinan timbul karena dengan demikian diharapkan 

timbul rasa ketaatan dan kedisiplinan yang merupakan kesadaran dan 

keimsakan dari masing-masing individu. 

Kecenderungan pada masa sekarang ini tidak sedikit siswa yang 

mengabaikan peraturan-peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan di 

sekolah kenyataan ini antara lain kita jumpai bawasannya para siswa terkesan 

dari cara berpakaian yang seharusnya baju di masukkan tetapi masih ada yang 

tidak mengindahkan hal tersebut. Selain hal itu masih sering terlihat adanya 

siswa yang datang terlambat dalam mengikuti pelayanan di sekolah, contoh 

lain misalnya dalam pelaksanaan upacara bendera di sekolah ada sebagian 

siswa kurang disiplin dan kurang menghayati. Tentu masih ada hal lain lagi 

yang kurang mencerminkan disiplin siswa di sekolah. Sikap yang demikian 

itulah yang kemungkinan mempengaruhi dalam kedisiplinan belajarnya. 

Dengan penjelasan tersebut, maka penulis memilih judul pengaruh 

disiplin dan tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas I SMK Veteran Klaten tahun pelajaran 2005/2006. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian diatas latar belakang masalah tersebut maka dapat di 

definisikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Sikap siswa yang kurang disiplin di sekolah di mungkinkan 

mempengaruhi dalam belajarnya. 

2. Disiplin siswa di sekolah di perkirakan ada hubungannya dengan 

pencapaian prestasi belajar matematika. 

3. Tingkat pendidikan terhadap kemampuan melakukan bimbingan terhadap 

anaknya. 

  

C. Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan adanya beberapa masalah diatas agar 

permasalahannya lebih terarah, maka diadakan pembatasan maslaah sebagai 

berikut : 

1. Dalam penelitian yang dimaksud dengan disiplin siswa adalah suatu sikap, 

tindakan atau tingkah laku yang dilakukan siswa dalam belajar, yang 

meliputi disiplin dalam masuk sekolah, disiplin dalam pengerjaan tugas 

dari guru, disiplin dalam mengatur waktu belajar di rumah maupun di 

sekolah serta disiplin kunjungan di perpustakaan. 

2. Tingkat pendidikan  orang tua yang dimaksud adalah tingkat pendidikan 

terakhir yang ditempuh oleh ayah dan ibu. 

3. Prestasi belajar matematika yaitu tingkat kemampuan anak yang 

diwujudkan dalam mulai hasil tes. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah identifikasi masalah dan 

pembatasan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas I SMK Veteran Klaten tahun ajaran 2005/2006. 

2. Adakah pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas I SMK Veteran Klaten tahun ajaran 2005/2006. 

3. Adakah pengaruh bersama antara disiplin siswa dan tingkat pendidikan 

ornag tua terhadap prestasi belajar matematika kelas I SMK Veteran 

Klaten tahun ajaran 2005/2006. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar 

matematika kelas I SMK Veteran Klaten tahun ajaran 2005/2006. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas I SMK Veteran Klaten tahun 

ajaran 2005/2006. 

3. Untuk mengetahui pengaruh bersama antara disiplin tingkat pendidikan 

orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas I SMK Veteran 

Klaten tahun ajaran 2005/2006. 
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F. Kegunaan Penelitian  

Dari beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas setelah diperoleh 

jawabanncya, maka dari penelitian ini diharapkan berguna :  

1. Sebagai masukan siswa sendiri tentang pentingnya dis iplin di sekolah erat 

hubungannya dengan penapaian prestasi belajar matematika. 

2. Bagi guru untuk dapat mendorong siswa dalam mencapai prestasi belajar 

siswa erat kaitannya dengan motivasi belajar siswa 

3. Sebagai masukan bagi orang tua tentang pentingnya pemberian bimbingan 

belajar terhadap belajar mengajar anak.  


