BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat dan
bangsa. Negara Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan sumber
daya manusia yang berkulitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Sekolah sebagai salah
satu lembaga pendidikan formal memiliki peranan yang sangat penting dalam
mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar.
Pendidikan nasional tersebut mempunyai fungsi yang harus diperhatikan.
Fungsi pendidikan nasional dapat dilihat pada Undang-undang No. 20 Tahun
2003 pasal 3 yang menyatakan bahwa :
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam
rangka
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
bertujuan
untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.
Keberhasilan pendidikan akan tercapai oleh suatu bangsa apabila ada
usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Untuk itu
pemerintah mengusahakan mutu pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan
formal. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah berkaitan langsung dengan
siswa sebagai anak didik dan guru sebagai pendidik.

Salah satu usaha yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut
adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Presatasi belajar merupakan tolok
ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Siswa yang
prestasinya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar.
Menurut Tu’u (2004:75) ”Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang
dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan
pembelajaran di sekolah”.
Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari prestasi belajarnnya.
Keunggulan prestasi belajar selalu menjadi penilaian utama masyarakat
terhadap suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari
keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar.
Prestasi belajar menentukan berhasil tidaknya pendidikan, karena itu
prestasi memiliki fungsi yang penting bagi siswa dalam proses belajar. Fungsi
prestasi juga dapat menentukan suatu kualitas dalam dunia pendidikan, karena
dengan prestasi akan dapat diketahui seberapa besar mutu dan kualitas yan
dimiliki oleh siswa maupun sekolah.
Prestasi belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang
saling terkait baik yang berasal dari dalam diri siswa (internal) maupun dari
luar diri siswa (eksternal). Faktor dari dalam diri siswa tersebut diantaranya
motivasi belajar, sikap belajar siswa, kecerdasan siswa dan keaktifan siswa
dalam pembelajaran. Faktor dari luar diantaranya lingkungan belajar,
pergaulan siswa, fasilitas belajar, intensitas bimbingan orang tua, lingkungan
masyarakat, pengelolaan kelas dan sebagainya.

Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa menunjukkan sejauh mana siswa
mampu memahami dan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan oleh
guru. Melihat prestasi belajar yang dicapai siswa, maka dapat dilakukan
evaluasi mengenai hal-hal yang menyebabkan siswa kurang memahami dan
menguasai materi pelajaran. Prestasi juga sebagai tendensi keingintahuan yang
merupakan kebutuhan umum manusia. Siswa yang ingin mencapai kepuasan
belajar, mereka akan mempeoleh prestasi belajar yang lebih baik dengan cara
yang tekun dan giat dalam belajar.
Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai pendorong bagi siswa dalam
meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu prestasi juga
sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan karena
prestasi yang telah diraih oleh siswa digunakan sebagai tolok ukur tingkat
produktivitas suatu institusi pendidikan dan kesuksesan siswa dalam belajar.
Prestasi belajar yang maksimal hanya bisa diraih dengan kedisiplinan
belajar yang baik. Dengan kedisiplinan belajar, siswa dapat mencapai prestasi
seperti yang diinginkan. Karena remaja akan mempunyai suatu perasaan taat
dan patuh. Rasa disiplin pertama kali timbul oleh karena pendidikan orang tua.
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kedisiplinan belajar dan
kecerdasan spiritual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi
belajar siswa. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedisiplinan belajar dan
kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar siswa kelas x SMA N I
Banyudono tahun ajaran 2010/2011.
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B. Pembatasan Masalah
Agar penelitian ini berjalan terarah dan mencapai sasaran yang
diinginkan, maka masalah dibatasi pada :
1. Kedisiplinan belajar yang dimaksud adalah kedisiplinan siswa dalam
menggunakan waktu belajar, tempat belajar, norma dan peraturan dalam
belajar sehari-hari untuk mencapai prestasi yang diinginkan.
2. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan siswa untuk menghadapi dan
memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu menempatkan perilaku dan
hidupnya dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya serta menilai
bahwa tindakan atau jalan hidupnya lebih bermakna dibanding dengan
orang lain.
3. Prestasi belajar yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kemampuan siswa
yang diperoleh dari penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa berupa nilai rapor dalam bidang
studi IPS Ekonomi.

C. Perumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu
masalah dan jika dirumuskan dengan jelas maka memberikan jalan yang
mudah dalam memecahkan maasalah yang ada. Menurut Sugiono (2008 : 55)
“Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya
melalui pengumpulan data”.
Berbasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah dalam
penelitian ini dapat dirumuskan :
1. Bagaimana pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar
ekonomi kelas X SMA N I Banyudono ?
2. Bagaiman pengaruh kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar ekonomi
kelas X SMA N I Banyudono ?
3. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama antara kedisiplinan belajar
terhadap kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA
N I Banyudono?

D. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok
terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan bekerja lebih terarah
dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar
ekonomi kelas X SMA N I Banyudono.

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar
ekonomi kelas X SMA N I Banyudono.
3. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar terhadap kecerdasan
spiritual terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA N I Banyudono.

E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan pada umumnya dan
proses belajar khususnya bidang ilmu ekonomi.
2. Manfaat Praktis
a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi
pendidik

untuk

memberikan

pengertian

tentang

pentingnya

kedisiplinan belajar dan kecerdasan spiritual.
b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada siswa akan
pentingnya

kedisiplinan

belajar

untuk

meningkatkan

prestasi

belajarnya.

F. Sistematika Skripsi
Sistematika merupakan isi yang ada didalam penelitian yang akan
dilakukan. Adapun sistematika Skipsi ini adalah sebagai berikut :
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika laporan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam
penyusunan penelitian yang berkaitan dengan definisi konsep,
definisi operasi, indikator, hubungan, hipotesis.
BAB III

METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian, populasi,
sumber data, variable penelitian, tehnik pengumpulan data, dan
tehnik analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian
data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil
penelitian.

BAB V

PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

