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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi tantangan peningkatan mutu sumber daya manusia 

pada masa yang akan datang, bangsa Indonesia telah berusaha meningkatkan 

mutu sumber daya manusia dan kualitas bangsa. Sumber daya manusia 

merupakan aset nasional yang mendasar dan faktor penentu bagi keberhasilan 

pembangunan, maka kualitas sumber daya manusia harus terus-menerus 

ditingkatkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pembangunan nasional. Sarana paling strategis bagi peningkatan sumber daya 

manusia adalah pendidikan. 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 

sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau 

mengembangkan perilaku yang diinginkan. Pendidikan merupakan suatu hal 

yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, 

baik dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. Fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional telah dirumuskan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 3 

tentang sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung 

jawab. 
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Dengan fungsi pendidikan nasional yang demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan pendidikan tersebut diharapkan dapat membawa 

perubahan baik secara lahiriah yang berupa ilmu, ataupun secara rohaniah 

yaitu realisasi dari ilmu tersebut agar diterapkan dengan baik sehingga dapat 

dijadikan cerminan seorang yang berpendidikan. Proses pendidikan yang 

berhasil dapat memberikan prestasi tersendiri, baik untuk diri sendiri maupun 

membawa nama baik bangsa. 

Menurut  Mulyasa (2002: 3) mengemukakan bahwa: 

Pengaruh pendidikan dapat dirasakan secara langsung dalam 

kehidupan masyarakat dan kehidupan setiap individu, 

diantaranya pendidikan harus mampu membangkitkan 

semangat generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi 

dan mengembangkan secara optimal. 

 

Para pengelola pendidikan telah melakukan  yang terbaik dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Prestasi menentukan berhasil 

tidaknya pendidikan, karena itu prestasi memiliki fungsi penting bagi siswa 

dalam dunia pendidikan. Menurut Sukmadinata (2003: 101) “Prestasi adalah 

realisasi dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang”. Prestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prestasi 

belajar Siswa. 

Menurut Hamalik (2006:30) mengemukakan bahwa: 

 

 “Prestasi belajar adalah bila seseorang telah belajar akan 

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti”.Pada dasarnya prestasi belajar berasal dari kumpulan 

hasil penilaian belajar, dimana penilaian ini dilakukan melalui 

penugasan, tes lisan, tes tertulis, ulangan harian maupun 

ulangan semester. Hal ini merupakan langkah awal untuk 

memperoleh kualitas sumber daya manusia dengan harapan 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. 
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Disamping perhatian orang tua, faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar eksternal adalah lingkungan pergaulan remaja khususnya pada anak-

anak SMP dapat dilihat diberbagai tempat. Pergaulan dapat dilihat melalui 

media, lingkungan, teman, budaya maupun nilai atau norma. Pergaulan 

melalui media misalnya melalui televisi, internet, HP dan lain-lain. Pergaulan 

melalui lingkungan dapat dilihat dari keadaan lingkungan yang ada disekitar 

anak, misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang dialami anak. Sedangkan 

pergaulan dengan temannya dapat dilihat dari cara bergaul, berperilaku, cara 

berbicara, dan lain-lain. Budaya dari cara berpakaian dan perilaku dapat 

menimbulkan nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Lingkungan pergaulan 

berperan memberikan motivasi yang baik bagi siswa dalam memperoleh 

prestasi belajarnya. Lingkungan kelompok sebaya khususnya yang masih 

bersekolah, antara satu dengan yang lain saling berinteraksi dalam 

memecahkan masalah pelajaran yang diberikan sekolah. Disamping hal 

tersebut, juga memberikan motivasi bersaing untuk berprestasi, tetapi ada 

juga yang menimbulkan dampak yang negatif, misalnya karena pengaruh 

media, lingkungan, teman, budaya, maupun nilai atau norma pada masyarakat 

dalam menimbulkan perilaku anak yang mengarah pada seks bebas, tidak 

sopan, urakan, dan lain-lain. 

Siswa adalah makhluk biologis yang hidup di dalam masyarakat. Setiap 

manusia mempunyai aktifitas-aktifitas yang telah membudaya maksud 

membudaya disini adalah aktifitas-aktifitas atau perilaku-perilaku yang 

bereksistensi secara mikro atau dalam kaitan yang kecil. Secara khusus 
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dipandang sebagai insan pelajar  yang hidup dalam struktur sosial yang mikro 

yakni keluarga dan latar belakang interaksi-interaksi sosialnya yang 

berlangsung. Siswa yaitu manusia yang hidup dalam satu lingkungan sosial 

yang mikro, yaitu keluarga dalam hal ini orang tua memiliki kewajiban 

didalam penyelenggaraan pendidikan disamping sekolah dan masyarakat 

Untuk itu orang tua dituntut berperan serta dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Peranan Keluarga sebagai pendorong perkembangan 

intelektualisasi (daya penalaran) individu dipengaruhi oleh interaksi sosialnya 

yang dinamis, wajar serta status sosial ekonomi yang baik. Perekonomian 

yang mencukupi dapat membuat siswa lebih memiliki kesempatan 

mengembangkan berbagai kecakapannya. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sebagai ajang hidup anak remaja 

bukanlah semata-mata menghasilkan hal-hal yang positif akan tetapi adapula 

dampak negatifnya. Akses negatif  yang dialami menjadikan kondisi sekolah 

rawan, timbul berbagai masalah yang mengganggu kegiatan belajar mengajar 

siswa. Untuk itu kita harus mengetahui hal apa yang menjadi penyebab secara 

riil kerawanan sekolah. Sehingga kita dapat menentukan jalan pemecahan 

yang efektif . Disamping itu agar sekolah sebagai tempat dikembangkannya 

iklim belajar mengajar dapat menumbuhkan aktivitas dan perilaku yang 

inovatif dan kreatif. 

Kenakalan yang dilakukan dikalangan remaja adalah perbuatan atau 

perilaku yang menyimpang dan menjurus kearah kriminalitas yang kadang-

kadang menimbulkan keresahan dan pesimitas bagi masyarakat. Ini juga 
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disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua dan pergaulan yang 

menyimpang. Disuatu pihak dikatakan sebagai gejala yang wajar dalam 

proses pertumbuhan dan dinamika sosial generasi muda. Namun disisi lain 

dapat dianggap sebagai gejala yang memprihatinkan serta perlu diwaspadai 

agar tidak terlalu jauh menyimpang dari harapan massyarakat terhadap 

generasi muda khususnya pelajar. 

Pada saat jam sekolah diharapkan siswa  menggunakan waktunya untuk 

belajar bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan 

merugikan banyak pihak karena siswa tergolong remaja ini justru tidak 

diruang kelas pada saat seharusnya mereka belajar, mereka justru berada 

dikantin atau dipinggir jalan bahkan di mall. Demikian juga pada saat jam 

belajar dirumah, pelajar yang kurang bertanggung jawab justru berada diluar 

rumah dan mengadakan kegiatan yang seharusnya tidak mereka lakukan. 

Menurut Kartono (2002:6) “kenakalan adalah perilaku 

jahat/dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, 

merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak 

dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian 

sosial, sehingga mereka itu mengembangkan tingkah laku yang 

menyimpang”.  

 

Di dalam mengamati perilaku para siswa disini dititik beratkan pada 

perilaku mereka yang termasuk dalam perilaku kenakalan remaja, yang 

mereka lakukan pada saat dimana seharusnya belajar. Tidak hanya ketika 

waktu belajar disekolah tetapi juga pada waktu diluar sekolah. 

Kenakalan remaja dan perhatian orang tua mempunyai kunci/sentral 

untuk menentukan kedewasaan seorang anak dan prestasi yank dimiliki 
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siswa, karena kita ketahui lingkungan pertama dari seorang anak dan akan 

terus mempengaruhi untuk penyesuaian dari seorang anak terhadap 

lingkungan yang baru. Sebuah keluarga yang memberi bimbingan dan 

pengarahan yang tepat terhadap anaknya diharapkan akan membantu anak 

tersebut mempunyai peluang yang besar untuk berprestasi dengan baik. 

Sesuai dengan jiwanya yang bergejolak atau labil yang tentu saja masih 

terbilang remaja akan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang 

tidak baik, kecuali mereka mempunyai kekuatan mental yang cukup baik. 

Kekuatan mental ini selain sudah bakat yang dibawa sejak lahir juga dapat 

diperoleh dari perhatian orang tua dan lingkungan yang baik. 

Menurut Gunarso (2000:43) mengemukakan bahwa :  

Pengertian yang baik dari pihak orang tua akan kemampuan 

ataupun minat anaknya sedikit banyak merupakan sumbangan 

yang positif bagi anak dalam usahanya menyesuaikan diri dan 

berprestasi di sekolahnya. 

 

Kutipan diatas memberi informasi pada kita bahwa selain bakat alam, 

anak akan mengejar prestasi disekolahnya dengan gigih, karena adanya 

perhatian dari orang tua, wujud perhatian orang tua ini berbagai macam 

bentuknya. Sesuai dengan peranannya dalam sebuah keluarga, orang tua yang 

berperan sebagai pemimpinnya seharusnya dapat menciptakan lingkungan 

keluarga dan lingkungan pergaulan yang mampu mendukung untuk 

berprestasi bagi anaknya serta dorongan mental untuk tetap tegar menghadapi 

pengaruh negatif. Dengan terciptanya lingkungan keluarga dan lingkungan 

pergaulan yang menguntungkan bagi anak tersebut akan memperlancar usaha 
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anak dalam mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Kenyataan-kenyataan 

ini diatas memberi gambaran sebagai bahan penelitian di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta dengan judul : “ANALISIS KENAKALAN 

REMAJA DAN PERHATIAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR SISWA SMP MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA (Studi 

kasus kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012)” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas 

berbagai  permasalahan yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Kenakalan remaja yang sering dilakukan siswa pada saat belajar 

diperkirakan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

2. Perhatian orang tua yang baik diperkirakan berpengaruh terhadap 

peningkatan prestasi belajar siswa 

3. Kenakalan remaja dan perhatian orang tua dimungkinkan akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan masalah diatas sangat luas maka untuk 

menghindari kesalah pahaman maka penulis membatasi ruang lingkup dan 

fokus masalah yang diteliti sebagai berikut:   
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1. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta tahun ajaran 2011/2012 

2. Kenakalan menunjuk pada segala perbuatan atau perilaku remaja yang 

menyimpang dari peraturan norma dan hukum yang berlaku yang 

dilakukan oleh Siswa yang bersifat melawan status. Remaja dalam hal ini 

dibatasi siswa SMP  Muhammadiyah 1 Surakarta  tahun ajaran 2011/2012. 

3. Perhatian orang tua bersifat demokratis yang berhubungan dengan anggota 

keluarga yaitu ayah, ibu, adik dan kaka dari Siswa SMP  Muhammadiyah 

1 Surakarta  

4. Penelitian ini terbatas pada prestasi belajar yaitu nilai ulangan dan nilai 

rapot pada Siswa SMP  Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kenakalan remaja terhadap prestasi belajar siswa? 

2. Adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa? 

3. Adakah pengaruh kenakalan remaja dan perhatian orang tua secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kenakalan remaja terhadap prestasi belajar 

siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kenakalan remaja dan perhatian orang tua 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi baru untuk 

mengetahui kenakalan remaja dan perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa. 

b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai masukan yang dapat digunakan dalam rangka menanggulangi 

kenakalan remaja. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu kepada para guru. Dan 

hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh para guru  
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c. Bagi siswa 

Penelitian ini juga memberikan sumbangan ilmu kepada para siswa. 

Sehingga para siswa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat 

bagi diri mereka. 

d. Bagi orang tua siswa 

Sebagai bahan masukan bagi orang tua mengenai kenakalan remaja, 

dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa. 

 

 

 

 


