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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang berpotensi 

besar untuk membantu siswa mencapai tugas perkembangan. Sekolah tidak 

hanya mendidik siswa dalam hal akademis saja, tetapi juga melatih siswa agar 

memiliki sikap disiplin yang tinggi, karena kedisiplinan merupakan salah satu 

hal terpenting hal yang harus dimiliki oleh tiap individu. Dengan memiliki 

kedisiplinan yang tinggi maka setiap tugas yang diberikan, dapat terlaksana 

dengan teratur.  Dengan demikian disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh 

setiap siswa. Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan 

tata tertib kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang siswa sukses 

dalam belajar. 

Disiplin yang dimiliki oleh siswa dapat membantu siswa itu sendiri 

dalam tingkah laku sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Siswa mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Dengan memiliki sikap 

disiplin, maka aturan yang terdapat di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik, 

namun jika siswa tidak memiliki kedisiplinan, maka setiap tugas yang diberikan 

tidak akan dapat terselesaikan dengan baik, dan timbul berbagai masalah yang 

ditimbulkan oleh suasana yang tidak tertib. 

Selain melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, setiap siswa di sekolah 

diwajibkan untuk mentaati berbagai peraturan tata tertib, dan ketentuan-

ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh sekolah.  Kewajiban untuk mentaati 
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berbagai peraturan di sekolah merupakan salah satu bentuk pendidikan 

kedisiplinan bagi siswa. Perlunya kedisiplinan di sekolah adalah untuk mendidik 

siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan 

(Mulyasa, 2008).  Setiap sekolah memiliki cara sendiri-sendiri dalam melatih 

siswa agar disiplin.   

Tindakan atau perbuatan untuk membentuk kedisplinan dapat berupa 

perintah, nasehat, larangan, harapan, dan hukuman atau sanksi. Kedisiplinan 

sebagai alat pendidikan diterapkan dalam rangka proses pembentukan, 

pembinaan dan pengembangan sikap dan tingkah laku yang baik. Sikap dan 

tingkah laku yang baik tersebut dapat berupa rajin, berbudi pekerti luhur, patuh, 

hormat, tenggang rasa dan berdisiplin. Di samping sebagai alat pendidikan, 

kedisiplinan juga berfungsi sebagai alat menyesuaikan diri dalam lingkungan 

yang ada. Dalam hal ini kedisiplinan dapat mengarahkan seseorang untuk 

menyesuaikan diri terutama dalam mentaati peraturan dan tata tertib yang 

berlaku di lingkungan itu.   Dengan demikian kedisiplinan merupakan cermin 

langsung dari kepatuhan siswa dalam melakukan peraturan yang berlaku 

disekolah baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. 

Permasalahan kedisiplinan siswa di SMK Negeri 5 Surakarta, khususnya 

siswa kelas X, merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dari Kepala 

Sekolah dan Guru, hal ini dapat dipahami karena kelas X, merupakan kelas 

peralihan dari lingkungan SMP/ MTs ke lingkungan sekolah dengan jenjang 

yang lebih tinggi, adanya suasana baru dan lingkungan baru tersebut siswa 

masih harus menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, peraturan baru, dan 
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suasana baru, sehingga masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran tata tertib 

yang telah ditentukan.  Data tentang pelanggaran tata tertib siswa kelas X Tahun 

Pelajaran 2011/2012 seperti tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Pelanggaran Tata Tertib Siswa kelas X Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2011 / 2012 

 

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa ketidak 

disiplinan siswa hampir terjadi setiap hari dan menyeluruh setiap jurusan, 

dengan berbagai kasus, secara rinci.  

No. Jenis pelanggaran 
Teknik 

Otomotif 

Teknik 

Mesin 

Teknik 

Listrik 

Teknik 

Elektro 
TIK 

Teknik 

Sipil 

Jum 

lah 

1. Datang terlambat 185 220 125 145 195 164 1034 

2. Membolos 80 127 65 80 100 95 547 

3. 
Tidak berseragam 

lengkap 
35 50 40 34 25 30 214 

4. 
Merusak fasilitas 

sekolah 
25 36 30 25 45 38 199 

5. 
Membuat gaduh di 

kelas 
40 42 35 40 40 45 242 

6. 
Berkelai dengan 

teman 
2 4 0 1 0 0 7 

7. 
Merokok di 

lingkungan sekolah 
14 20 10 20 6 15 85 

8. 
Tidak masuk tanpa 

ijin 
125 180 150 145 158 137 895 

9. 
Tidak melakukan 

piket kelas 
217 210 215 203 214 198 1257 

10. 
Membawa handphone 

di kelas 
115 107 98 101 85 116 622 

11. Berkata tidak sopan 89 97 75 85 54 87 487 

12. 
Membawa gambar 

porno 
2 3 0 0 2 1 8 

13. Pelecehan  0 1 0 0 1 0 2 

14. 
Tidak mengikuti 

upacara 
65 79 36 47 40 70 337 

15. 
Tidak mengikuti 

pelajaran 
64 78 71 65 75 80 433 

Rata-rata 71 84 63 66 69 72 425 
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Pelanggaran terbanyak dilakukan oleh kelas Teknik Mesin  dengan rata-

rata melakukan pelanggaran sebanyak 84 kali dalam satu semeter pembelajaran, 

sedangkan jenis pelanggaran yang banyak dilakukan adalah tidak melakukan 

tugas piket kelas dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1.257 (rata-rata 425) kali 

selama 1 (satu) semester.  Jumlah tersebut tergolong banyak bila dibandingkan 

dengan hari efektif semester gasal tahun 2011/2012 sebanyak 125 hari (24 

minggu) hal ini berarti dalam satu hari siswa melakukan pelangaran 3 sampai 4 

kali.   

Adanya berbagai pelanggaran dengan frekuensi yang cukup tinggi 

tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan kedisiplinan siswa secara umum 

masih terdapat berbagai permasalahan, dalam hal belajar berdasarkan data awal 

diketahui bahwa pelanggaran disiplin belajar yang dilakukan oleh siswa 

diketahui berbagai jenis diantaranya: terlambat mengikuti pembelajaran, tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mengerjakan pekerjaan rumah 

(PR) di dalam kelas, mengerjakan pekerjaan lain saat pembelajaran, bermain/ 

bercerita sendiri saat pembelajaran, menyontek/ meniru teman pada saat 

ulangan, meninggalkan pelajaran, membuat kegaduhan, dan tertidur terlihat 

seperti tabel berikut: 

Tabel 2 

Pelanggaran Siswa dalam Mengikuti Pelajaran Normatif dan Adaptif 

Semester Gasal Tahun Pembelajaran 2011/ 2012 

 

No 

 

Jenis Pelanggaran Januari  Februari  Maret April Mei Juni  Rerata  

1 
Terlambat mengikuti 

pembelajaran 
4 2 3 6 2 1 4 

2 Tidak mengerjakan tugas  5 3 4 2 3 2 5 
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3 
Mengerjakan PR di dalam 

kelas 
7 5 9 2 4 3 7 

4 
Melakukan kegiatan lain 

saat pembelajaran 
2 8 4 7 3 5 2 

5 
Bermain/ bercerita sendiri 

saat pembelajaran 
6 3 3 10 5 3 6 

6 
Menyontek/ meniru teman 

pada saat ulangan 
2 3 0 4 1 1 2 

7 
Meninggalkan pelajaran 

dan tidak kembali lagi 
2 2 3 4 2 2 2 

8 Membuat kegaduhan 4 2 3 4 2 2 4 

Sumber: Dokumentasi Guru Mapel SMK Negeri 5 Surakarta, 2012 

Dari data tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa, pelanggaran disiplin 

tidak hanya terjadi pada pelanggaran tata tertib saja, tetapi juga terjadi pada saat 

siswa melakukan pembelajaran, rata-rata pelanggaran yang dilakukan selama 1 

(satu) semester antara lain: terlambat mengikuti pelajaran rata-rata 4 kali, tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan guru sebanyak 5 kali,  mengerjakan PR di 

dalam kelas sebanyak 7 kali, melakukan kegiatan lain selama mengikuti 

pelajaran sebanyak 2 kali, bermain/ bercerita sendiri saat pelajaran sebanyak 6 

kali, menyontek/meniru teman pada saat ulangan 2 kali, meninggalkan  pelajaran 

dan tidak kembali lagi 2 kali, dan membuat kegaduhan 4 kali. Dari data tersebut 

dapat dikemukakan bahwa tidak kedisiplinan siswa dalam mengikuti pelajaran 

masih terdapat kendala. 

Perilaku tersebut di atas, bila dilakukan oleh siswa terus menerus 

tentunya akan mengganggu pelaksanaan pelajaran, yang pada akhirnya akan 

menurunkan kualitas hasil belajar. Perilaku ketidakdisiplinan dalam belajar 

siswa tersebut kemungkinan disebabkan oleh berbagai persoalan diantaranya 

motivasi belajar siswa yang cenderung kurang. Motivasi belajar merupakan 
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faktor psikologis, sedangkan dukungan keluarga merupakan faktor sosial yang 

mempengaruhi kedisiplinan siswa (Suryabrata, 2007). 

Motivasi belajar merupakan dorongan dari proses belajar baik berupa 

motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Menurut Winkel (2008) motivasi 

ekstrinsik merupakan bentuk motivasi yang didalamnya terdapat aktivitas belajar 

dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan 

dengan aktivitas belajar yang dilakukan. Sedangkan motivasi intrinsik adalah 

keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong diri dalam diri 

individu tanpa dipengaruhi oleh lingkungan (Prayitno, 2009).  

Motivasi belajar tidak saja merupakan suatu energi yang menggerakan 

siswa untuk belajar, tetapi juga sebagai suatu yang mengarahkan aktivitas siswa 

kepada tujuan belajar (Prayitno, 2009). Dengan adanya motivasi yang tinggi 

siswa mempunyai keinginan untuk mengikuti pelajaran dengan sungguh-

sungguh sebaliknya  yang ditandai dengan kehadiran siswa tepat waktu,  

mengikuti proses belajar mengajar di kelas dengan penuh antusias, memiliki 

keinginan untuk belajar di rumah, berkeinginan untuk mengatasi kesulitan, 

kebiasaan dalam mengikuti pelajaran dengan semangat, ingin berprestasi, 

mementingkan kualitas hasil, bersedia menyelesaikan tugas/ PR, dan 

menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. 

Selain motivasi belajar, keluarga merupakan lembaga pertama dalam 

kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial.  

Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan 

pendidikan kepada anak.  Keluarga, terutama orang tua, memberikan contoh 
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kepada anak-anaknya dan juga memberikan motivasi agar dapat meraih cita-cita 

yang diinginkannya serta dapat berguna bagi keluarga mereka pada masa yang 

akan datang (Shochib, 2008). 

Dukungan keluarga ayah dan ibu merupakan pemberi dukungan pertama 

untuk belajar di rumah, memperhatikan kebutuhan sekolah anak, menyediakan 

peralatan dan fasilitas pendidikan anak dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, 

belum semua siswa dapat berperilaku disiplin dalam mengikuti pelajaran, hal ini 

dimungkinkan adanya lingkungan keluarga yang kurang mendukung, seperti 

permasalahan orang tua, kesibukan orang tua sehingga kurang memperhatikan 

anak dalam belajar, cara orang tua dalam mendidik anak, keharmonisan 

hubungan antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

dan fasilitas belajar sarana dan prasarana yang tersedia dalam keluarga. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa disiplin belajar siswa tidak lepas dari 

dukungan keluarga. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan motivasi belajar dan dukungan keluarga 

dengan kedisplinan belajar Siswa Kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta”. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada hubungan motivasi belajar dengan kedisiplinan belajar siswa 

kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta? 
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2. Apakah ada hubungan dukungan keluarga dengan kedisiplinan belajar siswa 

kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta? 

3. Apakah ada hubungan motivasi belajar dan dukungan keluarga dengan 

kedisiplinan belajar siswa kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan motivasi belajar dengan kedisiplinan belajar siswa 

kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta. 

2. Mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kedisiplinan belajar siswa 

kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta. 

3. Mengetahui hubungan motivasi belajar dan dukungan keluarga dengan 

kedisiplinan belajar siswa kelas X di SMK Negeri 5 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan 

ilmu psikologi terutama yang berhubungan dengan kedisiplinan belajar siswa.  

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi guru, siswa dan orang 

tua terkait dengan hubungan motivasi belajar dan dukungan keluarga dengan 

kedisiplinan belajar. 
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E.  Keaslian Penelitian  

Penelitian dengan variabel tentang Hubungan Motivasi Belajar dan 

Dukungan Keluarga dengan Kedisiplinan Belajar Siswa telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti diantaranya adalah sebagai berikut: 

Jacson, et al., (2008) “Teaching More than the Dicipline: Modeling 

Leadership in the Classroom”. Hasil penelitian ini adalah guru dan kepala 

sekolah harus membuat kesepakatan tentang masalah yang berhubungan dengan 

peraturan yang terkait dengan kedisiplinan siswa. Guru harus memperhatikan 

kebiasaan siswa dalam keseharian sehingga aturan yang diberikan bisa sesuai. 

Variabel yang dalam penelitian ini adalah kemampuan kepala sekolah dan guru 

dalam memberi motivasi kepada siswa sebagai variabel bebas, dan kedisiplinan 

siswa sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan regresi linear.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kemampuan 

kepala sekolah dan guru dalam memberikan motivasi kepada siswa berpengaruh 

positif terhadap kedisiplinan siswa. 

Mandernach et. Al. (2006) Learner Attribt Research Juxtaposed with 

Online Instructor Experience: Predictors of Success in the Accekeated. Online 

Classroom. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

waktu belajar, teknologi, ininisiatif, kedisiplinan siswa dan kompetensi siswa 

terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa dalam pendidikan online. Penelitian 

ini menghasilkan temuan bahwa prestasi belajar siswa dalam pendidikan online 

telah difokuskan secara ekstensif pada atribut pelajar internal dengan sedikit 

penekanan pada eksternal, faktor dikontrol yang dapat memediasi prestasi 
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belajar siswa dilakukan dalam lingkungan khas kelas virtual. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa motivasi dan prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

waktu, teknologi, inisiatif, kedisiplinan siswa dan komptensi. 

Kamarudin et. Al. (2009) The Quality of Learning Environment and 

Academic Performance from a Student Perception. Variabel yang digunaan 

dalam penelitian ini adalah pengorganisasian kelas, kelas tambahan dan program 

motivasi yang disediakan oleh sekolah sebagai variabel bebas, dan prestasi 

belajar siswa sebagai variabel terikat.  Metode penelitian menggunakan regresi 

linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen kunci yang memberikan 

konstribusi untuk pencapaian prestasi belajar adalah faktor pengorganisasian 

kelas, kelas tambahan dan program motivasi yang disediakan oleh sekolah. 

Keterlibatan guru dalam penelitian mereka juga sangat penting penentu yang 

berhubungan dengan prestasi belajar siswa. 

Gresalfi (2006), “Culvating Studen’ Discipline-specific Dispostions as a 

Critical Goal For Pedagogy and Equity”. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: pengaturan kelas sebagai variabel bebas, dan disiplin siswa 

dalam mengembangkan kepribadian siswa. Metode yang digunakan 

menggunakan linear berganda.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

pengaturan kelas termasuk dalam fokus aturan dimana siswa dikembangkan 

dengan kesesuaian kebutuhan siswa memunculkan bagaimana disiplin 

direalisasikan di kelas dan untuk mengembangkan siswa. Mengerti bagaimana 

kesesuaian diterapkan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas 
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pelajaran, memberikan kesempatan bagi siswa tertentu sehingga ada jarak antara 

siswa. 

Hymei (2006), “Helping Student Who Are Experiencing Persistent 

and/or Serious Discipline Problem to Succed in School : the State of the 

Evidence”. Variabel dalam penelitian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler dan 

lingkungan keluarga sebagai variabel bebas, perilaku disiplin dan kepekaan 

sosial sebagai variabel terikat.  Metode yang digunakan adalah menggunakan 

regresi linear, hasil penelitian membuktikan bahwa kebanyakan siswa SMP 

kurang memiliki masalah yang jenis dalam akademik dan sosial. Artikel ini 

adalah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lebih banyak berprilaku 

disiplin dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi dibandingkan siswa yang 

tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama 

meneliti tentang kedisiplinan siswa, namun dalam penelitian Jacson, et al., 

(2008), variabel bebas yang digunakan adalah kemampan kepala sekolah dan 

guru dalam memberikan motivasi kepada siswa. Persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan Mandernach et. Al. (2006), adalah sama-sama meneliti motivasi 

dan kedisiplinan siswa, namun dalam penelitian ini kedisiplinan siswa 

digunakan sebagai veriabel terikan sedangkan penelitian Mandernach et. Al. 

(2006), digunakan sebagai variabel bebas. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kamarudin et. Al. (2009) terletak pada variabel yang digunakan, yaitu sama-

sama menggunakan variabel motivasi belajar, namun dalam penelitian variabel 
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terikat yang digunakan adalah prestasi belajar. Perbedaan dengan penelitian 

Gresalfi (2006), teletak pada variabel bebas yang digunakan dimana dalam 

penelitian Gresalfi (2006) menggunakan variabel bebas lingkungan sekolah, 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel lingkungan keluarga.  

Demikian pula dengan penelitian Hymei (2006), selain menggunakan variabel 

lingkungan keluarga Gresalfi (2006) menggunakan variabel bebas pelaksanaan 

kegiatan ekstra kurikuler. 

 

 

 

 

 

 


