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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kedisiplinan belajar merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai 

keberhasilan belajar guna meningkatkan mutu sumber daya manusia. Pendidikan 

sebagai pembentukan generasi muda dilaksanakan dalam keluarga, sekolah, 

maupun di masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di negara Indonesia 

dilakukan baik dalam bidang fisik maupun mental spiritual membutuhkan sumber 

daya manusia yang terdidik. Oleh karena itu ditempuh berbagai upaya untuk 

memantapkan pembentukan kepribadian bangsa termasuk generasi mudanya 

melalui pendidikan. 

Menurut (Suparman S , 2010: 127 ) Disiplin adalah arahan untuk melatih 

dan membentuk seseorang melakukan sesuatu menjadi lebih baik . Disiplin adalah 

suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan atau keterikatan terhadap 

sesuatu peraturan tata tertib. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri didalam interaksi dengan 

lingkungannya (Aunurrahman, 2014:35). Tetapi yang terjadi disekolah belum 

sesuai dengan harapan atau masih ada kesenjangan tentang kedisiplinan belajar. 

Hal ini dapat diketahui dari sikap dan perilaku peserta didik selama mengikuti 

pembelajaran disekolah. antara lain: 1) Sering tidak tepat waktu masuk kelas, 2) 
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Sering tidak mengerjakan tugas. Kedisiplinan belajar di sekolah hendaknya 

bersifat menyeluruh baik dalam disiplin belajar ketika di rumah, di sekolah 

maupun kedisiplinan dalam masyarakat. Hasil akhirnya adalah terbentuknya 

kepatuhan, taat, memperhatikan kegiatan belajar, dan menyelesaikan tugas tepat 

waktu. 

Dalam teori Carl Rogers bahwa Experiental Learning menyatakan bahwa 

fasilitias endidikan dierlukan sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

peserta didik.  Fasilitas menurut  Subroto di dalam Sam (2012) adalah segala 

sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar  pelaksanaan suatu usaha, 

dapat berupa benda – benda maupun uang. Sedang menurut  Daradjat (2006: 46) 

fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar  

kerja dalam rangka mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut 

mengenai pengertian fasilitas maka dapat dirumuskan bahwa fasilitas dalam dunia 

pendidikan adalah segala sesuatu yang berupa fisik maupun material, yang dapat 

mempermudah terselenggaranya kegiatan belajar mengajar.  Fasilitas yang 

tersedia disekolah meliputi 1) ruang kelas dengan pencahayaan yang memadai, 2) 

ruang praktik beserta perabotnya baik laboratorium kejuruan maupun ruang 

praktik computer mencukupi, 3) perpustakaan dengan buku yang cukup. Fasilitas 

dalam penelitian ini menunjukkan terpenuhinya media pembelajaran, 

perlengkapan sekolah, alat pelajaran yang mendukung pembelajaran sehingga 

tercipta kedisiplinan belajar. 

Berdasarkan teori Maslow bahwa dalam belajar dibutuhkan motivasi 

yang mencakup kebutuhan fisiologi, rasa aman, keinginan untuk dimiliki, harga 
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diridan aktualisasi diri. Motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi 

dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan 

tertentu (Islamuddin 2011: 259). Sedang menurut (Sardiman, 2014: 75) Motivasi 

dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan 

individu dalam melakukan keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar 

dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu bisa tercapai. Menurut hasil observasi peneliti 

tentang motivasi belajar pada umumnya adalah 1) Cuek terhadap guru, 2) Kurang 

semangat dalam  belajar, 3) kebutuhan peserta didik banyak yang tidak terpenuhi 

oleh orang tua karena ekonomi rendah. Motivasi yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa aman dan nyaman, 

peran orangtua dan guru, mendapatkan reward sehingga dengan motivasi yang 

tinggi dapat meningkatkan kedisiplinan belajar yang tinggi pula. 

Teori Behaviorisme menyatakan bahwa pendidikan dipengaruhi oleh 

lingkungan. Menurut Kompri (2014: 319) mengatakan bahwa lingkungan adalah 

segala material dan stimulus didalam dan diluar diri individu, baik yang bersifat 

fisiologis, psikologis, maupun social kultur. Sedangkan Suwarno (2006: 39) 

lingkungan belajar adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses 

pendidikan.. Aspek aspeknya meliputi lingkungan keluarga,lingkungan sekolah, 

dan lingkungan masyarakat. Kenyataan disekolah adalah  Kurang peduli pada 

lingkungan yaitu tidak memperhatikan lingkungan sekitar kelas yang berkaitan 

dengan kebersihan. Lingkungan belajar yang mendukung terciptanya kedisiplinan 
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belajar dalam penelitian ini adalah suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

perhatian orangtua, keadaan ruang kelas, dan tingkat pendidikan masyarakat. 

Adanya fasilitas, motivasi dan lingkungan belajar akan merubah kondisi 

kedisiplinan belajar peserta didik Kelas XII SMK N 2 Purwodadi tahun 

2015/2016. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat teridentifikasi masalah 

yang  menyebabkan kedisiplinan belajar  adalah 1) fasilitas belum memadai, 2) 

motivasi  terhadap anak kurang, 3) kondisi Lingkungan kurang mendukung, 4) 

kinerja guru yang belum sesuai harapan, 5) kurang pedulinya orang tua terhadap 

anak. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada kedisiplinan belajar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan belajar dibatasi oleh fasilitas belajar, motivasi belajar 

dan kondisi lingkungan belajar peserta didik kelas XII  SMK N 2 Purwodadi 

tahun pelajaran 2015/2016. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini “ Apakah fasilitas 

belajar , motivasi belajar dan lingkungan belajar berkontribusi terhadap 
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kedisiplinan belajar peserta didik kelas XII  SMK N 2 Purwodadi tahun pelajaran 

2015/2016 baik  secara simultan dan parsial? “ 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Menguji kontribusi fasilitas belajar , motivasi belajar dan lingkungan belajar 

terhadap kedisiplinan belajar peserta didik kelas XII SMK N 2 Purwodadi 

tahun pelajaran 2015/2016 baik secara simultan mapupun parsial 

2. Tujuan Khusus 

 a. Menguji kontribusi fasilitas terhadap kedisiplinan belajar peserta didik kelas 

XII  SMK N 2 Purwodadi tahun pelajaran 2015/2016 

 b. Menguji kontribusi motivasi belajar terhadap kedisiplinan belajar peserta 

didik kelas XII  SMK N 2 Purwodadi tahun pelajaran 2015/2016 

 c. Menguji kontribusi lingkungan belajar terhadap kedisiplinan belajar peserta 

didik kelas XII SMK N 2 Purwodadi tahun pelajaran 2015/2016 

 d. Menguji kontribusi fasilitas belajar , motivasi belajar dan lingkungan belajar 

terhadap kedisiplinan belajar peserta didik kelas XII SMK N 2 Purwodadi 

tahun pelajaran 2015/2016 secara simultan.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai kontribusi fasilitas 
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belajar , motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap kedisiplinan belajar 

peserta didik kelas XII  SMK N 2 Purwodadi tahun pelajaran 2015/2016.  

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk  guru/calon guru, kepala sekolah 

maupun sekolah. Sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk 

mengembangkan kompetensi guru/calon guru matematika dibidang 

perencanaan pembelajaran. Bagi guru/calon guru matematika , model 

penelitian ini  dapat digunakan  untuk penyelenggaraan pelayanan perencanaan 

pembelajaran matematika dengan memperhatikan pengembangan model 

pembelajaran  matematika lebih lanjut. Bagi Kepala Sekolah dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai upaya untuk meningkatkan 

kedisiplinan guru maupun peserta didik. 

 

 


