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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Segala sesuatu untuk meraih kesuksesan memerlukan proses dan proses 

yang terjadi disebut proses belajar (Slameto 2010: 1). Menurut Mahmud (2010: 

61), belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari 

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa belajar akan membuat seseorang 

mengalami perubahan sehingga seseorang tersebut menjadi manusia yang lebih 

baik. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Menurut 

Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan 

menjadi dua golongan saja yaitu faktor internal (dari dalam siswa) dan faktor 

eksternal (dari luar individu).  Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu 

sama lain. Selanjutnya, Slameto (2010: 54) menjelaskan bahwa faktor internal 

terdiri dari faktor jasmaniah (meliputi: kesehatan, cacat tubuh), faktor psikologis 

(meliputi: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan) dan 

faktor kelelahan. Faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga (meliputi: cara 

mendidik orang tua, relasi antar keluarga, suasana rumah tangga maupun keadaan 

ekonomi keluarga), faktor sekolah (meliputi: metode belajar, kurikulum, relasi 

guru dan guru, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pengajaran dan waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung , metode belajar dan tugas rumah) 

(Slameto, 2010: 60). 

Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar yang telah 

dicapai. Hasil belajar matematika seringkali kurang maksimal. Hal ini disebabkan 

karena siswa cenderung enggan untuk mengerjakan soal matematika. Paradigma 

seperti inilah yang mengakibatkan hasil belajar matematika kurang maksimal, 

atau kecenderungan hasil belajar matematika siswa rendah. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudjana (2010: 2) bahwa hasil belajar 
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adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik menerima 

pengalaman belajarnya.  

Seperti pada proses belajar, hasil belajar matematika juga dipengaruhi 

oleh faktor internal yang berasal dari diri siswa seperti kecakapan, minat, bakat, 

usaha, motivasi, perhatian, kelemahan, kesehatan serta kebiasaan siswa (Anitah 

2011: 27). Sementara itu, faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa 

meliputi faktor lingkungan, berupa gangguan yang akan sangat berpengaruh 

dalam perkembangan mental siswa, baik yang terjadi dalam keluarga maupun 

lingkungan masyarakat (Sunarto, 2009). Gangguan tersebut mungkin berupa 

tekanan, pola asuh yang tidak diterapkan pada siswa, perceraian dalam rumah 

tangga maupun pertengkaran dengan anggota keluarga.  

Keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik hidup 

bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Murdock, 

1965). Selain merupakan tempat penting bagi perkembangan anak secara fisik, 

emosi, spiritual dan sosial (Lestari 2012: 22), keluarga juga sebagai tempat yang 

pertama dan peran utama bagi perkembangan siswa. Keluarga mempunyai peran 

penting karena dalam keluarga siswa memperoleh kasih sayang, motivasi, 

perhatian serta kenyamanan dalam hidupnya. Namun, kenyataan yang dilihat saat 

ini adalah banyak terjadi ketidakharmonisan keluarga, bahkan hingga terjadi 

perceraian.  di Indonesia jumlah perceraian cukup tinggi yakni 333 ribu per 

tahunnya (Liputan6.com). Setelah terjadi konflik dalam rumah tangga, orang tua 

sering menjadi sibuk sendiri, kualitas, dan perhatian semakin berkurang. 

Akibatnya, akan mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut. 

Menurut Gunarsa (2005: 127) berpendapat bahwa, keharmonisan keluarga 

merupakan keadaan keluaga yang utuh dan memberikan rasa aman tentram, bagi 

setiap anggotanya. Keluarga yang utuh adalah keluarga yang tidak mengalami 

perceraian dan konflik. Setelah perceraian ini, kualitas perhatian dan kasih 

sayang kepada anak menjadi berkurang. Konflik terjadi dalam kehidupan karena 

pendapat dan minat yang saling bertentangan. Kondisi harmonis maupun tidak 

harmonis akan berdampak kepada siswa sebagai anak dan akan mempengaruhi 

hasil belajarnya. 
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Selain keluarga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar, kurang berhasilnya siswa dalam menyelesaikan tugas belajarnya 

kemungkinan juga dipengaruhi kurangnya rasa disiplin di sekolah. Kedisiplinan 

di dorong dari dalam hati karena kesadaran untuk belajar terutama pada mata 

pelajaran matematika. Ini dapat di lihat dari pengertian disiplin menurut 

(Prijodarminto 1994: 2) yaitu sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Disiplin belajar dilakukan 

untuk meningkatkan penguasaan bahan pelajaran sehingga mendapatkan hasil 

belajar yang semakin meningkat. Kedisplinan penting untuk ditingkatkan. 

Apabila siswa terbiasa disiplin maka rasa tanggung jawab untuk belajar 

matematika sangat tinggi sehingga memberikan hasil yang memuaskan terhadap 

prestasi belajar. 

Berdasarkan pemahaman di atas, peneliti akan mengkaji lebih lanjut 

tentang hubungan keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika siswa. Penelitian ini akan meneliti sejauh mana 

kontribusi keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemikiran di atas maka identifikasi masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Hasil belajar matematika sampai saat ini masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan 

2. Ketidakharmonisan keluarga berdampak buruk pada pembentukan karakter 

siswa dan hasil belajar 

3. Tingkat ketidakharmonisan keluarga dan perceraian rumah tangga termasuk 

dalam kategori tinggi yang menyebabkan anak menjadi korban, sehingga 

dapat menghambat siswa dalam belajar khususnya mata pelajaran 

matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji lebih terarah maka penelitian ini 

difokuskan pada: 

1. Hasil belajar matematika sampai saat ini masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Ketidakharmonisan keluaga berdampak buruk pada pembentukan karakter 

siswa dan hasil belajar. 

3. Tingkat ketidakharmonisan keluarga dan perceraian rumah tangga termasuk 

dalam kategori tinggi yang menyebabkan anak menjadi korban, sehingga 

dapat menghambat siswa dalam belajar khususnya mata pelajaran 

matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah kontribusi keharmonisan keluarga terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah kontribusi kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil belaajar 

matematika siswa? 

3. Adakah kontribusi keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar siswa 

secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Tujuan Umum: 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji sejauh mana kontribusi 

keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Klaten tahun ajaran 

2015/2016 
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2. Tujuan Khusus: 

a. Mengetahui pengaruh keharmonisan keluarga terhadap hasil belajar 

matematika 

b. Mengetahui pengaruh kedisplinan belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika 

c. Mengetahui pengaruh keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar siswa 

secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang kontribusi keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika siswa serta meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan pemahaman kepada guru dan orangtua tentang kontribusi 

keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


