
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses yang mengantisipasi dan membicarakan 

masa depan. Pendidikan hendaknya melihat jauh ke depan dan memikirkan apa 

yang akan dihadapi peserta didik di masa yang akan datang. Pendidikan salah 

satunya dapat dilakukan dengan adanya suatu kegiatan belajar, karena belajar 

merupakan kegiatan yang paling utama dalam proses pendidikan. Belajar adalah 

suatu proses, artinya kegiatan belajar ini berlangsung dinamis dan terus-menerus 

yang menyebabkan perubahan dalam diri siswa. Perubahan yang terjadi pada diri 

siswa itu dapat berupa berubahan kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Dalam 

kegiatan belajar ada target yang harus dicapai untuk mengetahui siswa tersebut 

berhasil atau tidak dalam proses belajarnya. Hasil dari kegiatan belajar biasanya 

berupa nilai yang dapat diukur atau diperoleh dari hasil ulangan atau tes 

sumatif.Dari semua itu dapat dilihat sejauh mana perkembangan dari siswa 

tersebut. 

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 

Proses belajar mengajar di sekolah merupakan kegiatan yang paling 

pokok, karena pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada 



bagaimana proses belajar dilakukan, keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

ditentukan oleh proses belajarnya. Dalam hal ini pendidikan mempunyai peran 

yang sangat sentral dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya 

mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Banyak kritikan dari praktisi pendidikan, akademisi dan masyarakat yang 

sering dilontarkan kepada sistem pendidikan. Kritik tersebut sangat komplek, di 

mulai dari sistem pendidikan yang berubah-ubah ketika ganti menteri pendidikan, 

kurikulum yang kurang tepat dengan mata pelajaran yang terlalu banyak dan tidak 

berfokus pada hal-hal yang seharusnya diberikan, dan lain sebagainya, namun 

demikian, masalah sering menjadi perhatian setiap sistem pendidikan problem 

penilaian hasil belajar yang kurang efektif. 

Kritik dari berbagai pihak tentang penilaian hasil belajar tersebut 

merupakan hal yang wajar, sebab penilaian hasil belajar merupakan kerangka 

dasar untuk mengetahui kualitas dan mutu pendidikan. Hal tersebut dikarenakan, 

penilaian hasil belajar sangat terkait dengan keseluruhan proses belajar mengajar, 

tujuan pengajaran dan proses belajar mengajar. Penilaian hasil belajar mengajar 

merupakan bagian dalam proses pendidikan. Penilaian hasil belajar pencapaian 

belajar siswa tidak hanya menyangkut aspek-aspek kognitifnya saja, tetapi juga 

mengenai aplikasi atau performance, aspek afektif yang menyangkut sikap serta 

internalisasi nilai-nilai yang perlu ditanamkan dan dibina melalui mata ajar yang 

diberikannya.Tujuan penilaian hasil belajar untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan peserta didik dan mengukur keberhasilan mereka, baik secara 

individu maupun kelompok. 



Menurut Jihad dan Haris (2012:14) bahwa hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Hal ini dimaksudkan agar 

guru dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa atau peserta didik dalam 

mengikuti proses belajar. Pada kenyataannya hasil belajar kadang tidak sesuai 

dengan harapan, karena masih ada siswa yang nilainya di bawah KKM. KKM 

sendiri merupakan Kriteria Ketuntasan Minimal yang harus dicapai setiap siswa. 

KKM yaitu tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh setiap 

siswa per mata pelajaran, dan siswa yang belum mencapai KKM dinyatakan 

belum tuntas. Tujuannya adalah menentukan target kompetensi yang harus dicapai 

oleh siswa.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota jambi yang beralamat 

di Jln. Jend. A. Thalib Telanaipura Jambi, Kel. Simp IV Sipin Jambi. Dari hasil 

observasi yang penulis lakukan, terdapat beberapa siswa yang sering bolos atau 

berada diluar kelas padasaat pembelajaran berlangsung. Hal ini disebabkan 

sebagian siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru sehingga 

mereka takut masuk ke dalam kelas, dengan alasan takut akan dihukum, dan 

merasa bosan didalam kelas. Sebagian siswa lain juga sering bolos dengan alasan 

malas atau bosan dengan mata pelajaran tertentu maupun ada pengaruh teman dari 

dalam lingkungan sekolah. Bahkan ada siswa-siswa yang sering keluar masuk 

pada saat proses pembelajaran berlangsung dan kurang memperhatikan guru pada 

saat mengajar, baik siswa laki-laki maupun perempuan. Hal ini terjadi karena 

kurangnya disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran dan adanya pengaruh faktor 

dari dalam dirisiswa maupun dari luar sehingga mereka mengesampingkan 

belajar. Akibatnya siswa yang sering melakukan hal ini akan ketinggalan materi 



pelajaran, sehingga hasile valuasi tidak mencapai nilai ketuntasan yang sudah 

ditentukan. Sumber ini didapatkan sewaktu mengikuti Pengalaman Praktek 

Lapangan (PPL) di SMK N 1 Kota Jambi. 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut disiplin  

belajar dapat menjadi faktor yang penting peranannya dalam proses belajar, 

karena dengan disiplin belajar yang baik maka siswa dapat lebih siap untuk 

menerima pelajaran. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu, kemudian 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi dan 

beberapa orang siswa yang telah dilampirkan. Adapun hasilnya mengatakan 

bahwa disiplin belajar dan lingkungan sekolah yang baik diperlukan dalam proses 

belajar agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 

Kedisiplinan siswa akan berpengaruh terhadap hasil belajar, hal ini karena 

disiplin merupakan upaya untuk membuat orang berada pada jalur sikap dan 

perilaku yang sudah ditetapkan pada individu oleh orang tua. Pendidikan disiplin 

merupakan suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk menanamkan pola 

perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan 

ciri-ciri tertentu, terutama untuk meningkatkan kualitas mental dan moral 

Disiplin adalah upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau 

masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan 

dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam 

hatinya (Rachman dalam bukunya Tu’u, 2004:32). Disiplin belajar adalah hal 

yang sangatlah diperlukan bagi setiap siswa, dengan adanya disiplin belajar, 

tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai (Sanjaya, 2005:9). 



Selain disiplin belajar, lingkungan sekolah ikut berperan dalam proses 

pencapaian hasil belajar yang baik. Dengan lingkungan sekolah yang nyaman, 

kondusif, asri, dapat menunjang proses pembelajaran ekonomi. Pembelajaran 

ekonomi memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi, dengan suasana lingkungan 

sekolah yang nyaman, kondusif, dan asri dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan konsentrasinya. Dari konsentrasi yang baik,maka siswa dapat 

mengikuti pelajaran dengan baik, serta dapat mencapai hasil belajar yang baik 

pula. 

Menurut Dalyono (2010:131) lingkungan sekolah merupakan salah satu 

faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak terutama 

untuk kecerdasannya. Menurut Oemar Hamalik (2009:6) lingkungan sekolah 

adalah sebagai tempat mengajar dan belajar. Sebagai suatu lembaga yang 

menyelenggarakan pengajaran dan kesempatan belajar harus memenuhi 

bermacam-macam persyaratan antara lain: murid, guru, program pendidikan, 

asrama, sarana dan fasilitas. Segala sesuatu telah diatur dan disusun  menurut pola 

dan sistematika tertentu sehingga memungkinkan kegiatan belajar dan mengajar 

berlangsung dan terarah pada pembentukan dan pengembangan siswa.  

Sekolah dalam menjalankan perannya mempunyai peraturan yang harus 

dipatuhi oleh siswa. Dengan adanya disiplin yang merupakan salah satu cara 

untuk melatih siswa agar belajar tepat waktu dan mengelola kegiatannya sendiri 

dengan menjaga keseimbangan antara disiplin belajar di sekolah, disiplin belajar 

di rumah. Oleh karena itu siswa harus dapat mempelajari peraturan dan tata tertib 

yang berlaku serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan peraturan sekolah 

yang ditetapkan. Namun masih saja ada berbagai gejala perilaku kurangnya 



disiplin siswa dalam belajar di sekolah, diantaranya senang membolos, malas 

belajar, senang mencontek tugas-tugas dan saat ujian berlangsung, nilai ulangan 

harian tidak bagus, tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru, 

sering mengobrol di dalam kelas sehingga tidak menggunakan waktu semaksimal 

mungkin untuk belajar, tidak mengerjakan tugas, dan datang terlambat ke sekolah. 

Disiplin belajar merupakan salah satu rangkaian yang menunjang tercapainya 

prestasi belajar yang diharapkan sehingga tujuan pendidikan pun dapat tercapai 

dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh disiplin belajar dan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 

siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Belajar dan Lingkungan Sekolah 

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi”. 

1.2 Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan semula 

direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. Disiplin belajar yang akan di teliti yaitu : menaati tatatertib sekolah, 

perilaku kedisiplinan di dalam kelas, disiplin dalam menepati jadwal 

belajar dan belajar secara teratur. 

2. Lingkungan sekolah yang akan di teliti yaitu : metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, alat 

pelajaran danwaktu sekolah. 



3. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang 

di peroleh dari nilai raport siswa semester ganjil tahun ajaran 2018/2019  

 
1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

diangkat penulis dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi ? 

2. Apakah terdapat pengaruh lingkungan sekolah terhadap hassil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi ? 

3. Apakah terdapat pengaruh disiplin belajar dan lingkungan sekolah 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar dan lingkungan sekolah 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 



Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian yang         

berkaitan dengan pengaruh disiplin belajar dan lingkungan sekolah 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Siswa 

Sebagai bahan referensi pengetahuan siswa tentang pengaruh 

disiplin belajar dan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa. 

Siswa diharapkan mengetahui pentingnya pendidikan dalam 

membentuk kemandirian dan karakter lulusan untuk meningkatkan hasil 

belajar sehingga menjadi alternatif pilihan dalam menentukan masa 

depan sebelum maupun sesudah lulus. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pemilihan 

strategi pembelajaran dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

c. Bagi sekolah 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi sekolah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan belajar yang di hadapi siswa. Serta dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peningkatan kualitas hasil belajar dalam 

pelaksanaan belajar mengajar guna mengoptimalkan hasil belajar 

ekonomi siswa yang  khususnya bagi kelas X SMK Negeri 1 Kota 

Jambi. 



d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan peneliti tentang pengaruh disiplin belajar dan 

lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa. 

 
1.6 Definisi Operasional 

Dalam rangka menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang 

digunakan, maka diperlukan penjelasan tentang beberapa istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini agar lebih efektif dan operasional. 

Defenisi tersebut antra lain: 

1. Disiplin belajar adalah pernyataan sikap dan perbuatan siswa dalam 

melaksanakankewajiban belajar secara sadar dengan cara 

menaatiperaturan yang ada di lingkungan sekolah maupun di rumah. 

Indikator disiplin belajar meliputi : (menaati tatatertib sekolah, perilaku 

kedisiplinan di dalam kelas, disiplin dalam menepati jadwal belajar, 

belajar secara teratur). 

2. Lingkungan sekolah adalah lingkungan dimana kegiatan belajar mengajar 

berlangsung yang para siswanya dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib 

sekolah dan nilai-nilai kegiatan pembelajaran berbagai bidang studi. 

Indikator lingkungan sekolah meliputi :(metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, alat pelajaran,  waktu 

sekolah). 

3. Hasil belajar adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar ekonomi yang di peroleh dari nilai raport siswa semester ganjil 

tahun ajaran 2018/2019. 




