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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan penting bagi setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dalam

kehidupannya. Melalui pendidikan seseorang dapat  mencapai tingkat

kehidupan yang lebih tinggi dan lebih layak. Pendidikan merupakan usaha

manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam

masyarakat dan hendaknya dilaksanakan seumur hidup secara terpadu, baik di

dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Agar tujuannya tercapai,

ketiga-tiganya harus seiring dan sejalan, tidak bisa hanya ditumpukan pada

salah satunya. Ahmad D. Marimba (dalam Hasbullah, 2012: 3) menyatakan

bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju

terbentuknya kepribadian yang utama. Artinya, melalui pendidikan dapat

menuntun anak didik mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan hal ini tampak

pada perubahan-perubahan dalam diri anak didik. Pendidikan juga membuat

seorang individu semakin berkembang dan dapat menggali potensi diri serta

memanfaatkannya semaksimal mungkin.
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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 manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 Pasal 3).

Pada hakikatnya pendidikan cermin suatu bangsa. Baik tidaknya kualitas

suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikan yang ada pada negara tersebut.

Dewasa ini banyak negara-negara yang terus berusaha meningkatkan

pembangunan di bidang pendidikan, salah satunya Indonesia.

Kemajuan pendidikan, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan siswa

berdasarkan prestasi belajarnya. Namun pada kenyataannya, pendidikan yang

ada pada saat ini belum sepenuhnya tercapai.  Hal ini tampak dari prestasi

belajar peserta didik yang belum mencapai standar. Terdapat berapa faktor

yang menyebabkan prestasi belajar siswa rendah, salah satunya adalah

rendahnya disiplin belajar siswa, sehingga semangat belajar mereka tidak

maksimal. Disiplin belajar yang rendah menyebabkan siswa belajar tidak

teratur, malas dalam mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan rumah (PR)

yang diberikan oleh guru, sering mencontek pekerjaan temannya, tidak

memperhatikan pelajaran, ribut di dalam kelas, tidak mengumpulkan tugas

tepat waktu, dan bolos ketika jam pelajaran. Disiplin belajar merupakan salah

satu faktor terpenting dalam belajar.

Disiplin merupakan ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib dan

sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2013). Disiplin belajar yang
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tinggi diduga menyebabkan prestasi belajar siswa tinggi. Muhibbin (2011:

139) mendefinisikan prestasi belajar sebagai tingkat keberhasilan siswa

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Berdasarkan

ini tinggi rendahnya disiplin belajar siswa salah satunya dapat dilihat dari

tingkat kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada siswa  kelas IV SD

Negeri 1 Dayamurni Tulang Bawang Barat Tahun Pejaran 2014/2015

diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rekapitulasi daftar hadir siswa kelas IV SD Negeri 1 Dayamurni
Tulang Bawang Barat Tahun Pelajaran 2014/2015

Buluan
Keterangan Jumlah

AbsensiAlpa Izin Sakit

Agustus 10 15 8 33

September 17 12 25 54

Oktober 8 38 8 54

November 16 20 17 53

Desember - 5 6 11

Jumlah 51 90 64 205

Sumber: Wali Kelas IV SD Negeri 1 Dayamurni Tulang Bawang Barat

Berdasarkan tabel 1.1 total ketidak hadiran siswa selama bulan Juli sampai

Desember sebanyak 205 hari, jumlah tersebut terbagi atas alpa atau tanpa

keterangan sebanyak 51 hari atau 24,9%, izin sebanyak 90 hari atau 43,9%,

dan sakit sebanyak 64 hari atau 31,2%.
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Tabel 1.2 Persentase prestasi belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 1
Dayamurni Tulang Bawang Barat Tahun Pelajaran 2014/2015

No Kriteria
Jumlah

Orang Persentase (%)
1 85-100 Sangat Tinggi 3 3,5
2 75-84 Tinggi 10 11,6
3 65-74 Cukup 22 25,6
4 55-64 Rendah 21 24,4
5 0-54 Sangat Rendah 30 34,9

Jumlah 86 100
Sumber: Arsip nilai guru kelas IV SD Negeri 1 Dayamurni Tulang Bawang
Barat

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui dari 86 siswa yang memperoleh nilai dengan

kriteria sangat tinggi sejumlah 3 siswa, kriteria tinggi 10 siswa, kriteria cukup

22 siswa, kriteria rendah 21 siswa, dan kriteria sangat rendah 30 siswa. Pada

penelitian ini berfokus pada prestasi belajar matematika disebabkan diantara

mata pelajaran yang lain, pelajaran matematika yang nilainya paling rendah.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa prestasi belajar matematika siswa kelas

IV SD Negeri 1 Dayamurni Tulang Bawang  Barat Tahun Pelajaran

2014/2015 masih tergolong rendah yaitu sebanyak 41,8% nilai rata-ratanya

masih di bawah standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu < 60.

Salah satu alasannya karena disiplin belajar siswanya yang masih rendah,

sehingga berakibat pada prestasi belajarnya. Indikasi ini dapat diketahui

dalam proses pembelajaran berlangsung, yaitu terdapat beberapa siswa yang

kurang memperhatikan pembelajaran, mengobrol dengan temannya, asik

menggambar, kegiatan berdiskusi yang ditugaskan guru kurang berjalan

dengan baik, terdapat beberapa tamu yang masuk ke kelas sehingga membuat

konsentrasi siswa tidak terfokus terhadap pembelajaran.
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Oleh karena itu, disiplin belajar merupakan salah satu faktor yang ikut

menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar. Sehubungan

dengan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai “Hubungan disiplin belajar dengan prestasi belajar siswa

kelas IV semester genap SD Negeri 1 Dayamurni Tulang Bawang Barat

tahun pelajaran 2014/2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Disiplin belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Dayamurni Tulang Bawang

Barat masih rendah.

2. Banyak siswa  yang tidak hadir ke sekolah dengan beberapa alasan baik

alpa, izin, dan sakit.

3. Dalam kegiatan pembelajaran masih terdapat siswa yang keluar masuk

kelas.

4. Pada saat pembelajaran berlangsung masih terdapat siswa yang tidak

memperhatikan perintah guru.

5. Siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai yang ditetapkan guru.

6. Masih terdapat siswa yang menyalin tugas temannya.

7. Prestasi belajar matematika siswa kelas IV semester genap SD Negeri 1

Dayamurni Tulang Bawang Barat masih rendah.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara

disiplin belajar dengan prestasi belajar siswa pada kelas IV semester genap

SD Negeri 1 Dayamurni Tulang Bawang Barat tahun pelajaran 2014/2015?”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui hubungan antara disiplin

belajar dengan prestasi belajar siswa kelas IV semester genap SD Negeri 1

Dayamurni Tulang Bawang Barat  tahun pelajaran 2014/2015”.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi siswa

a. Melatih dan membiasakan siswa untuk disiplin belajar.

b. Memberikan suasana belajar yang berbeda dengan meningkatkan

kedisiplinan dalam belajar sehingga prestasi belajar mereka bagus.

2. Bagi guru, dapat menambah pengetahuan guru untuk mengajarkan dan

mengembangkan disiplin belajar kepada siswa dalam meningkatkan

prestasi belajarnya.

3. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha

meningkatkan mutu, proses, dan prestasi belajar dalam kegiatan

pembelajaran di setiap kelas.
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4. Bagi peneliti lain, sebagai kajian/referensi dalam menambah wawasan dan

pengetahuan tentang disiplin belajar dan hubungannya dengan prestasi

belajar siswa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian

Disiplin belajar di kelas dan prestasi belajar siswa.

2. Subjek penelitian

Siswa kelas IV SD Negeri 1 Dayamurni Tulang Bawang Barat.

3. Waktu penelitian

Semester genap tahun pelajaran 2014/2015.

4. Tempat penelitian

SD Negeri 1 Dayamurni yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman no.127

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.


