
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan mempunyai tiga lingkungan, yakni lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan masyarakat yang lazim disebut tri pusat pendidikan. 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama. di sebut pertama karena 

sebelum berkenalan dengan lingkungan yang lain anak telah mendapat pengaruh 

lingkungan keluarga sehingga wajar bila dalam perkembangan selanjutnya 

pengaruh ini terasa dominan. Pengaruh yang diberikan keluarga tersebut dapat 

berbentuk perhatian seperti mendisiplinkan anak dalam belajar di rumah, dan 

perhatian orang tua dalam keluarga. 

Pendidikan yang baik dimulai dari disiplin belajar yang baik dan teratur di rumah, 

sebagai bentuk perhatian anak terhadap pelajaran yang telah di berikan guru di 

sekolah. Dengan adamya disiplin belajar yang baik di rumah, maka akan 

memudahkan anak untuk menerima pelajaran di sekolah dengan baik. Disiplin 

belajar di rumah adalah suatu tingkat konsistensi dan konsekuensi serta 

keteraturan dalam kegiatan belajar untuk memperoleh tingkah laku yang timbul 

dalam dirinya untuk belajar dengan mentaati dan melaksanakan tugasnya sebagai 

siswa di rumah dengan dukungan orangtua yang mengawasi, mengarahkan, serta 

berupaya untuk membuat anak menyadari kesadaran untuk berdisiplin diri, serta 

memberikan fasilitas belajar di rumah dengan lebih baik.  
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Untuk mencapai kegiatan belajar yang baik bukan hanya belajar di rumah yang 

menjadi prioritas utama, tetapi siswa pun harus mempunyai cara belajar yang baik 

di sekolah,dengan adanya proses belajar yang baik, maka dapat terciptanya proses 

belajar mengajar yang efektif. Cara belajar yang baik dan efektif misalnya 

membuat jadwal belajar, melaksanakan jadwal tersebut dengan baik, membuat 

catatan yang telah di jelaskan oleh guru di sekolah, membaca dan mengulang 

kembali pelajaran yang telah di sampaikan guru di sekolah. 

Perhatian orang tua berperan sangat penting dalam kegiatan belajar anak, karena 

dengan adanya perhatian orang tua, anak merasa di hargai dan di perhatikan 

kebutuhan belajarnya. Perhatian orang tua yang dimaksud disini adalah 

bagaimana cara orang tua memberikan bimbingan belajar di rumah, 

memperhatikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan alat yang menunjang 

pelajaran, memberikan dorongan untuk belajar, memberikan pengawasan, 

memberikan pengarahan pentingnya belajar. 

Anak sebagai peserta didik menjadi sasaran utama dalam kegiatan pendidikan, 

dimana mereka diharapkan dapat mencapai keberhasilan belajar. Keberhasilan 

belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam menguasai materi 

pelajaran,cara belajar yang baik dan hasil belajar yang dicapai siswa, keterampilan 

dan kebenaran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan lain-lain. 

Semua siswa pasti mengharapkan hasil belajar yang baik, namun kenyataan yang 

ada masih banyak siswa yang belum memahami cara belajar yang efektif. Hal 

demikian sangat di sayangkan sekali karena peran orang tua dan guru sangat 

penting dalam kegiatan belajar yang berlangsung. Tinggi rendahnya hasil belajar 
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siswa menunjukkan tingkat keberhasilan belajarnya, dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar siswa. Faktor yang berasal dari 

dalam salah satunya disiplin belajar di rumah dan cara belajar. Sedangkan Faktor 

yang berasal dari luar salah satunya perhatian orang tua. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMP Wiyatama 

Bandarlampung mata pelajaran IPS Terpadu Siswa kelas VIII Semester ganjil 

tahun 2012/2013 hasil belajar siswa relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 1. Hasil Belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa kelas VIII  

Semester Ganjil di SMP Wiyatama Bandar Lampung 2012/2013 

No Prestasi Belajar (Nilai) Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 86-100 10 7,1  

2 71-85 20 14,18 

3 56-70 42 29,78 

4 41-55 34 24,12 

5 <40 35 24,82 

 Jumlah 141 100 

Sumber: hasil pengolahan data 2013 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa bervariasi 

dari yang tinggi sampai yang rendah. Ini dapat dilihat dari 141 siswa, sejumlah 35 

siswa mendapat nilai kurang dari 40, sedangkan 34 siswa mendapat nilai 41-55, 

dan siswa yang mendapat 56-70 sebanyak 42 siswa, dan hanya 10 orang siswa 

yang memperoleh nilai 86-100. Hal ini berarti sebagian siswa memiliki hasil 

belajar yang masih tergolong rendah di SMP Wiyatama Bandar Lampung terdapat 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) siswa di Wiyatama adalah 65. Jika siswa telah 

mencapai kriteria tersebut maka siswa tidak perlu mengikuti remedial, sebaliknya 
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jika siswa belum mencapai kriteria yang diharapkan maka siswa tersebut harus 

mengikuti remedial yang diadakan oleh guru yang bersangkutan. 

Tabel 2. Jumlah Siswa yang Memiliki Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII SMP Wiyatama Bandar 

Lampung 2012/2013 

No Prestasi Belajar (Nilai) Frekuensi (n) Presentase (%) 

1 >65 62 44 

2 <65 79 56 

3 Jumlah 141 100 

Sumber: hasil pengolahan data 2013 

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat hasil belajar yang diperoleh siswa kelas VIII 

SMP Wiyatama Bandar Lampung dari 141 siswa yang mendapat nilai kurang dari 

65 sebanyak 79 siswa atau sebesar 56% siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 

lebih dari 65 sebanyak 62 siswa atau sebesar 44 %. Bahwa hasil belajar siswa 

kelas VIII  SMP Wiyatama Bandarlampung dapat di kategorikan siswa yang 

menguasai mata pelajaran IPS Terpadu tergolong rendah jika dibandingkan 

dengan siswa yang belum menguasai mata pelajaran IPS Terpadu. 

Berdasarkan pengamatan awal, rendahnya hasil belajar mata pelajaran IPS 

Terpadu diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya disiplin belajar di 

rumah, cara belajar dan pengaruh perhatian orang tua. Disiplin belajar termasuk 

ke dalam salah satu faktor pribadi yang juga dapat mempengaruhi pencapaian 

hasil belajar siswa. Tidak ada hasil yang baik tanpa disiplin yang baik. 

Sebagaimana kita perhatikan di sekolah-sekolah yang favorit dan bermutu tinggi 

akan dapat mendorong siswa meraih hasil belajar yang tinggi. 
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di SMP Wiyatama 

Bandarlampung, peneliti melakukan wawancara kepada 15 orang siswa berkenaan 

dengan disiplin belajar siswa di rumah. Hasil wawancara langsung kepada 15 

siswa yang sama, 10 orang dari 15 siswa diantara mereka banyak yang 

mengabaikan tanggung jawabnya dalam belajar di rumah,  

yang di tujukkan dalam sikap dan tindakan seperti : jarang yang mengulang 

kembali pelajaran IPS di rumah, tidak menyusun jadwal belajar, tidak 

mengerjakan PR, serta jarang sekali yang belajar saat liburan sekolah, yang 

kesemuanya itu mencerminkan kurangnya disiplin belajar di rumah. Sedangkan 

salah satu yang mendasari disiplin belajar siswa adalah timbulnya kesadaran siswa 

untuk mau melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dengan baik, 

sesuai dengan  tanggung jawabnya sebagai pelajar. 

Tabel 3.Hasil Wawancara Siswa  Semester Ganjil Kelas VIII SMP  

Wiyatama Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Jumlah 

Responden 

Jarang 

mengulang 

pelajaran 

di rumah 

Tidak 

mengerjakan 

PR 

Tidak 

menyusun 

jadwal 

pelajaran 

Jarang 

belajar di 

rumah saat 

liburan 

sekolah 

Jumlah 

siswa 

10 3 siswa 2 siswa 3 siswa 2 siswa 10 siswa 

5 1  siswa 2 siswa 1  siswa 1  siswa 5 siswa 

Sumber: hasil pengolahan data 2013 

Berdasarkan Tabel 3 dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bulan 

desember tahun 2012, terlihat dari 15 orang siswa yang diwawancarai 10 dari 15 

siswa belum menjalankan cara belajar yang efektif.  Seperti jarang meringkas 

mata pelajaran disekolahnya dan jarang mengulang kembali pelajaran yang telah 

disampaikan guru di rumah. Keberhasilan belajar peserta didik tidak hanya 
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dipengaruhi oleh disiplin belajar di rumah dan perhatian orang tua, tetapi juga 

dipengaruhi oleh cara belajar siswa, siswa yang terbiasa belajar secara disiplin di 

rumah dalam pengawasan orang tua nya dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa berikutnya 

adalah cara belajar siswa. Setiap siswa mempunyai cara belajar yang berbeda 

dengan yang lainnya, dan kemampuan anak dalam menangkap materi pelajaran  

tergantung dari cara belajar setiap siswa. Kebanyakan siswa belum memahami 

cara belajar yang efektif sehingga hasil belajarnya pun kurang memuaskan. 

Dengan adanya kualitas cara belajar yang baik, maka siswa dapat memahami 

setiap pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik. 

Perhatian orang tua mempunyai Pengaruh yang amat tinggi terhadap rendahnya 

hasil belajar anak, orang tua harus berperan aktif dalam mendukung keberhasilan 

siswa, orang tua disamping menyediakan alat-alat yang dibutuhkan anak untuk 

belajar, yang lebih penting bagaimana memberikan bimbingan, pengarahan agar 

anak lebih bersemangat untuk berprestasi. Dengan perhatian orang tua yang besar, 

anak-anak akan termotivasi untuk belajar lebih giat dan terarah. Bimbingan yang 

diberikan orang tua dapat berupa bimbingan pada saat anak mendapat pekerjaan 

rumah dari sekolah. 

SMP Wiyatama Bandarlampung adalah salah satu sekolah menengah pertama 

yang sudah cukup lama berdiri di Tanjung karang di Bandarlampung. Jika dilihat 

dari letaknya sekolah ini sangat nyaman untuk proses pendidikan karena masih 

jauh dari keramaian kota. Tetapi di sekolah ini hasil belajar siswanya kurang baik 

pada beberapa mata pelajaran, termasuk dalam mata pelajaran IPS Terpadu. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan telah diuraikan tersebut, maka 

perlu penelitian dengan judul “ Pengaruh Disiplin Belajar di Rumah, Cara belajar 

dan Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII 

Semester Genap Tahun ajaran 2012/2013 di SMP Wiyatama Bandar Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut,  maka dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Sebagian besar hasil belajar siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) 

2. Masih rendahnya disiplin belajar siswa di rumah  

3. Masih rendahnya cara belajar siswa disekolah. 

4. Siswa belum memahami cara belajar yang efektif. 

5. Kurangnya kesiapan belajar siswa pada saat belajar  

6. Tidak adanya jadwal pelajaran yang dibuat siswa saat di rumah  

7. Kurangnya perhatian orang tua siswa mempengaruhi hasil belajar siswa  

8. Penggunaan belajar siswa di rumah yang tidak optimal mempengaruhi hasil 

belajar siswa  

9. Masih rendahnya usaha siswa untuk mengerjakan sendiri tugas-tugas  

10. Rendahnya hasil belajar yang diperoleh dilihat dari hasil belajar mid semester 

ganjil oleh siswa SMP Wiyatama Bandar Lampung. 
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11. Sedikitnya orang tua siswa SMP Wiyatama yang memberikan bimbingan dan 

motivasi ketika anak mendapat masalah dan membutuhkan perhatian dan 

motivasi dari orang tua.  

12. Banyaknya siswa yang tidak mengerjakan PR (pekerjaan rumah),selalu 

mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru, dan tidak belajar pada saat libur 

sekolah. 

13. Cara belajar yang diberikan oleh guru kurang efisien dan membuat kurangnya 

minat anak dalam pembelajaran disekolah. 

C. Pembatas Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada kajian “ Pengaruh Disiplin Belajar di Rumah (X1), 

Cara Belajar (X2), dan Perhatian Orang Tua (X3) Terhadap Hasil Belajar (Y) IPS 

Terpadu Siswa Kelas VIII Semester Genap Tahun ajaran 2012/2013 di SMP 

Wiyatama Bandarlampung”. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perumusan masalah yang diteliti sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh antara disiplin belajar di rumah terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu siswa? 

2. Apakah ada pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa? 

3. Apakah ada pengaruh antara perhatian orang tua terhadap Hasil Belajar IPS 

Terpadu siswa? 
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4. Apakah ada pengaruh antara Disiplin belajar di rumah, cara belajar dan 

Perhatian orang tua terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengaruh disiplin belajar di rumah terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa. 

2. Pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa. 

3. Pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa. 

4. Pengaruh disiplin belajar di rumah, cara belajar dan perhatian orang tua 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa? 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya 

tentang disiplin belajar di rumah, cara belajar dan perhatian orang tua, 

b. Dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih 

mendalam tentang permasalahan yang terkait. 

2. Manfaat Psikis 

a. Memberikan informasi pada orang tua siswa tentang disiplin belajar dan 

perhatian orang tua yang baik yang akan diterapkan, supaya dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar anak. 

b. Memberikan informasi kepada guru tentang cara belajar yang baik  guna 

menunjang hasil belajar anak. 

c. Memberikan informasi kepada anak, bahwa dengan disiplin belajar yang 

baik di rumah akan mengahasilkan hasil belajar yang baik disekolah. 
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d. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan 

di bidang pendidikan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat 

bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penilitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

1. Objek Penelitian  

 Ruang lingkup objek yang akan diteliti adalah, disiplin belajar di rumah, cara 

belajar, Perhatian orang tua dan hasil belajar. 

2. Subyek penelitian  

Ruang lingkup subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII di SMP 

Wiyatama bandarlampung. 

3. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian ini adalah SMP Wiyatama bandarlampung. 

4. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


