
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis-sistemik selalu bertolak dari 

sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan 

asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap 

pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Landasan-landasan 

pendidikan akan memberikan pijakan dan arah terhadap pembentukan manusia, 

dan serentak dengan itu, mendukung perkembangan masyarakat, bangsa dan 

negara. Sedangkan asas-asas pokok pendidikan akan memberi corak khusus dalam 

penyelenggaraan pendidikan itu, dan pada gilirannya, memberi corak pada hasil-

hasil pendidikan itu, yakni manusia dan masyarakat. 

 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dan sama sekali 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Maju mundurnya suatu bangsa sebagian 

besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan negara itu, maka hampir 

seluruh negara di dunia menangani secara langsung masalah-masalah yang 

berhubungan dengan pendidikan. Dalam hal ini, masing-masing negara itu 

menentukan sendiri dasar dan tujuan pendidikan di negaranya. 
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Cita-cita bangsa Indonesia adalah terbentuknya manusia Pancasila bagi seluruh 

warga negaranya. Tujuan pendidikannya telah disejajarkan dengan cita-cita 

tersebut. Semua institusi atau lembaga pendidikan harus mengarahkan segala 

kegiatan di sekolahnya bagi pencapaian tujuan itu. Hal ini sesuai dengan tujuan 

umum pendidikan Indonesia yang tertuang dalam GBHN, yang isinya adalah 

sebagai berikut: 

”Pengembangan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila 

dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-

Pancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan 

rohaninya memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan 

kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh 

tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi 

pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai 

dengan ketentuan termaktub dalam UUD 1945” (Arikunto, 2009: 130). 

 

Pendidikan juga merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai 

pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan 

pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Anak sebagai peserta didik 

menjadi sasaran utama dalam kegiatan pendidikan, dimana mereka diharapkan 

dapat mencapai keberhasilan dalam proses belajarnya. Proses belajar 

pembelajaran dalam dunia pendidikan secara umum melibatkan empat buah 

komponen utama yaitu murid, guru, lingkungan belajar, dan materi belajar. 

Keempat komponen ini mempengaruhi murid dalam mencapai tujuan belajarnya. 

Proses belajar pembelajaran dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan belajar atau 

tidak, dapat dilihat dari hasil belajar siswa. 

 

Hasil belajar pada hakekatnya tersirat dalam tujuan pengajaran dan dipengaruhi 

oleh kemampuan siswa serta kualitas pengajaran. Pendapat ini sejalan dengan 
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teori belajar di sekolah (Theory of School Lerning dari Bloom) yang menyatakan 

ada tiga variabel utama dalam teori belajar sekolah, yakni karakteristik individu, 

kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. 

Bloom dalam Irvina (2011) berpendapat bahwa kualitas pengajaran adalah tinggi 

rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

pengajaran yang berdasarkan pada karakteristik individu, kualitas pengajaran dan 

hasil belajar siswa. Sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya pangkal dan puncak proses belajar. Proses belajar itu sendiri 

merupakan hal yang dialami siswa dan merupakan suatu respon terhadap segala 

acara pembelajaran yang diprogramkan oleh guru serta pengelolaan pembelajaran 

bertujuan untuk mencapai tujuan belajar. 

 

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

dari dalam maupun dari luar siswa. M. Ngalim Purwanto, MP (2004:102) 

berpendapat sebagai berikut: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat kita bedakan menjadi dua 

golongan yaitu: (1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri, disebut faktor 

individual, (2) Faktor yang ada di luar individu, yang disebut faktor sosial. 

Adapun yang termasuk ke dalam faktor individual adalah faktor kematangan, 

pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. Sedangkan yang 

termasuk faktor sosial adalah faktor keluarga, keadaan rumah tangga, guru dan 

cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, lingkungan 

dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. 

 

Oleh karena itu, rendahnya hasil belajar tergantung peran serta dari faktor internal 

siswa seperti disiplin belajar, kecerdasan, minat belajar dan lain-lain. Sedangkan 

dari faktor eksternal siswa seperti lingkungan sosial di sekolah dan masyarakat 

juga ikut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa..  
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada November 2012, 

diperoleh data hasil belajar siswa kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung 

pada mata pelajaran ekonomi tidak sama, karena masih ada sebagian besar siswa 

yang memperoleh hasil kurang dari standar. Hal ini dapat ditunjukkan pada nilai 

Ujian Tengah Semester I siswa kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung pada 

mata pelajaran Ekonomi seperti tercantum pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X Ujian 

Tengah Semester I SMA Bina Mulya Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Hasil Belajar (Nilai) Jumlah Siswa Persentase (%) 

< 70 

≥ 70 

51 

15 

77,3% 

22,7% 

Jumlah 66 100% 

Sumber: Data Nilai Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA Bina Mulya Bandar 

              Lampung 

 

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

nilai yang tinggi sampai dengan nilai yang rendah. Hasil belajar yang diperoleh 

siswa kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung pada mata pelajaran ekonomi 

dari 66 siswa, yang mendapat nilai kurang dari 70 sebanyak 51 siswa atau sebesar 

77,3%. Hal ini berarti sebagian besar siswa memiliki hasil belajar yang masih 

tergolong rendah. Adapun kriteria yang dijadikan pedoman adalah Kriteria 

Ketuntasan Minimal SMA Bina Mulya Bandar Lampung. Menurut guru mata 

pelajaran ekonomi SMA Bina Mulya Bandar Lampung, siswa yang mendapat 

nilai 70 maka dianggap tuntas, sedangkan siswa yang mendapat nilai kurang dari 

70 maka harus mengikuti remedial yang diadakan oleh guru yang bersangkutan. 

Dari tabel tersebut juga dapat lihat bahwa siswa yang menguasai mata pelajaran 

ekonomi tergolong rendah, dan itu berarti tingkat keberhasilan dalam menguasai 
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bahan pelajarannya pun rendah. Menurut Djamarah dan Zain (2006:121) tingkat 

keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Istimewa/Maksimal  : Apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 

                                                  dapat dikuasai oleh siswa 

2. Baik sekali/Optimal : Apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan 

                                                  pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa 

3. Baik/Minimal  : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 

                                                  60% s.d 75% saja yang dikuasai oleh siswa. 

4. Kurang   : Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang 

 dari 60% dikuasai oleh siswa. 

 

Hasil belajar pada hakikatnya merupakan pencerminan dari usaha belajar. 

Rendahnya hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA Bina Mulya dapat dilihat 

salah satunya dari nilai Ujian Tengah Semester yang terhitung kurang 

memuaskan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal 

(dari dalam diri siswa), seperti motivasi belajar, disiplin belajar, kecerdasan, dan 

lain-lain. Serta faktor eksternal (dari luar diri siswa), diantaranya: fasilitas belajar, 

partisipasi orangtua, lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lain-lain. 

 

Keberhasilan anak didik dapat diketahui dari nilai-nilai yang diperoleh pada mata 

pelajaran yang ditempuh, akan tetapi tidak semua keberhasilan hasil belajar dapat 

berjalan lancar tanpa kendala karena hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, 

baik faktor dari dalam diri siswa ataupun dari luar. Faktor dari dalam diri yang 

mempengaruhi salah satunya adalah disiplin belajar.  

 

Proses kedisiplinan dimulai dari rumah, sehingga diperlukan peran serta dari 

orangtua untuk memantau anak-anaknya dalam belajar di rumah. Salah satu hal 

yang mendasari disiplin belajar adalah timbulnya kesadaran siswa untuk mau 
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melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Adanya 

ketidakdisiplinan dari siswa dikarenakan kurangnya kesadaran dari siswa itu 

sendiri dan juga kurangnya perhatian dari orangtua terhadap pendidikan putra-

putrinya serta kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap proses belajar siswa 

di rumah. 

 

Menumbuhkan sikap disiplin pada diri siswa bukan hanya tugas dari orangtua, 

tetapi guru pun memiliki andil yang sama dalam hal ini. Di sekolah siswa dapat 

menerapkan disiplin belajar dengan memanfaatkan waktu untuk mengkaji kembali 

pelajaran yang telah disampaikan oleh guru dan dapat pula mendiskusikan dengan 

teman-teman di sekolah, sedangkan di kelas siswa memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan lalu menanyakan bagian pelajaran yang tidak dimengerti kepada 

guru. Disiplin belajar di sekolah juga dapat tercermin dalam hal siswa tetap 

belajar sendiri di kelas atau di perpustakaan sekolah saat guru mata pelajaran yang 

bersangkutan tidak hadir di kelas saat jam pelajaran tersebut berlangsung. 

 

Rendahnya nilai Ujian Tengah Semester disebabkan karena anak cenderung 

kurang disiplin dalam belajar, kurang pengawasan orangtua kepada anak untuk 

menerapkan sistem jam belajar di rumah, dan lingkungan sosial siswa di sekolah 

dan di rumah yang membawa pengaruh buruk bagi siswa, seperti mengobrol saat 

pelajaran sedang berlangsung, ikut membolos sekolah bersama teman-teman, 

melanggar peraturan sekolah, dan lain-lain. 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada penelitian pendahuluan 

November 2012 di SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013 pada siswa kelas X, diperoleh hasil bahwa secara umum tingkat 

kedisiplinan siswa masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut ini: 

Tabel 2. Aktivitas Siswa di Dalam Kelas Saat Pelajaran Berlangsung 

 

No. Aktivitas Siswa Jumlah Siswa 

1. Memperhatikan penjelasan guru 10 

2. Mengerjakan tugas mata pelajaran lain 2 

3. Tidur di kelas 1 

4. Mengobrol dengan teman 8 

5. Mengoperasikan telepon genggam (mengirim 

pesan singkat dll) 

5 

6. Membolos jam pelajaran (ke kantin sekolah) 2 

7 Tidak masuk sekolah 3 

Jumlah 31 
Sumber: Pengamatan Pada PenelitianPendahuluan pada November 2012 

 

Dari Tabel 2 di atas, terlihat tingkat kedisiplinan siswa yang masih rendah. Selain 

itu disiplin siswa yang kurang dapat dilihat dari absensi siswa selama beberapa 

bulan terakhir, dari data yang diperoleh banyak sekali siswa yang tidak masuk 

sekolah tanpa mengirimkan surat izin kepada pihak sekolah sehingga 

ketidakhadiran siswa tersebut tanpa keterangan (alpa). Disiplin  belajar siswa saat 

di rumah pun tergolong masih rendah, hal ini terbukti dari adanya beberapa siswa 

yang mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah (PR) saat di sekolah sebelum 

pelajaran yang bersangkutan di mulai.  

 

Rendahnya disiplin belajar siswa juga dapat terlihat dari ada beberapa siswa yang 

membolos jam pelajaran dan pulang tanpa izin dari pihak guru ataupun sekolah. 
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Bahkan ada juga siswa yang berkelahi dengan teman yang lain sehingga hal 

tersebut tergolong dalam pelanggaran tata tertib sekolah.  

 

Lingkungan sosial tempat siswa sehari-hari bersosialisasi juga memegang peran 

penting dalam mempengaruhi hasil belajarnya. Lingkungan sosial yang kondusif 

dapat memudahkan siswa dalam belajar, sebaliknya lingkungan yang tidak 

mendukung akan membuat siswa malas belajar. Hal itu dapat berakibat rendahnya 

hasil belajar yang diperoleh siswa. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada November 2012, 

SMA Bina Mulya adalah Sekolah swasta yang terletak di kota Bandar Lampung 

berlokasi dipinggiran kota dengan jarak sekitar ±400m dari jalan raya. Jika dilihat 

dari letaknya, sekolah ini sangat nyaman untuk proses pendidikan karena masih 

jauh dari hiruk pikuk keramain warga dan lalu lintas kendaraan, sehingga dapat 

menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif. Kurikulum yang diterapkan 

di SMA Bina Mulya adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Dengan penggunaan KTSP siswa SMA Bina Mulya juga mendapat pengajaran 

yang sama dengan SMA Negeri lainnya walaupun SMA Bina Mulya adalah SMA 

Swasta. SMA Bina Mulya termasuk sekolah yang sudah memiliki fasilitas 

lengkap dan menunjang proses pembelajaran. 

 

Jika dihubungkan dengan mata pelajaran ekonomi kelas X, sarana yang digunakan 

sudah cukup lengkap. Tersedia perpustakaan sekolah yang menyediakan buku-

buku pokok pegangan untuk siswa meskipun pemanfaatannya masih kurang. Hal 

ini dapat dilihat dari masih sedikit siswa yang meluangkan waktu untuk membaca 
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buku-buku di perpustakaan.  Di samping itu, media belajar yang digunakan sudah 

tergolong baik. Hal ini terbukti dengan tersedianya media belajar LCD. Namun, 

LCD ini jarang digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga pemanfaatan 

media LCD yang masih kurang membuat proses belajar mengajar di kelas 

menjadi monoton atau membosankan. Hal yang perlu ditingkatkan adalah 

komunikasi siswa dan guru di luar jam pelajaran, karena di SMA Bina Mulya ini 

komunikasi antara guru dan siswa di luar jam pelajaran masih tergolong rendah. 

 

Latar belakang lingkungan tempat tinggal siswa juga bervariasi, hal ini juga dapat 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beragamnya tingkat keberhasilan 

siswa dalam belajar dikarenakan lingkungan sosial yang berbeda-beda. Selain itu 

teman bergaul disekolah juga mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Tidak 

adanya mawas diri dari siswa dalam memilih teman bergaul dapat membuat siswa 

tersebut terjerumus dalam pergaulan yang buruk sehingga berpengaruh pada hasil 

belajarnya yang menjadi menurun.  

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti pada November 

2012, lingkungan sosial yang buruk dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

menjadi buruk pula. Sebagai contoh, terdapat siswa yang melakukan provokasi 

kepada teman-temannya untuk berkelahi dengan siswa lain. Selain itu ada juga 

beberapa siswa yang mengikuti temannya untuk membolos saat pelajaran di 

sekolah masih berlangsung, bahkan ada yang pulang saat jam sekolah belum 

selesai tanpa izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Dari hasil pengamatan 

yang dilakukan, siswa yang melakukan pelanggaran tersebut memiliki hasil 
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belajar yang buruk. Hal ini terbukti dari nilai-nilai yang diperoleh siswa tersebut 

masih banyak yang belum mencapai  KKM yang telah ditentukan.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti pengaruh yang 

signifikan antara hubungan lingkungan sosial dan disiplin belajar terhadap hasil 

belajar sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

”Pengaruh Lingkungan Sosial Dan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Ekonomi Kelas X SMA Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2012/2013”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan permasalahan yang 

muncul dalam penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya disiplin belajar dari para siswa saat di rumah, terbukti dari 

adanya siswa yang mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di sekolah.. 

2. Kurangnya disiplin belajar dari para siswa saat di sekolah, terbukti dengan 

adanya siswa yang membolos pada saat jam pelajaran berlangsung. 

3. Kurangnya kesadaran siswa untuk belajar sendiri walaupun guru tidak 

hadir di kelas. 

4. Kurangnya pengawasan guru terhadap pergaulan siswa di sekolah. 

5. Kurangnya komunikasi antara guru dan siswa diluar jam pelajaran 

sekolah. 

6. Masih rendahnya jumlah siswa yang berhasil mencapai KKM pada mata 

pelajaran ekonomi. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka agar 

permasalahan dalam penelitian ini menjadi jelas dan terarah penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Disiplin belajar yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada 

kesadaran diri siswa untuk belajar sendiri di rumah tanpa adanya 

pembimbing dalam belajar. Dan disiplin siswa saat di sekolah. 

2. Lingkungan sosial dalam penelitian ini mencakup lingkungan belajar 

ekstern siswa, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Lingkungan belajar ekstern di duga mempengaruhi hasil belajar siswa 

karena kedua lingkungan tersebut adalah tempat siswa belajar sehari-hari. 

Jika kedua lingkungan belajar itu baik maka akan baik pula hasil belajar 

siwa, begitupun sebaliknya. 

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

pada mata pelajaran ekonomi yang dicapai setelah proses belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh positif antara lingkungan sosial siswa terhadap hasil 

belajar Ekonomi siswa Kelas X SMA Bina Mulya Tengah Tahun Pelajaran 

2012/2013? 
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2. Apakah ada pengaruh positif antara disiplin belajar terhadap hasil belajar 

Ekonomi siswa Kelas X SMA Bina Mulya Tengah Tahun Pelajaran 

2012/2013? 

3. Apakah ada pengaruh positif antara lingkungan sosial siswa dan disiplin 

belajar terhadap hasil belajar Ekonomi siswa Kelas X SMA Bina Mulya 

Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif antara lingkungan sosial siswa 

terhadap hasil belajar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif antara disiplin belajar terhadap hasil 

belajar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif antara lingkungan sosial siswa dan 

disiplin belajar terhadap hasil belajar. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan teoritis 

   Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada dunia pendidikan dalam dunia pengajaran ekonomi pada layanan 

peningkatan hasil belajar. 

2. Kegunaan praktis 

    Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis yaitu: 



 

13 

    a. Sebagai masukan orangtua dan anggota masyarakat lainnya untuk 

        meningkatkan disiplin belajar pada siswa dan menciptakan lingkungan 

        sosial yang lebih kondusif. Suasana kondusif merupakan suasana yang 

         nyaman dan aman mulai dari keluarga kemudian diaplikasikan ke 

lingkungan sosial sehingga dapat meningktakan hasil belajar. 

   b.  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi 

        untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

 

G. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Objek 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah lingkungan sosial (X1), disiplin 

belajar (X2), dan hasil belajar (Y). 

2. Subjek 

 Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Bina Mulya 

 Bandar Lampung. 

3. Tempat 

  Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMA Bina Mulya Bandar  

  Lampung. 

4. Waktu 

  Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah tahun ajaran 2012/2013.  


