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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau reaksi yang terjadi sewaktu dua 

atau lebih objek yang saling mempengaruhi atau memiliki efek satu dengan 

yang lain.  Manusia di dunia ini tanpa disadari saling mempengaruhi satu 

dengan yang lain. Pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat interaksi tidak 

dapat dirasakan secara langsung karena perubahan tersebut terjadi secara 

lambat. Perubahan-perubahan tersebut ada yang memberikan dampak positif 

dan ada juga yang memberikan dampak negatif untuk individu. Perubahan-

perubahan yang disebabkan oleh interaksi ini tidak akan pernah berhenti, ini 

salah satu penyebab manusia selalu berkembang ke arah yang lebih baik. 

 

Perubahan-perubahan tersebut menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang 

berkembangan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Sejak zaman 

renaissace wanita mulai mendapatkan kedudukan selayaknya seorang pria. 

Wanita tidak lagi hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga melainkan 

mereka mulai berprofesi selayaknya seorang pria. Rutinitas yang diakibatkan 

oleh pekerjaan membuatkan pengawasan, perhatian, kasih sayang dan lain-

lain dari kedua orang tua berkurang.  
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Anak-anak membutuhkan pegawasan dan bimbingan dari kedua orang tua 

untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan 

yang baik akan berdampak pada perilaku-perilaku anak. Ketika mengajarkan 

anak untuk bangun di pagi hari maka anak akan terbiasa bangun di pagi hari. 

Ketika mereka bangun di pagi hari akan memperkecil kemungkinan untuk 

telat datang ke sekolah. Anak di rumah diajakan untuk menghormati orang 

yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda akan membuat mereka dapat 

memposisikan diri ketika berada di lingkungan masyarakat. 

 

Kebutuhan anak terbagi yaitu kebutuhan yaitu kebutuhan intellegent, 

emotional, dan spiritual question. Intellegent question adalah pemahaman 

tentang pengetahuan, emotional question adalah pengendalian emosi ketika 

menghadapi suatu masalah, dan spritual question adalah kedekatan dirinya 

dengan Tuhan. Ketiga hal tersebut sangat penting dan harus diajarkan secara 

bersamaan bukan secara parsial. 

 

Intellegent question dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang mereka 

hadapi. Emotional question dibutuhkan untuk mengatur pemikiran mereka 

terhadap sesuatu agar tidak terjebak kepada emosi sesaat yang akan 

merugikan mereka. Sedangkan Spritual question dibutuhkan agar mereka 

mempunyai tempat bergantung dan tidak putus asa dalam memecahkan 

masalah-masalah yang mereka hadapi. 
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Intellegent question bisa diajarkan dengan membentuk keadaan kondusif di 

dalam lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan mereka. Dukung 

tersebut dapat berupa memberikan contoh cara belajar yang baik. Emotional 

questioan dapat berupa pengajarkan cara menghadapi orang yang lebih tua 

dan lebih muda dari mereka. Anak di rumah diajakan untuk memanggil 

kakak kepada yang anak yang lebih tua, menghormati, dan memperlakukan 

mereka selayarknya orang tua. Anak yang lebih tua diajarkan bertanggung 

jawab kepada adik-adik mereka. Tanggung jawab yang dibebankan kepada 

mereka adalah tanggung jawab kecil seperti menjaga adik mereka. Spirtual 

question dapat diajakan sesuai dengan tuntutan agama mereka. Ketika yang 

beragama muslim diajarkan untuk melaksanakan sholad lima waktu, puasa di 

bulan ramadhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka serta 

mengajarkan bahwa manusia memiliki kewajiban. 

 

Ketika anak telah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang diajakarkan 

di lingkungan rumah maka perbuatan-perbuatan mereka tidak akan 

berperilaku buruk karena kebiasaan akan dibawa kemana saja oleh anak tanpa 

memperdulikan tempat, keadaan, dan waktu. Kebiasaan-kebiasaan baik akan 

di bawa mereka ke lingkungan sekolah.  

 

Kebiasaan yang baik yang di bawa dari lingkungan rumah dapat berupa cara 

mereka memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka 

akan bertanggung tanggung dan menghormati orang-orang yang berada di 

sekolah ketika tanggung jawab dan rasa hormat diajarkan di rumah. 
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Tanggung jawab pada diri anak dapat dilihat dari pekerjaan yang dia kerjakan 

baik itu berupa pekerjaan rumah dan tugas di sekolah, rasa hormat dapat 

dilihat dari perlakukan mereka terhadap orang-orang yang berada di 

lingkungan sekolah, mereka akan menghormati tukang bersih sekolah dengan 

cara tidak membuang sampah sembarangan. 

 

Ketika kebiasaan-kebiasaan baik di bawa dari lingkungan rumah maka 

kebiasaan-kebiasaaan buruk dapat pula di bawa dari lingkungan rumah. 

Kebiasaan buruk yang di bawa dari rumah dapat berupa merendahkan orang-

orang yang berada disekitarnya, anak menggangkap orang lain tidak lebih 

baik darinya karena tertanam sifat sombong. Anak tidak mengerjakan tugas 

dan pekerjaan rumah dengan baik karena penanaman nilai tanggung jawab 

pada anak kurang. 

Tabel 1.1 Daftar Perilaku Menyimpang Siswa di Sekolah 

No Daftar Perilaku menyimpang siswa di 

lingkungan Sekolah 

Jumlah Pelanggaran Siswa 

1 Datang terlambat ke sekolah 8 Siswa 

2 Melihat pekerjaan teman ketika ujian 10 Siswa 

3 Tidak mengerjakan pekerjaan rumah 

dengan baik 

5 Siswa 

4 Tidak menggunakan seragam sesuai 

dengan peraturan 

13 Siswa 

5 Berkelahi 4 Siswa 

Sumber : Bimbingan Konseling MAN I Model Bandarlampung 

 

Perilaku-perilaku tersebut seharusnya tidak terjadi ketika orang tua 

mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat pada anak. Kebiasaan-
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kebiasaan yang buruk yang di bawa oleh anak dari lingkungan rumah tanpa 

disadari terbawa oleh anak dan merugikan mereka. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut : 

1.  Peran Orang tua dalam  menciptakan kebiasaan baik anak yang 

mempengaruhi  perilaku anak di sekolah. 

2. Penyimpangan-penyimpangan perilaku yang terjadi di sekolah salah-

satu penyebabnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang di bawa dari 

rumah. 

Perilaku-perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

1. Kurang perhatian dari orang tua. 

2. Pola asuh orang tua yang salah. 

3. Kebiasaan di rumah 

4. Ketegasan peraturan yang di buat. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar permasalah 

yang akan diteliti tidak terlalu meluas maka peneliti membatasi permasalah 

pada perilaku siswa kelas x di lingkungan sekolah dan kebiasaan siswa di 

rumah. 
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D. Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah terdapat pengaruh kebiasaan siswa di rumah terhadap 

perilaku siswa kelas X di sekolah? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis pengaruh 

dari kebiasaan di rumah terhadap perilaku  siswa di kelas X di MAN 1 

Model Bandar Lampung 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

 
Penelitian ini secara teoritis untuk mengembangkan konsep ilmu 

pendidikan khususnya PKn dalam kawasan pendidikan nilai memberikan 

masukan terhadap perilaku siswa di kelas yang sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada dalam tata tertib sekolah. 
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b Kegunaan Praktis 

 
1. Penelitian ini diharapakn memberikan masukan bagi orang tua agar 

lebih giat dalam menciptkan kebiasaan-kebiasaan baik di lingkungan 

rumah. 

2. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi sekolah untuk 

menciptakan perilaku-perilaku yang baik di lingkungan sekolah. 

3. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi siswa agar 

berperilaku sesuai dengan peraturan sekolah. 

 

E. Ruang Lingkup 

1. Ruang Lingkup Ilmu  

 
Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidikan khususnya 

kewarganegaraan, karena mengkaji tentang hal partisipasi memecahkan 

masalah sosial yang ada pada kehidupan masyarakat dan negara, khususnya 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang mengkaji masalah 

pendidikan nilai dan moral. 

 

2. Ruang Lingkup Objek 

 
Ruang lingkup objek penelitian ini adalah kebiasaan di rumah  dan perilaku 

siswa di kelas  kelas pada siswa kelas X di MAN 1 Bandar Lampung 

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. 
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3. Ruang Lingkup Subjek 

 
Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi Kelas X  

MAN 1 Bandar Lampung Kecamatan Sukarame  Kota Bandar Lampung 

 

 

4. Ruang Lingkup Tempat 

 
Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Bandar Lampung Kecamatan Sukarame 

Kota Bandar Lampung 

 

5. Ruang Lingkup Waktu 

 
Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin 

Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas lampung sampai dengan selesainya penelitian ini. 

 


