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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar belakang masalah 
 
 

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia sepanjang hayat. Hayat 

belajar yang diadakan di sekolah adalah cara belajar yang dikembangkan pemerintah 

agar  rakyatnya dapat belajar dengan berbagai ilmu. Sekolah dikatakan baik bila 

memiliki fasilitas yang lengkap, guru-guru yang terampil, pintar, serta siswa yang 

berprestai. Sekolah yang memiliki siswa berprestasi selalu di awali dengan bakat 

siswa dan kegiatan belajar yang terus-menerus, juga di pengaruhi oleh guru yang 

memiliki kompetensi mengajar yang cukup serta mampu mentransfer  ilmu  yang 

mudah di pahami siswa.  

 
Kompetensi guru di awali dengan kompetensi kognitif, yaitu guru mengajar sesuai 

dengan keahlian dan guru memiliki ilmu dengan jenjang yang lebih tinggi dari 

siswanya, hal ini dapat di lihat dari ijazah yang di peroleh sebelum guru mengajar di 

sekolah tersebut. Selanjutnya kemampuan guru di bidang efektif, dimana guru harus 

peduli terhadap siswa serta profesional dalam mengajar. Kompetensi ini juga 

menuntut agar guru bisa mengajar dengan lebih aktif. Selanjutnya kompetensi 

psikomotorik, guru harus terampil dalam mengajar dan menguasai berbagai metode,  

agar siswa tidak jenuh dalam belajar. Tuntunan lain adalah guru yang pintar 
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bersosialisasi maupun keluarga agar tercipta guru yang  pintar dalam bersosialisasi 

maupun mengajar sehingga prestasi belajar menjadi mudah di peroleh. 

 
Siswa belajar untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan yang akan digunakan untuk 

menjawab setiap masalah atau sebagai dasar pengetahuan yang akan di kembangkan 

lagi setelah lulus maupun saat bekerja. Rasa ingin berprestasi dapat di lihat dari ke 

inginan untuk menjadi pemimpin, upaya ini tidak bisa di peroleh begitu saja, tetapi 

harus melalui pendidikan di sekolah. Rasa ingin berprestsi, motivasi ini di sebabkan 

dari proses panjang dalam belajar yang tertib, terencana, dan terukur. Selanjutnya 

keinginan akan kerjasama.  

 
Dimulai dari rumah, ada kerjasama antar anggota keluarga, di sekolah ada kerjasama 

antara aktifitas akademika, begitu pula di masyarakat. Rasa ingin di sebabkan  

karena manusia mempunyai keinginan yang lebih banyak di bandingkan kemampuan 

untuk memilikinya. Untuk itu setiap orang akan bekerja agar kebutuhanya dapat 

terpenuhi. Bagi semua siswa tentunya ingin menjadi siswa nomor satu, tetapi 

kemampuan belajar siswa tidaklah semua bisa jadi juara. Untuk itu di perlukan 

motivasi belajar yang tinggi bagi siswa, agar keinginan untuk menjadi juara yang di 

capai.  

Keluarga merupakan terminal awal dalam proses belajar mengajar di luar sekolah. 

Untuk itu prestasi belajar siswa untuk memperoleh nilai terbaik dan pelajar terbaik 

akan terbangun di rumah yang memiliki kondisi keluarga yang baik. Keluarga terdiri 

dari ayah, Ibu, dan anak. Hubungan harmonis yang terbangun dapat membantu 
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perkembangan jiwa anak. Anak yang selalu mematuhi peraturan yang disepakati di 

rumah, maupun tata tertib hidup bermasyarakat. 

 
Berbagai kajian pada penelitian masyarakat maupun buku-buku tentang keluarga 

yang harmonis, telah banyak melahirkan siswa-siswa yang berprestasi di sekolah 

maupun mempunyai kedudukan terbaik di instansi pemerintahan. Hendaknya di 

pahami oleh semua pihak bahwa awal keberhasilan anak di masyarakat maupun di 

sekolah sangatlah di tentukan dari perilaki anak di rumah. 

 
Lingkungan sekolah menggambarkan interaksi guru siswa dalam proses pembelajaran 

yang di lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Proses belajar yang banyak di 

peroleh siswa adalah hubungan antar siswa, dimana siswa di tuntut untuk pandai 

bergaul dan bersosialisasi. Interaksi siswa juga akan membawa proses pendewasaan 

diri yang tecipta secara alami, seiring bertambahnya ilmu maupun banyaknya teman 

dari pergaulan yang semakin luas di dalam maupun luar kelas. 

Lingkungan sekolah yang aman dan tertib biasanya di dasari oleh suatu aturan yang 

harus di taati oleh setiap siswa dan di sepakati oleh orang tua siswa. Peraturan yang di 

buat agar proses belajar mengajar berjalan dengan kondusif dan mampu memacu 

setiap perkembangan ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan kurikulum sekolah. 

Lingkungan sekolah yang tertib juga akan menambah kewibawaan sekolah dengan 

prestasi-prestasi siswa luar sekolah melalui lomba- lomba maupun dengan ujian-ujian 

yang di tempuh untuk mengejar prestasi di dalam sekolah. Sekolah dengan 

lingkungan yang baik juga di sertai sarana dan prasarana, nilai-nilai terbaik saat 

mengikuti UAN maupun tes masuk ke sekolah selanjutnya. 



 4

Kepatuhan siswa perlu di lakukan agar rutinitas belajar dapat berjalan sesuai jadwal 

atau peraturan sekolah. Untuk menjaga loyalitas maupun rasa memiliki siswa 

terhadap nama baik sekolah di butuhkan kepedulian guru untuk menertibkan setiap 

masalah yang timbul dari peraturan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

untuk mencerdaskan bangsa hendaknya didukung oleh orang tua dengan menciptakan 

lingkungan sekolah yang aman dan terkendali, maksudnya sekolah yang memiliki 

siswa berprestasi selalu di awali dengan kecintaan orang tua terhadap anaknya dan 

lingkungan sekolah dengan anak-anak rajin belajar, aktif berdiskusi, mampu 

memecahkan setiap soal yang ada dan rajin bertanya dengan guru maupun orang yang 

di anggap mengerti akan tentang apa yang di tanyakan oleh siswa. 

Berdasarkan hasil para survey yang di lakukan di SMP Negeri 1 Way Tenong 

Lampung Barat, di peroleh data tentang rekapitulasi pelanggaran terhadap tata tertib 

sekolah adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Rekapitulasi pelanggaran tata tertib sekolah yang di lakukan siswa 
kelas VIII Semester Ganjil di SMP Negeri 1 Way Tenong Lampung 
Barat Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 
No Jenis Pelanggaran Jumlah 

Pelanggaran (kali) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Terlambat masuk sekolah 
Tidak seragam 
Tidak mesuk tanpa keterangan 
Membolos 
Berambut panjang/diwarnai 
Tidak ikut upacara 
Berkelahi 
Membuat kegaduhan 
Meminta uang dengan paksa 
Membawa benda yang tidak diperlukan sekolah 
Mengganggu teman 
Menghilangkan buku perpustakaan 

65 
35 
20 
15 
3 
5 

18 
5 
4 

10 
3 
2 

Jumlah 185 
Sumber: Tata usaha SMP Negeri 1 Way Tenong Lampung Barat 
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Berdasarkan table 1 di atas, pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yang paling 

banyak dilakukan oleh siswa adalah terlambat masuk sekolah, yaitu sebanyak 65 kali. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, serta di tinjau dari kaitan 

kondisi keluarga dan lingkungan sekolah dengan kepatuhan terhadap tata tertib 

sekolah,untuk itu penulis mengambil judul: “Pengaruh Kondisi Keluarga dan 

Lingkungan Sekolah Terhadap Peningkatan Kepatuhan akan Tata Tertib 

Sekolah Pada Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Way tenong Lampung Barat 

Tahun Pelajaran 2009/2010” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 
 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Kondisi keluarga pada siswa  kelas VIII SMP Negeri 1 Way Tenong  Lampung 

Barat kurang mendukung  

2. Lingkungan sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Way Tenong Lampung 

Barat kurang kondusif 

3. Rendahnya kepatuhan akan tata tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

1 Way Tenong Lampung Barat kurang kondusif 

4. Lingkungan sekolah pada siswa kelas VIII  SMP Negeri 1 Way Tenong  

Lampung Barat kurang mendukung 

  

 



 6

 

C. Pembatasan Masalah  

  
Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh kondisi keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap peningkatan kepatuhan akan tata tertib sekolah pada siswa kelas  

      VIII SMP Negeri 1 Way Tenong Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 
D. Perumusan Masalah  

 
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh kondisi keluarga terhadap peningkatan kepatuhan akan tata 

tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Way Tenong Lampung Barat 

Tahun Pelajaran 2009/2010? 

2. Apakah ada pengaruh lingkungan sekolah terhadap peningkatan kepatuhan akan 

tata tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Way Tenong Lampung 

Barat Tahun Pelajaran 2009/2010? 

3. Apakah ada pengaruh kondisi keluarga dan lingkungan sekolah terhadap 

peningkatan kepatuhan akan tata tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

      1 Way Tenong Lampung Barat Tahun Pelajaran 2009/2010? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 
1.  Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 

1. Mengetahui pengaruh kondisi keluarga terhadap peningkatan kepatuhan akan 

tata tertib sekolah  pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Way Tenong 

Lampung Barat Tahun Pelajaran 2009/2010? 

2. Mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap peningkatan kepatuhan 

akan tata tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Way Tenong 

Lampung Barat Tahun Pelajaran 2009/2010? 

3. Mengetahui pengaruh kondisi keluarga dan lingkungan sekolah terhadap 

peningkatan kepatuhan akan tata tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Way Tenong Lampung Barat Tahun Pelajaran 2009/2010? 

 2.  Kegunaan Penelitian  

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Bahan pertimbangan bagi lembaga sekolah  dalam  menentukan  langkah 

selanjutnya untuk meningkatkan  kepatuhan  siswa akan tata tertib sekolah, 

sehingga output dapat tercapai secara maksimal. 

2. Memberikan sumbangan  pendidikan pemikiran bagi para pendidikan untuk 

dapat menciptakan lingkungan sekolah  yang  baik sehingga proses belajar 

mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. 

3. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang 

melakukan penelitian pada bidang ini. 



 8

 
F.   Ruang Lingkup Penelitian   

 
1. Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh kondisi keluarga dan  

            lingkungan sekolah terhadap peningkatan kepatuhan akan tata tertib sekolah. 

2. Subjek penelitian  

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Way Tenong 

Lampung Barat Tahun Pelajaran 2009/2010. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Way Tenong Lampung Barat 

Pelajaran 2009/2010. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini adalah tahun 2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


