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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu 

semakin pesat, arus globalisasi semakin hebat. Akibat dari fenomena ini antara 

lain munculnya persaingan dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya bidang 

pendidikan. Untuk menghadapinya dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, salah satu cara yang ditempuh adalah melalui peningkatan mutu 

pendidikan. Berbicara mengenai mutu pendidikan tidak akan lepas dari kegiatan 

belajar dimana aktivitas belajar siswa menunjukkan indikator lebih baik. Untuk 

mencapai pokok materi belajar siswa yang optimal tidak lepas dari kondisi 

dimana kemungkinan siswa dapat belajar dengan efektif dan dapat 

mengembangkan daya eksplorasinya baik fisik maupun psikis. Menumbuhkan 

motivasi belajar pada siswa disaat pembelajaran tidaklah mudah, banyak faktor 

yang mempengaruhinya antara lain pendidik, orang tua, dan siswa. Sehingga 

siswa memegang peranan dalam mencapai disiplin belajar. Sebab itulah sebagai 

pendidik haruslah dapat menumbuhkan motivasi siswanya agar siswa juga 

memiliki rasa disiplin dalam belajarnya sehingga hasil belajar juga akan 

meningkat. 

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah 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. Sekolah sebagai salah satu lembaga 

pendidikan formal memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan nasional. 

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar karena 

penyelenggaraan pendidikan bukan suatu yang sederhana tetapi bersifat 

kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan baik 
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faktor dari peserta didik maupun dari pihak sekolah. Salah satu faktor yang 

berasal dari diri peserta didik yaitu disiplin belajar yang rendah. Oleh karena itu 

untuk mencapai tujuan pendidikan salah satunya yaitu dengan meningkatkan 

disiplin belajar pada peserta didik. Agar proses belajar mengajar lancar maka 

seluruh siswa harus mematuhi tata tertib dengan penuh rasa disiplin yang tinggi. 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan atau keterikatan 

terhadap sesuatu peraturan tata tertib. 

Di samping itu pendidikan anak dalam keluarga sering kali berlangsung 

secara tidak sengaja, dalam arti tidak direncanakan atau dirancang secara khusus 

guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan metode-metode tertentu seperti 

dalam pendidikan di sekolah. Pendidikan dalam keluarga sering kali dilaksanakan 

secara terpadu dengan pelaksanaan tugas atau kewajiban orang tua terhadap anak. 

Orang tua memegang peranan untuk menimbulkan motivasi belajar dalam diri 

siswa. Karena keberhasilan siswa dalam meningkatkan motivasi belajar tidak 

hanya ditentukan oleh kegiatan belajar mengajar di sekolah saja, tetapi juga perlu 

didukung dengan kondisi dan perlakuan orang tua (pola asuh dirumah) yang dapat 

membentuk kebiasaan belajar yang baik. Dari pengertian tersebut tampak jelas 

bahwa disiplin merupakann sikap moral seseorang yang tidak secara otomatis ada 

pada dirinya sejak ia lahir, melainkan dibentuk oleh lingkungannya melalui pola 

asuh serta perlakuan orang tua, guru, serta masyarakat. Individu yang memiliki 

sikap disiplin akan mampu mengarahkan diri dan mengendalikan perilakunya 

sehingga akan menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan 

ketertiban terhadap peran-peran yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SD Kebonsari Temanggung 

yaitu ibu Sri Partiyah pada tanggal 11 Mei 2011, masih banyak siswa yang kurang 

disiplin terhadap peraturan sekolah yang tidak boleh datang terlambat atau 

membuat gaduh kelas saat pelajaran berlangsung. Saat upacara hari Senin masih 
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ada saja yang terlambat dan lupa tidak membawa perlengkapan upacara. Lupa 

tidak mengerjakan tugas, lupa tidak membawa buku pelajaran dan masih banyak 

lagi. Hal seperti itu merupakan tugas guru dan orang tua untuk memperbaiki 

disiplin anak. Selain disiplin, anak sering kurang berminat terhadap belajar.  

Berdasarkan berita di media cetak Kompas pada tanggal 19 November 

2009, di daerah Bantul Jogjakarta terjaring 14 pelajar yang membolos dari 

sekolah. Para siswa membolos ke tempat hiburan dan obyek wisata seperti area 

permainan playstation dan swalayan. Dengan berita itu membuktikan bahwa 

ketertarikan mereka terhadap belajar itu kurang. Melihat banyak siswa yang 

membolos saat pelajaran itu merupakan tugas guru untuk memperbaiki metode 

saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, agar siswa tidak bosan dan 

termotivasi untuk belajar. Sebagai orang tua juga harus memantau bagaimana 

perilaku anaknya saat di sekolah ataupun di rumah. Dan orang tua juga harus bisa 

memotivasi anaknya agar semangat dalam belajarnya. 

Sikap disiplin dan motivasi belajar yang tinggi penting dimiliki oleh setiap 

siswa karena dengan disiplin dan motivasi belajar yang tinggi akan memudahkan 

siswa dalam belajar secara terarah dan teratur. Siswa yang menyadari bahwa 

belajar tanpa adanya suatu paksaan, siswa menunjukkan perilaku yang memiliki 

kecenderungan disiplin yang tinggi dalam dirinya disamping itu juga akan timbul 

suatu motivasi dalam diri siswa. Mereka menyadari bahwa dengan disiplin belajar 

dan juga adanya motivasi belajar dalam dirinya akan mempengaruhi hasil belajar 

mereka.  Hal ini terjadi karena dengan disiplin rasa segan, rasa malas, dan rasa 

membolos akan teratasi. Siswa memerlukan disiplin belajar dan adanya motivasi 

dalam belajar supaya dapat mengkondisikan diri untuk belajar sesuai dengan 

harapan-harapan yang terbentuk dari masyarakat. Siswa dengan disiplin belajar 

dan adanya motivasi yang tinggi akan cenderung lebih mampu memperoleh hasil 

belajar yang baik dibanding dengan siswa yang disiplin belajar dan kurangnya 

motivasi belajarnya rendah. Khususnya dalam mendalami pelajaran IPA, karena 
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materi yang harus dipelajari cukup banyak dan IPA mencangkup beberapa pokok 

bahasan yang saling berhubungan satu sama lain.sehingga dibutuhkan disiplin 

serta motivasi yang tinggi dari dalam diri siswa. 

Siswa yang disiplin dalam belajar dan juga adanya motivasi belajar 

senantiasa bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas, siswa datang ke sekolah tepat waktu dan selalu mentaati 

tata tertib sekolah, apabila berada di rumah siswa belajar secara teratur dan 

terarah. Upaya untuk mengetahui tingginya tingkat disiplin belajar dan motivasi 

belajar siswa, peneliti mencoba untuk melaksanakan penelitian. Judul penelitian 

yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu “Hubungan Antara Disiplin Belajar 

dan Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri Gugus 

Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Semester I Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Apakah ada hubungan signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar 

IPA siswa kelas V SD Negeri gugus Lokantara Kecamatan Temanggung 

Kabupaten Temanggung semester I tahun ajaran 2011/2012. 

1.2.2 Apakah ada hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar 

IPA siswa kelas V SD Negeri gugus Lokantara Kecamatan Temanggung 

Kabupaten Temanggung semester I tahun ajaran 2011/2012. 

1.2.3 Apakah ada hubungan signifikan antara disiplin belajar dengan motivasi 

belajar  siswa kelas V SD Negeri gugus Lokantara Kecamatan Temanggung 

Kabupaten Temanggung semester 1 tahun ajaran 2011/2012. 

1.2.4 Apakah ada hubungan signifikan antara disiplin belajar dan motivasi belajar 

dengan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri gugus Lokantara 
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Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung semester I tahun ajaran 

2011/2012. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk membuktikan terdapat tidaknya hubungan yang signifikan antara 

disiplin belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri gugus 

Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung semester I tahun 

ajaran 2011/2012. 

1.3.2 Untuk membuktikan terdapat tidaknya hubungan yang signifikan antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri gugus 

Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung semester I tahun 

ajaran 20110/2012. 

1.3.3 Untuk membuktikan terdapat tidaknya hubungan yang signifikan antara 

disiplin belajar dengan motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri gugus 

Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung semester I tahun 

ajaran 20110/2012. 

1.3.4 Untuk membuktikan terdapat tidaknya hubungan yang signifikan antara 

disiplin belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas V 

SD Negeri gugus Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung semester I tahun ajaran 2011/2012. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan baru bagi 

peneliti khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara disiplin belajar 

dan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberi masukan kepada siswa akan pentingnya disiplin belajar dan 

motivasi belajar, bagi pihak sekolah akan pentingnya peraturan yang 

mengatur kedisiplinan siswa, dan bagi pihak orang tua untuk mendorong 

siswa untuk mempunyai motivasi belajar yang baik dan berdisiplin dalam 

belajar. 


