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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya. Sementara itu, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada saat ini tidak lepas dari peran pendidikan, dan 

pendidikan merupakan bagian hakiki dari kehidupan masyarakat. 

Dunia pendidikan kita masih mendapat sorotan tajam, mengingat 

banyaknya permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satunya 

adalah rendahnya mutu atau kualitas pendidikan. Beberapa indikator untuk 

mengukur kualitas pendidikan adalah :  

1. Mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan 

2. Alat bantu proses belajar mengajar seperti buku teks, peralatan 

laboratorium dan bengkel kerja yang belum memadai 

3. Tidak meratanya kualitas lulusan yang dihasilkan untuk semua jenjang 

pendidikan
1
 

Pendidikan merupakan salah satu keharusan dalam kebutuhan yang sangat 

penting bagi setiap individu, didalam pendidikan proses belajar mengajar dan 

proses pembelajaran merupakan inti pendidikan yang didalamnya melibatkan guru 

sebagai pengajar dan siswa sebagai pembelajar. Belajar adalah suatu proses 
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perubahan dalam kepribadian atau perubahan tingkah laku yang baru, perubahan 

itu baik dalam perubahan kebiasaan dan pemahaman. 

Disiplin belajar merupakan sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh 

siswa. pencapaian hasil belajar yang baik selain karena adanya tingkat kecerdasan 

yang cukup, baik, dan sangat baik, juga didukung oleh adanya disiplin sekolah 

yang ketat dan konsisten, disiplin individu dalam belajar, dan juga karena perilaku 

yang baik.  

Disiplin diartikan sebagai bentuk perilaku patuh dan tunduk terhadap 

peraturan yang berlaku tetapi kepatuhan itu lebih ditekankan pada kesadaran diri 

bukan karena paksaan. Dalam proses pembelajaran disiplin belajar adalah sesuatu 

yang sangat dibutuhkan dan hal yang penting, hal ini disebabkan pembelajaran 

diarahkan untuk membangun kemampuan berfikir dan kemampuan menguasai 

materi pembelajaran. Dengan membiasakan disiplin akan meningkatkan aktifitas 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Disiplin juga merupakan kepribadian yang baik yang bisa membentuk 

watak setiap individu Oleh sebab itu, setiap siswa harus memiliki disiplin belajar. 

Pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu 

siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri.
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Belajar merupakan suatu proses di mana siswa harus aktif dan disiplin. 

Disiplin perlu diajarkan kepada siswa dengan alasan, sebagai berikut:
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1. Disiplin perlu diajarkan serta di pelajari dan di hayati oleh siswa agar 

siswa mampu mendisiplinkan dirinya sendiri dan mampu 

mengendalikan diri sendiri tanpa di control guru. 

2. Disiplin sebagai mana diakui oleh pakar sejak dahulu, merupakan titik 

pusat dari tingkat ketercapainnya dalam menerapkan displin yang 

sempuma. 

3. Tingkat ketaatan siswa yang tinggi terhadap aturan kelas lebih-lebih 

jika ketaatan itu tumbuh dari diri sendiri, bukan dipaksa, akan 

memungkinkan terciptanya iklim belajar yang kondusip, yaitu iklim 

belajar yang menyenangkan sehingga siswa terpaku untuk belajar. 

4.  Kebiasaan untuk mentaati aturan dalam kelas akan memberi dampak 

lebih lanjut bagi kehidupan di dalam aturan yang ada dalam 

masyarakat. 

Kedisiplinan mempunyai tujuan ganda yaitu mengembangkan suatu 

peraturan tertentu dalam tindak tanduk manusia dan memberinya suatu sasaran 

tertentu dan sekaligus membatasi cakrawalanya. Tujuan disiplin pada dasarnya 

untuk menciptakan suasana yang aman dan lingkungan belajar yang nyaman 

terutama di kelas dan di sekolah. Di dalam kelas, jika seorang guru tidak mampu 

menerapkan disiplin dengan baik maka siswa mungkin menjadi kurang 

termotivasi dan memperoleh penekanan tertentu, dan suasana belajar menjadi 

kurang kondusif untuk mencapai prestasi belajar siswa. 

Kedisiplinan penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi 

sering menjadi masalah di sekolah karena hampir setiap hari ada saja siswa yang 
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melanggar disiplin. Masalah kedisiplinan siswa menjadi sangat berarti bagi 

kemajuan sekolah.
4
 Di sekolah yang tertib akan selalu menciptakan proses 

pembelajaran yang baik, sebaliknya pada sekolah yang tidak tertib kondisinya 

akan jauh berbeda. 

Dalam proses pembelajaran siswa, terdapat hal-hal yang mempengaruhi 

disiplin belajar. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar 

sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar adalah faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, meliputi 

faktor psikologi, seperti minat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Faktor yang 

kedua yaitu faktor eksternal meliputi faktor sosial, terdiri atas lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Disiplin di sekolah bukan suatu usaha untuk membuat anak menahan 

tingkah laku yang tidak diterima di sekolah, melainkan suatu usaha untuk 

memperkenalkan cara atau memberikan pengalaman yang akhirnya membawa 

anak kepada perilaku disiplin dari dalam dirinya. Disiplin diri akan terasa 

manfaatnya jika kita memiliki suatu impian dan cita-cita yang ingin dicapai. 

Belajar untuk melatih diri mengerjakan berbagai hal yang sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Kebiasaan yang dilakukan akan menentukan masa depan. 

Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaliknya. 

Proses belajar dengan kondisi sekolah, guru dan siswa yang cukup baik, 

seharusnya mampu mewujudkan disiplin belajar yang baik pula, namun pada 

observasi awal tidak menunjukkan hasil yang demikian. Hal ini dapat dilihat pada 
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keseharian siswa di Sekolah Menegah Atas Budhi Luhur Pekanbaru. Berdasarkan 

observasi awal yang dilakukan, sebagian siswa terlihat masih belum mematuhi 

tata tertib maupun peraturan yang telah dibuat, baik dari cara berpakaian yang 

kurang sesuai, maupun cara berperilakunya. 

Proses pembelajaran menunjukan siswa kurang begitu memperhatikan saat 

pembelajaran dilaksanakan, tidak semua siswa mengerjakan tugas yang diberikan 

tepat pada jangka waktu yang ditentukan. Setiap pelajaran juga terkadang terlihat 

ada siswa yang terlambat. Salah satunya pada mata pelajaran ekonomi, terkadang 

siswa juga kurang memperhatikan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Siswa cenderung bosan dan tidak memperhatikan pembelajaran. Pemberian 

hukuman terhadap siswa yang kurang disiplin sudah dilaksanakan, tetapi masih 

ada saja siswa yang melanggar tata tertib sekolah. 

Bedasarkan gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

ilmiah yang berjudul “Studi Deskriptif Kedisiplinan Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Budhi Luhur Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah  

Penegasan isitilah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terharap 

judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis menjelaskan 

isitlah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut: 

1. Kedisiplinan 

Kedisiplin merupakan bentuk perilaku patuh dan tunduk 

terhadap peraturan yang berlaku tetapi kepatuhan itu lebih ditekankan 

pada kesadaran diri bukan karena paksaan. Akan tetapi pada 



6 
 

kenyataannya banyak perilaku disiplin manusia yang dilatarbelakangi 

karena adanya paksaan atau aturan yang mengekang. 

2. Ekonomi 

Pembelajaran ekonomi adalah ilmu yang khusus mempelajari 

tingkah laku manusia atau  golongan masyarakat dalam usaha 

memenuhi kebutuhan yang relatif tebatas.
5
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan observasi yang dilakukan 

dilapangan maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Permasalah yang terjadi siswa masih kurang memahami tentang pentingnya 

kedisiplinan selama proses pembelajaran. 

2. Perilaku siswa yang kurang begitu memperhatikan saat pembelajaran 

dilaksanakan dan tidak semua siswa mengerjakan tugas yang diberikan tepat 

pada jangka waktu yang ditentukan merupakan salah satu penyebab dari 

kurangnya pengetahuan mereka tentang kedisiplinan. 

3. Upaya peningkatan kedisiplinan siswa terlihat belum maksimal. 

4. Rendahnya sikap disiplin siswa yang terjadi saat ini ditunjukkan dengan 

sikap siswa yang masih sering mengabaikan peraturan yang diterapkan di 

sekolah. 

5. Tingkat kedisiplinan belajar siswa selama proses pembelajaran Ekonomi 

kurang terlihat. 

                                                             
5
 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 3. 



7 
 

6. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi perilaku kedisiplinan 

siswa. 

7. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kedisiplinan 

siswa. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarakan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah 

yang akan di teliti yaitu kedisiplinan siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 

XI IPS di Sekolah Menengah Atas Budhi Luhur Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana kedisiplinan siswa kelas XI IPS selama 

proses pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Budhi Luhur 

Pekanbaru?” 

E. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Budhi Luhur Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan masukan bagi Sekolah Menengah Atas Negeri Budhi Luhur 

Pekanbaru dalam rangka meningkatkan kedisiplinan. 

b. Sebagai pengembangan wawasan keilmuan penelitian khususnya tentang 

kedisiplinan dan hasil belajar siswa. 
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c. Bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan tentang hasil belajar 

dan kedisiplinan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah 

Menengah Atas Budhi Luhur Pekanbaru. 

d. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan pada 

program sarjana strata 1 (S1) program studi pendidikan ekonomi fakultas 

tarbiyah dan kejuruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd). 


