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ABSTRAK 
 

 

MUH FATHONI. Pengaruh Kedisiplinan, Minat Belajar, dan Perhatian 

Orang Tua terhadap Prestasi Belajar IPS siswa SMKN 1 Godean tahun 

2015/2016. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana. Universitas PGRI 

Yogyakarta, 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan 

terhadap prestasi belajar IPS siswa SMKN 1 Godean Tahun 2015/2016; 

pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa SMKN 1 Godean 

Sleman Tahun 2015/2016; pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar IPS siswa SMKN 1 Godean Tahun 2015/2016; Pengaruh kedisiplinan, 

minat belajar, dan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar IPS siswa SMKN 1 Godean Tahun 2015/2016 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 960. Sampel dalam 

penelitian ini sejumlah 282 siswa. Teknik pengumpulan data digunakan 

angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

ganda. 

 

       Hasil penelitian menunjukkan kedisiplinan berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap prestasi belajar, dibuktikan dengan thitung>ttabel 

(8,674>1,968) sumbangan sebesar 21,2% tingkat signifikansi atau 

probabilitas 0,000<0,05;  minat belajar berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar, dibuktikan dengan thitung>ttabel 

(8,508>1,968) sumbangan sebesar 20,3 % tingkat signifikansi atau 

probabilitas: 0,000<0,05, perhatian orang tua berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar dibuktikan dengan  thitung>ttabel 

(9,294>1,968) sumbangan sebesar 23,6% tingkat signifikansi atau 

probabilitas: 0,000<0,05. Hasil analisis regresi ganda mengungkapkan 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kedisiplinan, minat 

belajar, dan perhatian orang tua secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar  IPS, dibuktikan dengan Fhitung>Ftabel (48,494>2,637) sumbangan 

sebesar 34,4 % tingkat signifikansi atau probabilitas: 0,000<0,05. 
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ABSTRACT 
 

 

MUH FATHONI. The Influences of Discipline, Learning Interest, and 

Parental Care on Social Studies Learning Achievement of SMKN 1 Godean 

Students in  2015/2016 School Year. Thesis.Yogyakarta: Graduate 

Program. PGRI University of Yogyakarta, 2016. 

 

This research aimed to identify the influences of discipline on Social 

Studies learning interest of  SMKN (State Vocational School) 1 Godean 

students in 2015/2016 school year,   learning interest  on Social Studies 

learning achievement of  SMKN 1 Godean students in 2015/2016 school 

year, parental care on Social Studies learning achievement of  SMKN 1 

Godean students in 2015/2016 school year; of  discipline, learning interest 

and parental care, collectively on Social Studies learning achievement of  

SMKN 1 Godean students in 2015/2016 school year. 

 

Population involved 960 students. Samples in this research were 282 

students. Data were gathered by using questionnaire and documentation 

techniques. Multiple regression was adopted to analyze data.   

 

Result showed that discipline provided positive and significant  influence 

on  learning achievement that was proved by  ttest>ttable (8.674>1.968), 21.2% 

of significance level contribution or the probability of 0.000<0.05; learning 

interest provided positive and significant  influence on  learning achievement 

that  was proved by  ttest>ttable (8.508>1.968), 20.3% of significance level 

contribution or  the probability of 0.000<0.05, parental care provided positive 

and significant  influence on  learning achievement that was proved by  

ttest>ttable (9.294>1.968), 23.6% of significance level contribution or  the 

probability of 0.000<0.05. Multiple regression result indicated positive and 

significant influence of discipline, learning interest, and parental care, 

collectively on Social Studies learning achievement  that was proved by  

Ftest>Ftable (48.494>2.637),34.4% of significance level contribution of  the 

probability of 0.000<0.05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah merupakan suatu 

keharusan bagi bangsa Indonesia apalagi pada era globalisasi yang menuntut 

kesiapan setiap bangsa untuk bersaing secara bebas. Pada era globalisasi 

hanya bangsa-bangsa yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing atau 

berkompetisi di pasar bebas.  

Dalam hubungannya dengan budaya kompetisi tersebut, bidang 

pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan strategis karena 

merupakan salah satu wahana untuk menciptakan kualitas sumber daya 

manusia, oleh karena itu sudah semestinya kalau pembangunan sektor 

pendidikan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah. 

Pendidikan diartikan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dengan 

sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun 

kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dengan 

latihan. Langevell seorang ahli pendidikan terkenal menyatakan bahwa 

pendidikan adalah memanusikan manusia.  

Menurut Ki Hajar Dewantara (1977), “Pendidikan yaitu terutama di 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak.” Selanjutnya menurut Ki Hajar 

Dewantara, “Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya 

budi pekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran (intellect) dan tubuh anak 

(dalam Husain Usman, 2014:13) 
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Lembaga pendidikan (sekolah) yang bersifat formal sebagai wujud 

pendidikan di Indonesia. Di sekolah siswa diberi pembelajaran pengetahuan 

umum dalam pengembangan potensinya dan menghasilkan perubahan-

perubahan pada diri siswa. Perubahan sikap siswa itu bersifat yaitu positif ke 

arah yang lebih baik.  

Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan untuk menciptakan siswa 

yang cerdas dalam menghadapi dan memecahkan setiap masalah yang terjadi 

di lingkungan sekitar. Undang – Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan 

kepada pemerintah untuk  mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan  nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 

pasal 3 tentang Sistem Pendidikan yaitu: “Pendidikan Nasional berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi negara yang demokratis 

sera bertanggung jawab.” 

Apabila dicermati rumusan dalam pasal 3 Undang-undang Sisdiknas 

tersebut, ternyata fungsi pendidikan nasional tidak lain adalah mengantarkan 

generasi muda termasuk peserta didik di sekolah agar berkembang 

kemampuannya serta terbentuk watak atau karakter dan peradaban bangsa 
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yang bermartabat. Anak bangsa yang berkarakter dan cerdas, maka dalam 

mengarungi bahtera kehidupan ini senantiasa bersikap arif dan bijaksana, 

senantiasa mengedepankan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan 

sesuatu, serta mampu mengendalikan emosinya. Dengan demikian, semua 

tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya senantiasa mengutamakan 

kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibandingkan dengan 

kepentingan pribadi dan kelompoknya.  ( Buchori, 2012:29) 

“Proses pembelajaran yang bersifat interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologi peserta didik”. 

Inovasi dan upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah 

lama dilakukan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah 

dilaksanakan, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar, 

peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui pelatihan dan 

peningkatan kualitas pendidikan mereka, peningkatan manajemen pendidikan 

dan pengadaan fasilitas lainnya. Semuanya itu belum menampakkan hasil 

yang menggembirakan.  

Upaya peningkatan prestasi belajar siswa dapat dilakukan dengan 

meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa sangat kompleks dan meliputi faktor 

intern dan ekstern. Beberapa faktor intern yang berpengaruh terhadap prestasi 
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belajar siswa adalah kedisiplinan, minat belajar dan perhatian orang tua. 

Dengan adanya kedisiplinan, minat belajar dan perhatian orang tua sangat 

mendukung pembelajaran anak didik sebagai upaya meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh akhlak bangsa tersebut. 

Bangsa yang menjunjung tinggi dan membiasakan akhlak mulia diikuti 

dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan 

berpotensi menjadi bangsa yang maju. 

Dasar yuridis amanat untuk mewujudkan akhlak mulia sangat jelas, 

khususnya di bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3 disebutkan “Pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatklan 

keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. (Pedoman Pendidikan akhlak mulia: 2009:2) 

Dalam permendiknas Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan 

Kesiswaan disebutkan bahwa tujuan pembinaan kesiswaan antara lain 

“Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, 

demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan 

masyarakat madani (civil society). (Pedoman Pendidikan akhlak mulia: 

2009:2) 

Kedudukan generasi muda dalam masyarakat adalah sebagai mahluk 

sosial yang beretika, bersusila, dan dijadikan sebagai barometer moral 

kehidupan anak bangsa. Sebagai mahluk sosial, artinya tidak dapat berdiri 
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sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, 

kepribadian dan pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sebagai mahluk 

individu, artinya tidak dapat melakukan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi 

disertai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan 

Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kualitas generasi muda akan menentukan 

kelangsungan pembangunan bangsa di masa datang.  

Norma atau kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi 

pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. 

Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk 

dalam bertindak sehingga kehidupan menjadi lebih baik. (Herimanto dan 

Winarno,2015:131) 

Dengan disiplin, minat belajar dan adanya perhatian orang tua dapat 

mendorong siswa meraih prestasi belajar yang optimal. Semakin tinggi tingkat 

kedisiplinan, minat belajar dan perhatian orang tua, maka akan semakin baik 

prestasi belajar yang diraihnya. Siswa yang memiliki disiplin, minat belajar 

dan perhatian orang tua akan menunjukkan kesiapannya dalam mengikuti 

pelajaran di kelas, memperhatikan pelajaran guru, mengerjakan tugas dan 

memiliki kelengkapan belajar seperti buku dan alat-alat belajar lainnya. 

Disiplin merupakan istilah yang sudah memasyarakat diberbagai 

instansi pemerintah maupun swasta. Kita mengenal adanya disiplin kerja, 

disiplin lalu lintas, disiplin belajar dan macam istilah disiplin yang lain. 

Masalah disiplin yang dibahas dalam penelitian ini hanya difokuskaan 

mengenai disiplin belajar. Disiplin yang dimaksud dalam hal ini adalah 
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disiplin yang dilakukan oleh siswa di rumah maupun di sekolah. Pengertian 

disiplin yang lebih kemudian menitikberatkan pada persoalan pengendalian 

perbuatan. Pengendalian tersebut dapat terjadi karena ada kekuatan baik yang 

berasal dari luar maupun dari dalam individu  yang bersangkutan. 

Minat belajar adalah kecenderungan dan perhatian dalam belajar. 

Dalam pengertian lain minat belajar adalah : Kecenderungan perhatian dan 

kesenangan dalam beraktivitas, yang meliputi jiwa dan raga untuk menuju 

perkembangan manusia seutuhnya, yang menyangkut cipta, rasa, karsa, 

kognitif, afektif dan psikomotor lahir batin. Dengan memperhatikan 

pengertian minat belajar tersebut, maka semakin kuatlah tentang anggapan 

bahwa minat belajar adalah suatu hal yang abstrak (Tidak bisa dilihat secara 

langsung dengan mata kepala), namun dengan memperhatikan dari aktivitas 

serta hal-hal lain yang dilakukan oleh seseorang minat belajar tersebut bisa 

diketahui dengan cara menyimpulkan dan menafsirkannya. 

Minat dapat diartikan “Suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang 

melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keingin-

inginan atau kebutuhan sendiri.  Oleh karena itu apa yang dilihat seseorang 

sudah tentu akan membangkitkan minat, sejauh apa yang dilihat itu 

mempunyai hubungan dengan kepentingan sendiri. 

Perhatian orang tua merupakan pemberian bantuan yang diberikan 

oleh orang tua kepada anaknya baik berupa pengarahan, pengawasan, 

pencukupan kebutuhan, maupun nasehat sehingga dengan adanya perhatian 

orangtua tersebut segala tingkah laku anak dapat terkontrol dengan baik sesuai 



7 
 

7 
 

dengan yang diharapkan. Dengan adanya perhatian orang tua yang sungguh-

sungguh pada anak, terlebih utama tentang aktifitas belajarnya dalam rangka 

pencapaian prestasi, secara tidak langsung telah mendidik anak untuk menjadi 

orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, bahkan lebih 

dari itu adanya hubungan anak dan orang tuanya yang harmonis mempunyai 

pengaruh positif dalam pembentukan karakter anak. 

Prestasi Belajar adalah ketercapaian hasil belajar yang dapat diketahui 

dengan pengukuran yang berwujud tes. Hasil pengukuran dengan tes ini dapat 

mencerminkan kemampuan yang disebut dengan prestasi belajar. 

Mata pelajaran wajib di SMK salah satunya ialah IPS. Mata pelajaran 

ini bertujuan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengatasi 

masalah sosial, sebab pendidikan IPS memiliki fungsi dan peran dalam 

meningkatkan sumber daya manusia untuk memperoleh bekal pengetahuan 

tentang harkat dan martabat manusia sebagai mahluk sosial, keterampilan 

menerapkan pengetahuan tersebut dan mampu bersikap berdasarkan nilai dan 

norma sehingga mampu hidup bermasyarakat. 

SMK merupakan wadah bagi peserta didik menimba ilmunya. SMK 

merupakan salah satu sekolah menengah tingkat atas. Di SMK yang 

merupakan sekolah kejuruan, diharapkan mampu bekerja sesuai menempatkan 

program studinya. Lulusan SMK diharapkan mampu bersaing dalam mencari 

pekerjaan. Di SMK inilah peserta didik dibekali barbagai macam ilmu 

sehingga selepas studi mereka dapat bersaing dalam dunia kerja nyata. Namun 
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tidak menutup kemungkinan lulusan SMK juga dapat melanjutkan ke jenjang 

yang lebih tinggi, misalnya Diploma maupun Strata satu. 

Pendidikan Kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan peserta didiknya 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 

program kejuruannya. Agar dapat bekerja efektif dan efisien serta 

mengembangkan keahlian dan ketrampilan mereka harus memiliki stamina 

yang tinggi . 

Sebagai  salah satu dari lembaga pendidikan SMKN 1 Godean secara 

langsung memiliki tanggung jawab membentuk anak-anak didiknya menjadi 

anak yang mempunyai karakter dan berprestasi. Keberhasilan dalam 

pendidikan sangat bergantung pada pelaksanaan program pembelajaran yang 

diberikan kepada siswa harus membina dan mengembangkan pendidikan 

karakter siswa.  

Dalam proses pembelajaran menanamkan nilai-nilai akhlak mulia 

dalam konteks kehidupan sehari-hari sehingga kemudian diharapkan anak-

anak didiknya menjadi anak yang mempunyai karakter dan berprestasi. 

Prestasi belajar di SMKN 1 Godean bervariasi mulai dari rendah, 

sedang dan tinggi. Hal ini  dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk mengetahui  

hal tersebut peneliti akan mengungkap apakah ada pengaruh antara 

kedisiplinan, minat belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

IPS siswa SMKN 1 Godean.  
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Kedisiplinan, Minat Belajar dan 

Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa SMKN 1 Godean 

Tahun 2015/2016. Penelitian ini dapat digunakan sebagai usaha peningkatan 

prestasi belajar terutama mata pelajaran IPS.   

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Rendahnya kedisiplinan belajar IPS pada siswa di SMKN 1 Godean. 

2. Kurangnya minat belajar IPS pada siswa di SMKN 1 Godean 

3. Belum maksimalnya perhatian orang tua dalam meningkatkan prestasi 

belajar IPS pada siswa di SMKN 1 Godean. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu dibatasi, sehingga pembahasan dapat 

dilakukan lebih mendalam. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada 

pengaruh kedisiplinan, minat belajar, dan perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar IPS siswa SMKN 1 Godean di Godean,  Sleman tahun 2015/2016. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar IPS pada 

siswa SMKN 1 Godean, Sleman tahun  2015/2016? 

2. Bagaimana pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar IPS pada   

siswa SMKN 1 Godean,  Sleman tahun 2015/2016? 

3. Bagaimana pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar IPS 

pada siswa SMKN 1 Godean, Sleman tahun 2015/2016? 

4. Bagaimana pengaruh kedisiplinan, minat belajar, dan perhatian orang tua 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar IPSpada siswa SMKN 1 

Godean, Sleman tahun 2015/2016? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar IPS pada siswa SMKN 

1 Godean, Sleman tahun 2015/2016. 

2. Pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar IPS pada   siswa 

SMKN 1 Godean,  Sleman tahun 2015/2016. 

3. Pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar IPS pada siswa 

SMKN 1 Godean, Sleman tahun 2015/2016. 

4. Pengaruh kedisiplinan, minat belajar, dan perhatian orang tua secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar IPS pada siswa SMKN 1 

Godean, Sleman tahun 2015/2016. 

 



11 
 

11 
 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Secara teori hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pustaka dan 

referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan dalam 

mengambil kebijakan yang berhubungan dengan upaya peningkatan 

prestasi belajar siswa.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru  

1) Sebagai sumber informasi mengenai kondisi prestasi belajar IPS 

SMK di wilayah sekitar. 

2) Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam 

upaya meningkatkan pretasi belajar siswa di wilayah sekitar. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

1) Memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa secara teoritis. 

2) Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 




