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SARI 
 
Rahmattika, Nur Indah. 2011. Pengaruh Kesiapan dan Disiplin Belajar 
terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS 
SMA Negeri 5 Tegal Tahun Pelajaran 2009/2010. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. 
Asrori, M. S. II. Drs. Subowo, M.Si. 
 
Kata Kunci: Kesiapan Belajar, Disiplin Belajar, Prestasi Belajar 
 

Salah satu indikator berhasil tidaknya proses belajar mengajar dapat dilihat 
dari tinggi rendahnya prestasi belajar siswa yang dapat dilihat melalui proses 
pembelajaran yang  mengakibatkan suatu perubahan  perilaku siswa yang dapat 
mendorong siswa untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal. Permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh kesiapan dan disiplin 
belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI 
IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 baik secara parsial maupun 
simultan.  

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 
dengan jumlah siswa sebanyak 135 siswa. Sampel penelitian ditentukan dengan 
teknik propotionate random sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 
data diperoleh pelaksanaan kesiapan belajar termasuk dalam kategori cukup siap 
dengan persentase 65,15%, pelaksanaan disiplin belajar dalam kategori cukup 
disiplin dengan persentase 63,39%, sedangkan untuk prestasi belajar siswa dalam 
kategori cukup baik dengan persentase 68,03%. Persamaan regresi yang diperoleh 
adalah Y = 49,256 + 0,212 X1 + 0,142 X2, yang berarti bahwa kesiapan dan 
disiplin belajar memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 
2009/2010. Dari hasil pengujian secara parsial diperoleh thitung pada taraf 
signifikansi 5% untuk masing-masing variabel sebesar 5,306 untuk kesiapan 
belajar, untuk disiplin belajar sebesar 2,315 dan untuk ttabel sebesar 1,662 yang 
berarti bahwa Ha diterima. Sedangkan dari hasil pengujian secara simultan 
diperoleh Fhitung sebesar 18,791 dan besarnya Ftabel adalah 3,09 yang berarti bahwa 
Ha diterima karena Fhitung > Ftabel. Besarnya kontribusi secara parsial masing-
masing variabel bebas adalah 22,3% untuk kesiapan belajar dan 5,1% untuk 
disiplin belajar. Sedangkan koefisien determinasi (R2) yang diperoleh adalah 
sebesar 26,2% dan sisanya sebesar 73,8% dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar 
penelitian.  

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah ada 
pengaruh yang signifikan antara kesiapan dan disiplin belajar terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 
tahun pelajaran 2009/2010 baik secara parsial maupun simultan. Saran yang 
berkaitan dengan hasil penelitian yaitu siswa diharapkan untuk memperhatikan 
faktor kesiapan dan disiplin belajar dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat menambah ruang lingkup penelitian agar hasil yang diperoleh lebih dapat 
digeneralisasikan pada penelitian selanjutnya. 
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ABSTRACT 
 
Rahmattika, Nur Indah. 2011. The Effect Of Readiness And Discipline Learned 
On The Achievement Of Economic Subjects Of Accounting Students In Grade XI 
IS SMA Negeri 5 Tegal 2009/2010 School Year. Skripsi. Economic Education 
Department. Faculty Of Economics. Semarang State University. Advisor. Drs. 
Asrori, M. S. Co Advisor. Drs. Subowo, M.Si. 
 
Keywords : Readiness Learned, Discipline Learned, Achievement Learned 

 
One indicator of success or failure of the learning process can be seen 

from the high and low student achievement that can be viewed through a learning 
process that resulted in a change in student behavior that may encourage students 
to achieve the maximum learning. The problems examined in this study was there 
any influence of readiness and discipline learned on the achievement of economic 
subjects of accounting students in grade XI IS SMA Negeri 5 Tegal 2009/2010 
school year either partially or simultaneously.  

The population of this research is a class XI student IS SMA Negeri 5 
Tegal with the number of students as many as 135 students. Based on the research 
and analysis of data obtained by the implementation of learning readiness are 
included in the category quite ready with the percentage of 65.15%, the 
implementation of discipline to learn enough discipline in the category with the 
percentage of 63.39%, while for student achievement in the category quite well 
with percentage of 68.03 %. The results of classification obtained by the 
assumption that the normal distribution of data, multicollinearity did not occur, 
and there is no heteroscedasticity. Regression equation obtained was Y = 49.256 + 
0.212 X1 + 0.142 X2, which means that the readiness and discipline to learn to 
have a positive effect on learning achievement of economic subjects of accounting 
students in grade XI IS SMA Negeri 5 Tegal academic year 2009/2010. From the 
test results obtained partially tcount at significance level of 5% for each variable 
of 5.306 for the readiness to learn, to learn discipline amounted to 2.315 and for 
ttable amounted to 1.662, which means that Ha received. While the test results 
obtained simultaneously Fcount Ftable magnitude of 18.791 and is 3.09 which 
means that the Ha accepted because Fcount> Ftable. The amount of the partial 
contribution of each independent variable was 22.3% for the readiness to learn 
and 5.1% for the discipline of learning. While the coefficient of determination 
(R2) was obtained by 26.2% and the balance of 73.8% is influenced by factors 
other than research.  

The conclusion that can be taken based on the results of the study is that 
there is significant relationship between readiness and discipline learned on the 
achievement of economic subjects of accounting students in grade XI IS SMA 
Negeri 5 Tegal 2009/2010 school year either partially or simultaneously. 
Suggestions relating to the research that is expected to take into account students' 
readiness and discipline of learning and for further research are expected to 
increase the scope of research for more results can be generalized in future 
research. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Adanya undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menunjukan bahwa pendidikan sangatlah penting dan 

menjadi tolak ukur keberhasilan suatu Negara. Dari pernyataan tersebut 

diperoleh pengertian bahwa pendidikan tidak hanya berhubungan dengan 

pengajaran saja melainkan juga memperhatikan kepribadian peserta didik. 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang 

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik 

serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. 

Pengembangan potensi peserta didik dan pembangunan sumber 

daya manusia yang berkualitas tinggi adalah untuk menciptakan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana 

mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing untuk menghadapi 

tantangan di era globalisasi dimana pendidikan harus mampu menyentuh 

potensi nurani dan kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut 

terasa sangat penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan 

bermasyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan dituntut mampu 

menerapkan ilmunya yang diperoleh di sekolah untuk menghadapi 

problema dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang. 
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Terkait dengan dunia pendidikan, proses belajar mengajar 

merupakan suatu konsep yang mampu mengembangkan dan menggali 

potensi peserta didik. Proses belajar mengajar merupakan dua konsep yang 

tidak dapat dipisahkan yaitu belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan 

mengajar yang dilakukan oleh guru. Dengan proses belajar mengajar, 

seorang guru dapat mendorong dan memberikan motivasi kepada peserta 

didik agar mereka dapat berlomba-lomba untuk meraih prestasi belajar 

yang tinggi. 

 Salah satu indikator berhasil tidaknya proses belajar mengajar 

dapat dilihat dari tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Prestasi belajar 

diperoleh setelah guru melakukan evaluasi belajar terhadap proses belajar 

siswa selama satu periode. Prestasi belajar biasanya diwujudkan dalam 

nilai yang dapat berupa angka atau huruf dan dilaporkan dalam buku 

laporan hasil belajar atau raport. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi 

kognitif, karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat 

penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. 

Dengan memperhatikan prestasi belajar dapat diketahui 

kemampuan dan kualitas siswa setelah melakukan proses pembelajaran. 

Prestasi belajar yang tinggi akan sangat bermanfaat sebagai landasan siswa 

ketika siswa akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

atau memasuki dunia kerja. Oleh sebab itu, siswa harus berusaha 

semaksimal mungkin untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi. 
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Siswa merupakan individu yang secara langsung melakukan proses 

pembelajaran, sehingga siswa harus dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan aktif, mampu mengungkapkan gagasan-gagasan, 

serta mampu menyertakan segala aspek yang ada pada dirinya 

(kecerdasan, minat, perhatian, motivasi, cara belajar, dan disiplin belajar) 

yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku dimana perubahan 

perilaku tersebut dapat mendorong siswa untuk mencapai prestasi belajar 

yang memuaskan (Arikunto, 1990:21). Dan untuk dapat mengikuti 

kegiatan pembelajaran, siswa juga harus memperhatikan beberapa faktor 

belajar yang lain seperti intelegensi, perhatian, bakat, minat, motif, 

kematangan, dan kesiapan (Slameto, 2010:55).  

Kesiapan belajar merupakan salah satu kondisi yang harus dimiliki 

siswa. Kesiapan belajar perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena 

proses belajar yang disertai dengan adanya kesiapan akan memudahkan 

siswa untuk menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh serta 

dapat mendorong siswa untuk memberikan respon yang positif dimana 

keadaan tersebut akan mempengaruhi prestasi belajar yang diperoleh. 

Kondisi siswa yang siap menerima pelajaran dari guru juga akan 

membawa dampak yang positif bagi siswa. Kesiapan belajar akan 

mendorong siswa untuk belajar memahami apa yang diajarkan oleh guru 

guna merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru serta 

memberikan gambaran tentang keterkaitan antara materi yang telah dan 

akan diajarkan.  
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Untuk dapat memberi jawaban yang benar, tentunya siswa juga 

harus mempunyai pengetahuan yang digunakan sebagai dasar dalam 

menjawab pertanyaan  dengan cara membaca dan mempelajari materi yang 

akan diajarkan oleh guru. Dalam mempelajari materi, siswa juga harus 

mempunyai buku catatan dan buku lainnya yang digunakan sebagai acuan 

dalam belajar. Kesiapan belajar siswa juga harus didukung oleh beberapa 

fungsi alat indera. Kondisi alat indera yang baik juga akan lebih 

memudahkan siswa dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru. Untuk itu, kesiapan belajar dalam kegiatan pembelajaran sangat 

diperlukan karena kondisi siswa yang siap akan menimbulkan suatu 

respon positif yang dapat meningkatkan prestasi belajar. 

Berdasarkan teori belajar asosiasi koneksionisme Thorndike dalam 

Djamarah (2002:24), belajar adalah pembentukan hubungan antara 

stimulus dan respon, antara aksi dan reaksi. Stimulus yang ditimbulkan 

dalam kegiatan pembelajaran adalah berupa rangsangan yang mendorong 

siswa untuk mempersiapkan segala sesuatunya baik secara fisik maupun 

non fisik. Thorndike juga merumuskan bahwa proses belajar akan 

menghasilkan hasil yang memuaskan bila dalam proses belajar didukung 

oleh kesiapan untuk bertindak dan bereaksi, karena kesiapan adalah 

prasyarat untuk belajar berikutnya.  

Jamies Drever dalam Slameto (2003 : 59) juga mengemukakan 

bahwa kesiapan adalah “preparedness to respond or react” maksudnya 

kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Itu 
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artinya, kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar karena saat siswa 

sudah memiliki kesiapan belajar, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

Dalam pengelolaan pembelajaran, guru juga berhadapan dengan 

sejumlah peserta didik dari berbagai macam latar belakang, sikap, dan 

potensi yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap kebiasaannya dalam 

mengikuti pembelajaran dan berperilaku di sekolah. Kebiasaan itu masih 

banyak yang tidak mendukung bahkan menghambat pembelajaran, 

misalnya membolos, datang terlambat ke sekolah, sering membuat 

keributan di kelas, tidak mengerjakan tugas, berpakaian dan 

berpenampilan kurang sopan di sekolah, dan masih banyak lagi 

pelanggaran lainnya. Kondisi tersebut menuntut guru untuk senantiasa 

mendisiplinkan peserta didik agar dapat mendongkrak kualitas 

pembelajaran (Mulyasa, 2005:170). 

Disiplin belajar merupakan salah satu sikap atau perilaku yang 

harus dimiliki oleh siswa. Siswa akan memperoleh prestasi belajar yang 

memuaskan apabila siswa mampu mengatur waktu dan belajarnya.      

Tu’u (2004:93) menyatakan 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. Sebaliknya, 

ada siswa yang hasil belajarnya kurang memuaskan meskipun tingkat 

kecerdasannya baik atau sangat baik, hal itu terjadi karena siswa kurang 

tertib dan kurang teratur dalam belajar. 
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Didalam pengelolaan pengajaran, disiplin merupakan suatu 

masalah penting. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan 

aturan yang sudah ditentukan sebelumnya, pengajaran tidak mungkin 

dapat mencapai target maksimal (Arikunto, 1990:118). Seperti halnya 

yang disebutkan oleh Tu’u (2004:37) bahwa dengan disiplin yang muncul 

karena kesadaran diri, siswa akan berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya 

tanpa disiplin yang baik, kegiatan dan proses pendidikan akan terganggu 

karena suasana sekolah dan kelas menjadi kurang kondusif dan keadaan 

tersebut menyebabkan siswa melanggar disiplin sekolah. Pelanggaran itu 

hampir pasti akan merusak suasana kondusif sekolah, sebab ada tatanan 

nilai yang dilanggar, diganggu, dan diabaikan. 

Suasana kelas yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran adalah 

suasana kelas yang tenang dan tertib. Siswa yang dapat menjaga dan 

menahan diri untuk melakukan hal-hal yang akan mengganggu ketenangan 

kelas akan menyebabkan suasana yang kondusif. Sebaliknya, jika siswa 

yang berbicara hal-hal lain dengan teman ketika guru menjelaskan, 

mengerjakan tugas mata pelajaran lain, keluar masuk kelas, atau 

melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran pembelajaran akan 

menyebabkan suasana kelas yang tidak kondusif.  

Disiplin dalam kegiatan belajar merupakan kepatuhan seseorang 

dalam mengikuti peraturan atau tata tertib dalam kegiatan pembelajaran 

karena didorong oleh kesadaran yang ada pada kata hatinya. Akan tetapi, 

kedisiplinan pada diri seseorang tidak dapat tumbuh tanpa adanya 



7 

 

 

intervensi dari pendidik, dan itu pun dilakukan secara bertahap sedikit 

demi sedikit sehingga pembentukan sikap disiplin tersebut menjadi 

kebiasaan. Pembiasaan disiplin di rumah dan di sekolah akan mempunyai 

pengaruh positif bagi kehidupan siswa dimasa yang akan datang.  

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di 

SMA Negeri 5 Tegal pada bulan Juni 2010 peneliti menduga tingkat 

kedisiplinan belajar siswanya masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan nilai pada setiap kali dilakukan evaluasi oleh guru masih banyak 

dijumpai siswa yang belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan 

yaitu 62. Adapun data dari prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS Tahun Ajaran 2009/2010 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 
Daftar Nilai Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa kelas XI IS SMA 

Negeri 5 Tegal 

Keterangan Interval Kelas XI Jml % 
IS 1 IS 2 IS 3 IS 4

Sangat baik 86 ≤ 100 1 1 2 2 6 4,44 
Baik  70 ≤ 85 9 8 5 8 30 22,22 
Cukup baik 62 ≤ 69 10 12 13 8 43 31,85 
Kurang baik ≤ 61 14 13 14 15 56 41,49 

Jumlah 34 34 34 33 135 100 
 Sumber : Dokumen Guru Ekonomi Akuntansi kelas XI 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa siswa yang belum 

mencapai KKM sebanyak 41,49%. Selain itu, beberapa dari mereka juga 

banyak yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar yang 

ditunjukkan dalam sikap dan tindakannya seperti : tidak masuk kelas 

sebelum guru datang walaupun bel sudah berbunyi, ramai di kelas saat 
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guru menjelaskan, melalaikan tugas yang diberikan guru, melanggar tata 

tertib sekolah, membolos, yang kesemuanya itu mencerminkan kurangnya 

disiplin belajar yang serta merta mempengaruhi prestasi belajar.  

Hal ini dapat diketahui dengan adanya daftar pelanggaran disiplin 

yang dilakukan siswa pada bulan Mei tahun 2009/2010 untuk kelas X 

sampai dengan kelas XII sebagai berikut : 

Tabel 1.2 
Daftar pelanggaran disiplin siswa SMA Negeri 5 Tegal (Bulan Mei) 

No Jenis Pelanggaran 
Banyaknya siwa yang melanggar 

Kls X Kls XI Kls XII 
  Jml % Jml % Jml % 
1 

 
2 
 
 
 
3 

Terlambat masuk 
sekolah 
Tidak masuk sekolah: 
- Sakit  
- Ijin 
- Tanpa keterangan 
Meninggalkan 
sekolah saat masih 
jam sekolah 

41 

 
21 
23 
27 
 

19 

19,53 

 
10 

10,95 
12,86 

 
9,05 

59 

 
34 
18 
63 
 

26 

28,78 

 
16,60 
8,79 
30,78 

 
12,69 

32 

 
29 
15 
38 
 

14 

15,51 

 
14,15 
7,32 
18,54 

 
6,83 

Jumlah Siswa 210 205 205 

Sumber Data : Dokumen BP dan TU SMA N 5 Tegal Th 2010 

Selain itu, sebagian siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

memiliki kesiapan belajar yang kurang. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil 

wawancara dengan guru ekonomi akuntansi SMA Negeri 5 Tegal yang 

menyebutkan bahwa rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan oleh dua 

faktor, yaitu : (1) adanya logika siswa yang menganggap bahwa mata 

pelajaran ekonomi akuntansi itu sulit dan (2) awamnya pengetahuan siswa 

tentang mata pelajaran ekonomi akuntansi, hal tersebut membuat siswa 
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pesimis dan menimbulkan siswa tidak siap saat akan belajar ekonomi 

akuntansi. Sedangkan menurut siswa, faktor yang menyebabkan prestasi 

mereka kurang adalah (1) ketidakpahaman siswa atas materi yang 

disampaikan guru dan (2) siswa yang kurang siap menerima pelajaran 

ekonomi akuntansi.  

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kesiapan Dan 

Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi 

Akuntansi Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal Tahun Pelajaran 

2009/2010 “. 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar Mata 

Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

Tahun Pelajaran 2009/2010 ? 

2. Adakah pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar Mata 

Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

Tahun Pelajaran 2009/2010 ? 

3. Adakah pengaruh kesiapan dan disiplin belajar terhadap prestasi 

belajar Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS SMA 

Negeri 5 Tegal Tahun Pelajaran 2009/2010 ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar 

Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 5 

Tegal Tahun Pelajaran 2009/2010 

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 5 

Tegal Tahun Pelajaran 2009/2010 

3. Untuk mengetahui pengaruh kesiapan dan disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar Mata Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS 

SMA Negeri 5 Tegal Tahun Pelajaran 2009/2010 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini bisa bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam pendidikan baik pendidikan 

formal maupun informal, yaitu dengan melihat hasil penelitian ini 

dapat menambah konsep-konsep atas teori tentang kesiapan dan 

disiplin belajar dalam hubungannya dengan prestasi belajar. 

Terkait dengan pendidikan formal dan informal, hasil dari 

penelitian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerapkan 

kesiapan dan disiplin belajar dalam kehidupan sehari-hari, bukan 

hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. 

b. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kesiapan dan disiplin belajar. 
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2. Manfaat praktis 

a. Memberikan masukan pada siswa untuk selalu menerapkan dan 

meningkatkan kesiapan dan kedisiplinannya dalam belajar sesuai 

dengan kesadaran diri yang didukung dengan kondisi diri dan 

peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

b. Memberikan masukan kepada semua pihak, baik guru, sekolah, 

maupun orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif. 

c. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi guru khususnya 

guru ekonomi akuntansi untuk meningkatkan dan memacu 

kesiapan dan disiplin belajar siswa. 

d. Memberikan masukan bagi orang tua untuk selalu menanamkan 

kebiasaan belajar yang baik dan disiplin diri pada anak di rumah. 

e. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kesiapan dan disiplin belajar. 

 

1.5.  Sistematika Skripsi 

I. Bagian awal 

Bagian awal berisi sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, sari, abstract, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.  
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II. Bagian pokok 

BAB I :    Pendahuluan.  

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi.  

BAB II :   Landasan teori.  

Bab ini berisi teori-teori tentang prestasi belajar, kesiapan 

belajar, dan disiplin belajar. 

BAB III :  Metode penelitian.  

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, 

validitas dan reliabilitas serta analisis data.  

BAB IV :  Hasil penelitian Dan pembahasan.  

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan  

BAB V   :  Penutup.  

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran.  

III. Bagian akhir.  

Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Konsep Belajar 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Dalam pendidikan di sekolah, belajar merupakan kegiatan 

pokok yang harus dilaksanakan. Berikut akan dijelaskan pengertian 

belajar menurut beberapa ahli. 

a. Slameto (2010:2) mengatakan belajar adalah proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

b. W.S. Wingkel dalam Darsono (2000:4) mengatakan belajar adalah 

suatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman ketrampilan, dan nilai konsep. 

c. Djamarah (2008:10) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah ilmu 

pengetahuan dimana belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

mengantarkan pada keberhasilan belajar seperti keteraturan dalam 

belajar, disiplin, semangat, konsentrasi dalam belajar, pengaturan 

waktu dalam belajar, istirahat, dan tidur yang cukup. 
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Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka peneliti menarik 

kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan 

secara sadar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dengan tujuan 

mengadakan perubahan yang bersifat positif baik perubahan perilaku, 

sikap, dan keterampilan sebagai hasil dari pengalaman. 

2.1.2. Teori Belajar 

Djamarah (2008:17-26) mengemukakan teori-teori belajar 

menurut para ahli, adalah sebagai berikut : 

1. Teori belajar menurut ilmu jiwa daya 

Teori ini menyebutkan bahwa manusia memiliki daya-daya 

atau kekuatan yang dapat digunakan dengan cara melatihnya. 

Daya-daya tersebut dapat berupa daya mengenal, mengingat, 

berpikir, fantasi, dan sebagainya.  

2. Teori tanggapan 

Teori ini menyebutkan bahwa belajar adalah memasukkan 

tanggapan atau kesan sebanyak-banyaknya, berulang-ulang dan 

kesan yang dimaksud adalah berupa ilmu pengetahuan yang 

didapat setelah belajar. 

3. Teori belajar menurut ilmu jiwa Gestalt 

Menurut teori ini, yang terpenting dalam belajar adalah 

penyesuaian pertama, yaitu respon atau tanggapan yang tepat, 

bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti 

atau memperoleh insight ( pengertian ).  
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4. Teori belajar dari R. Gagne 

Menurut Gagne belajar adalah suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaan, dan tingkah laku yang diperoleh dari intruksi 

(pengarahan). 

5. Teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi 

Teori asosiasi adalah teori yang menghubungkan antara 

stimulus dan respon. Hubungan tersebut akan semakin kuat jika 

sering diulangi dan respon yang tepat diberi hadiah berupa pujian 

atau cara lain yang dapat memberi rasa puas dan senang. 

a. Teori asosiasi koneksionisme oleh Thorndike 

Teori ini terdiri dari tiga hukum belajar yang meliputi : 

i. Hukum kesiapan 

Jika reaksi terhadap stimulus didukung oleh 

kesiapan untuk bertindak atau bereaksi itu, maka reaksi 

menjadi memuaskan. 

ii. Hukum latihan 

Semakin banyak dipraktekkan atau digunakannya 

hubungan stimulus respon, semakin kuat pula hubungan 

tersebut, dalam praktek perlu disertai reward. 

iii. Hukum efek 

Keadaan memuaskan menyusul respon memperkuat 

pautan antara stimulus dan tingkah laku, sedangkan 
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keadaan yang menjengkelkan memperlemah pautan 

tersebut. 

b. Teori Asosiasi conditioning oleh Pavlov 

Belajar adalah kondisi yang sengaja diciptakan, dimana 

kondisi tersebut akan menjadi suatu kebiasaan dan kondisi 

(belajar) itu merupakan syarat untuk menimbulkan suatu reflek 

bersyarat (perilaku belajar). 

Sedangkan Darsono (2003:5) mengemukakan jenis-jenis teori 

belajar sebagai berikut : 

i. Teori belajar behavioristik 

Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang 

dapat berwujud perilaku yang tampak (overt behavior) atau 

perilaku yang tidak tampak (innert behavior). Aspek penting yang 

dikemukakan dalam belajar adalah bahwa perubahan perilaku itu 

tidak disebabkan oleh kemampuan internal manusia (insight), 

Belajar adalah pemberian stimulus yang berakibat terjadinya 

perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur.  

1. Teori koneksionisme (E.L.Thorndike) 

Thorndike mengemukakan tiga hukum utama dalam 

belajar : 

a. Hukum efek 

Hukum ini mengatakan bahwa keadaan yang memuaskan 

atau menyenangkan sebagai akibat suatu respons akan 
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memperkuat pautan antara stimulus dan respon, dan 

sebaliknya. 

b. Hukum latihan 

Hukum ini mengatakan bahwa adanya latihan akan 

memperbesar peluang timbulnya respon yang benar yang 

disertai dengan keadaan yang memuaskan dan akan 

meningkatkan belajar. 

c. Hukum kesiapan 

Hukum ini menggambarkan kondisi tertentu yang 

mengakibatkan adanya rasa puas dan tidak puas. 

2. Teori classical conditioning 

Belajar menurut teori ini adalah proses perubahan yang 

terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi 

dan yang terpenting adalah adanya latihan dan pengulangan. 

ii. Teori kognitif 

Belajar adalah peristiwa internal artinya belajar baru dapat 

terjadi bila ada kemampuan dalam diri orang yang belajar. 

iii. Teori Gestalt 

Belajar menurut aliran ini adalah bagaimana seseorang 

memandang suatu obyek (persepsi) dan kemampuan mengatur 

obyek yang dipersepsi sehingga menjadi suatu bentuk yang 

bermakna dan mudah dipahami. 
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iv. Teori humanis 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dimana setiap 

orang menentukan tingkah lakunya sendiri. 

Dalam penelitian ini, peneliti berpijak pada teori 

koneksionisme Thorndike, teori Gestalt, teori Gagne, dan teori 

behavioristik. Thorndike merumuskan bahwa proses belajar akan 

menghasilkan hasil yang memuaskan bila dalam proses belajar 

didukung oleh kesiapan untuk bertindak dan bereaksi, karena 

kesiapan adalah prasyarat untuk belajar berikutnya. Gestalt juga 

menjelaskan bahwa belajar adalah penyesuaian pertama yaitu 

respon dan tanggapan yang tepat serta kemampuan siswa untuk 

mengatur suatu obyek.  

Sedangkan Gagne berpendapat bahwa belajar adalah suatu 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku yang diperoleh dari 

intruksi (pengarahan), dan menurut teori behavioristik, belajar 

adalah suatu proses perubahan perilaku yang dapat diamati dan 

diukur. 

2.1.3. Prinsip-prinsip Belajar 

Dalyono (2005:51-54) mengemukakan beberapa prinsip-prinsip 

belajar, yang meliputi : 
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a. Kematangan jasmani dan rohani 

Salah satu prinsip utama belajar adalah siswa harus 

mencapai kematangan jasmani dan rohani. Kematangan jasmani 

yaitu telah sampai pada batas minimal umur serta kondisi fisiknya 

telah cukup kuat untuk melakukan kegiatan belajar. Kematangan 

rohani artinya telah memiliki kemampuan secara psikologis untuk 

melakukan kegiatan belajar. 

b. Memiliki kesiapan 

Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar harus 

memiliki kesiapan, yakni dengan kemampuan yang cukup baik 

fisik, mental, maupun perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti 

memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. 

Sementara kesiapan mental yang dimaksud adalah memiliki minat 

dan motivasi yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. 

Belajar tanpa kesiapan fisik, mental, dan perlengkapan belajar akan 

banyak mengalami kesulitan, akibatnya tidak memperoleh hasil 

belajar yang baik. 

c. Memahami tujuan 

Setiap orang yang belajar harus memahami apa tujuannya, 

kemana arah tujuan itu, dan apa manfaat bagi dirinya. Dengan 

mengetahui tujuan belajar akan dapat mengadakan persiapan yang 

diperlukan baik fisik maupun mental, sehingga proses belajar yang 
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dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan hasil 

yang memuaskan. 

d. Memiliki kesungguhan 

Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk 

melakukannya. Belajar dengan sungguh-sungguh serta tekun akan 

memperoleh hasil yang maksimal dan penggunaan waktu juga akan 

lebih efektif. 

e. Ulangan dan latihan 

Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar meresap di otak, 

sehingga dikuasai sepenuhnya dan sukar dilupakan. Sebaliknya, 

belajar tanpa diulang hasilnya akan kurang memuaskan. 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (1994:40-46) 

mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut : 

a. Perhatian dan motivasi 

Teori belajar pengolahan informasi mengungkapkan bahwa 

tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian 

terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran 

sesuai dengan kebutuhannya.. Menurut teori belajar F. Skinner 

insentif atau operant coditioning dapat menimbulkan motivasi 

belajar bagi siswa. 

b. Keaktifan 

Teori belajar kognitif menganggap bahwa anak adalah 

mahluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat 
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sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar 

tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak boleh 

dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi 

apabila anak aktif mengalami sendiri. 

c. Keterlibatan langsung/berpengalaman 

Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajarnya 

yang dituangkan dalam kerucut pengalamannya mengemukakan 

bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman 

langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak 

sekedar mengamati secara langsung tetapi ia harus menghayati. 

d. Pengulangan 

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan 

barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori 

Psikologi Daya. Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya 

yang ada pada manusia. Teori lain yang menekankan prinsip 

pengulangan adalah teori psikologi asosiasi atau koneksionisme 

dengan tokohnya yang terkenal Thorndike. Thorndike 

mengemukakan bahwa belajar adalah pembentukan hubungan 

antara stimulus dan respon, dan dengan pengulangan-pengulangan 

terhadap pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon 

yang benar. 
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e. Tantangan 

Pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk turut 

menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip akan menyebabkan 

siswa berusaha untuk mencari dan menemukan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip tersebut. Penggunaan metode eksperimen, inkuiri, 

discovery juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar 

secara lebih giat lagi karena siswa selalu dibiasakan dengan metode 

pembelajaran yang berbeda-beda. 

f. Balikan dan penguatan 

Siswa yang belajar sungguh-sungguh akan mendapat nilai 

ulangan yang baik. Nilai yang baik akan mendorong anak untuk 

belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik merupakan operant 

conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya anak yang 

mendapat nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut 

tidak naik kelas, karena takut tidak naik kelas ia terdorong untuk 

belajar lebih giat. 

g. Perbedaan individual 

Perbedaan individual berpengaruh terhadap cara dan hasil 

belajar siswa. Pembelajaran yang bersifat klasikal yang 

mengabaikan perbedaan individual dapat diperbaiki dengan 

beberapa cara. Antara lain penggunaan metode atau strategi 

belajar-mengajar yang bervariasi sehingga perbedaan-perbedaan 

kemampuan siswa dapat terlayani. 
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Dari beberapa prinsip belajar tersebut diatas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa dalam upaya peningkatan hasil belajar harus selalu 

memperhatikan prinsip-prinsip belajar tersebut. Untuk itu, prinsip-

prinsip belajar tersebut harus selalu diperhatikan oleh siswa ketika 

belajar dan guru pada saat membelajarkan siswa mengingat prinsip-

prinsip belajar menjadi aspek penting dalam pencapaian prestasi 

belajar yang optimal. 

2.2. Prestasi belajar 

2.2.1. Pengertian Prestasi Belajar 

Adapun yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah “Istilah 

yang telah dicapai individu sebagai usaha yang dialami secara 

langsung serta merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan, ketrampilan, kecerdasan, kecakapan dan sebagainya 

dalam kondisi serta situasi tertentu” (Depdikbud 1984:298). 

Sedangkan prestasi belajar menurut Tu’u (2004:75) adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai 

yang diberikan guru. Prestasi belajar merupakan hasil penilaian 

pendidikan tentang kemajuan siswa setelah melakukan aktivitas 

belajar. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka prestasi belajar siswa dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. 

2. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitif-nya 

karena bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan 

atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. 

3. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukan melalui nilai atau 

angka nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

tugas siswa dan ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Jadi prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang 

dicapai siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut 

terutama dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini yang sering dinilai 

oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran 

pencapaian hasil belajar siswa. Menurut Nana Sudjana dalam Tu’u 

(2004:76) mengatakan bahwa diantara ketiga ranah, yakni kognitif, 

afektif, psikomotorik, maka ranah kognitiflah yang paling sering 

dinilai oeh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan 

para siswa dalam menguasai isi bahan pelajaran. 

Dari berbagai pengertian prestasi belajar tersebut diatas, 

peneliti menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh peserta didik setelah melalui kegiatan belajar yang dinilai 

dari ranah afektif, kognitif dan psikomotor yang ditunjukan dengan 

indikator-indikator berupa nilai rapor, indeks prestasi studi, angka 

kelulusan, predikat keberhasilan, atau semacamnya. 
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2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

menurut Arikunto (1990:21) terdiri dari: usia, kematangan, kesehatan, 

kelelahan, suasana hati, motivasi, minat, kebiasaan belajar, keluarga, 

sekolah, masyarakat, alam, lingkungan fisik. 

Menurut Walgito (2004:151) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa terdiri dari: kesehatan fisik, kelelahan, motivasi, 

minat, konsentrasi, natural curoiousity, self confidence, self dicipline, 

intelegensi, ingatan, tempat, peralatan belajar, suasana, waktu belajar 

dan pergaulan. Sedangkan Slameto (2010:54) membedakan faktor 

prestasi belajar menjadi faktor intern dan faktor ekstern. 

1. Faktor Intern 

a. Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

terdiri dari dua, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

1) Faktor kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya 

terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, 

dan kelainan-kelainan fungsi alat indera lainnya. 
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2) Faktor cacat tubuh 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa 

yang cacat, maka belajarnya juga terganggu. Jika hal ini 

terjadi hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan 

khusus. 

b. Faktor Psikologis. 

Ada tujuh faktor yang termasuk ke dalam faktor psikologis 

yang mempengaruhi belajar siswa, yaitu: 

1) Intelegensi 

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar 

siswa. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai 

tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada 

yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. 

Walaupun begitu siswa yang mempunyai tingkat 

intelegensi tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. 

Hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang 

kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. 

2) Perhatian 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian 

siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi 

suka belajar. 
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3) Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila 

bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 

siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

4) Bakat 

Jika bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang 

belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dalam 

belajarnya yang pada akhirnya akan mencapai hasil belajar 

yang memuaskan. 

5) Motif 

Dalam proses belajar mengajar haruslah diperhatikan apa 

yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan 

baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan 

memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan atau menunjang belajar. 

6) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam 

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah 

siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Belajar akan 

lebih berhasil jika anak sudah siap (matang).  
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7) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses 

belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada 

kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

c. Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan ada dua, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani. Kelemahan jasmani dapat terlihat dengan 

lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Sedangkan kelemahan rohani dapat 

dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat 

dan dorongan menghasilkan sesuatu hilang. 

2. Faktor Ekstern 

a. Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonoi keluarga. 

1) Cara orang tua mendidik 

Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 

misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, 

tidak memperhatikan sama sekali kepentingan dan 

kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak menyediakan 
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kelengkapan alat-alat belajar anaknya dan lain-lain dapat 

menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajar. 

2) Relasi antar anggota keluarga 

Wujud relasi itu misalnya apakah hubungan dalam keluarga 

penuh kasih sayang dan pengertian ataukah diliputi oleh 

kebencian, sikap yang terlalu keras, ataukah sikap acuh tak 

acuh. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, 

perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak 

tersebut. 

3) Suasana rumah 

Suasana rumah yang tegang, ribut, dan sering cekcok, 

pertengkaran antara anggota keluarga atau dengan keluarga 

lain menyebabkan anak menjadi bosan di rumah, suka 

keluar rumah, akibatnya anak malas belajar. 

4) Keadaan ekonomi kelurga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan 

keberhasilan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain 

harus terpenuhi kebutuhan pokoknya misalnya, makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan 

fasilitas belajar seperti ruang belajar, alat-alat tulis, buku-

buku, penerangan dan lain-lain. Fasilitas itu hanya dapat 

terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. 
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b. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

meliputi : 1) metode mengajar, 2) kurikulum, 3) relasi guru 

dengan siswa, 4) relasi siswa dengan siswa, 5) disiplin sekolah, 

6) alat pelajaran, 7) waktu sekolah, 8) standar pelajaran di atas 

ukuran, 9) keadaan gedung, 10) metode belajar, dan 11) tugas 

rumah. 

c. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

meliputi: 1) kesiapan siswa dalam masyarakat, 2) mass media, 

3) teman bergaul, dan 4) bentuk kehidupan masyarakat. 

2.2.3. Indikator prestasi belajar 

Indikator prestasi belajar dalam penelitian ini adalah nilai 

raport mata pelajaran ekonomi akuntansi semester satu yang diperoleh 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal. Dalam penelitian ini 

mengambil nilai raport sebagai acuan prestasi belajar siswa karena 

nilai raport merupakan buku laporan hasil belajar siswa yang 

memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pencapaian hasil 

belajar siswa di sekolah selama satu semester. 

2.3  Kesiapan Belajar 

2.3.1. Pengertian Kesiapan Belajar 

Berdasarkan teori asosiasi koneksionisme Thorndike dalam 

Djamarah (2008:25), dasar dari belajar tidak lain adalah asosiasi antara 
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kesan panca indera dengan impuls untuk bertindak atau disebut 

asosiasi connecting. Thorndike merumuskan bahwa proses belajar 

akan menghasilkan hasil yang memuaskan bila dalam proses belajar 

didukung oleh kesiapan untuk bertindak dan bereaksi, karena kesiapan 

adalah prasyarat untuk belajar berikutnya. 

Apabila individu dapat melakukan sesuatu sesuai dengan 

kesiapan diri, maka dia akan mengalami kepuasan. Dan jika seseorang 

mendapat paksaan dalam melakukan sesuatu, maka akan menimbulkan 

kekecewaan. Nasution (2003:179) mengemukakan bahwa kesiapan 

belajar adalah kondisi-kondisi yang mendahului kegiatan belajar itu 

sendiri, dan tanpa kesiapan, proses belajar tidak akan terjadi. 

Djamarah (2002:35) juga mengemukakan kesiapan untuk 

belajar merupakan kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk 

melakukan suatu kegiatan dimana kesiapan diri akan melahirkan 

perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan, sehingga kesiapan 

diri untuk belajar mutlak diperlukan untuk menghasilkan hasil belajar 

yang optimal. 

Slameto (2010:113) juga mengemukakan kesiapan adalah 

keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi 

respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. 

Sementara itu, Darsono (2000:27) mengemukakan kesiapan belajar 

baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi awal suatu kegiatan 

belajar. 
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Dalam Soemanto (1998:191), readiness diartikan sebagai 

kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli 

bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai 

segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi 

dengan cara tertentu. 

Dalam memahami variabel kesiapan belajar dalam studi ini, 

peneliti berpijak pada teori koneksionisme Thorndike yang 

berpendapat bahwa “yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah 

adanya asosiasi antara kesan panca indera dengan dorongan yang 

muncul sebagai implikasi dari adanya stimulus yang menimbulkan 

adanya respons yang memuaskan apabila didukung dengan adanya 

kesiapan” (Muflihin, 2009:125). Teori ini juga berpijak pada teori 

Gestalt yang menjelaskan bahwa belajar adalah penyesuaian pertama 

yaitu respon dan tanggapan yang tepat serta kemampuan siswa untuk 

mengatur suatu obyek. 

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kesiapan belajar adalah kondisi awal yang telah dipersiapkan siswa 

untuk melakukan suatu kegiatan belajar dimana siswa siap untuk 

memberi respon/jawaban dengan caranya sendiri dalam menyikapi 

suatu situasi dalam pembelajaran. 

2.3.2. Prinsip-prinsip Kesiapan Belajar 

Menurut Slameto (2003:115), prinsip-prinsip kesiapan belajar 

meliputi : 
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a. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh 

mempengaruhi) 

b. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh 

manfaat dari pengalaman 

c. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kesiapan 

d. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode 

tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan. 

Soemanto (1998:192) juga mengemukakan beberapa prinsip 

bagi perkembangan readiness yang meliputi : 

a) Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama-sama 

membentuk readiness 

b) Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis 

individu 

c) Pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan 

fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun 

rohaniah 

d) Apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk 

pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan 

seseorang merupakan masa formatif dalam perkembangan 

pribadinya. 
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2.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesiapan Belajar 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan 

belajar siswa. Di bawah ini di kemukakan faktor-faktor kesiapan 

belajar dari beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut: 

1) Menurut Darsono (2000:27) faktor kesiapan meliputi: 

a) Kondisi fisik yang tidak kondusif 

Misalnya sakit, pasti akan mempengaruhi faktor-faktor lain 

yang dibutuhkan untuk belajar. 

b) Kondisi psikologis yang kurang baik 

Misalnya gelisah, tertekan, dsb. merupakan kondisi awal yang 

tidak menguntungkan bagi kelancaran belajar. 

2) Menurut Slameto (2003:113) kondisi kesiapan mencakup 3 aspek, 

yaitu: 

a) Kondisi fisik, mental dan emosional 

Kondisi fisik adalah kesiapan kondisi tubuh jasmani 

seseorang untuk mengikuti kegiatan belajar. Misalnya, dengan 

menjaga waktu istirahat, pola makan, kesehatan panca indera 

terutama mata sebagai indera penglihat dan telinga sebagai 

indera pendengar, serta kondisi jasmani (cacat tubuh). 

Kondisi mental adalah keadaan siswa yang 

berhubungan dengan kecerdasan siswa. Misalnya, kecakapan 

seseorang dalam memberi pendapat, berbicara dalam forum 
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diskusi, dan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang 

dimiliki. 

Kondisi emosional adalah kemampuan siswa untuk 

mengatur emosinya dalam menghadapi masalah, misalnya saat 

kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, hasrat 

kesungguhan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. 

b) Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan 

Kebutuhan adalah rasa membutuhkan terhadap materi 

yang diajarkan. Kebutuhan ada yang disadari dan ada yang 

tidak disadari. Kebutuhan yang tidak disadari akan 

mengakibatkan tidak adanya dorongan untuk berusaha. 

Sedangkan kebutuhan yang disadari mendorong adanya usaha, 

dengan kata lain kebutuhan yang disadari akan menimbulkan 

motif, dimana motif tersebut akan diarahkan untuk mencapai 

tujuan. 

c) Ketrampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah 

dipelajari 

Ketrampilan dan pengetahuan adalah kemahiran, 

kemampuan, dan pemahaman yang dimiliki siswa terhadap 

materi yang hendak diajarkan termasuk materi-materi lain yang 

berhubungan dengan materi yang akan diajarkan.  

Kebutuhan yang disadari akan mendorong usaha atau 

akan membuat seseorang selalu siap untuk berbuat. Kebutuhan 
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akan sangat menentukan kesiapan belajar. Siswa yang 

sepenuhnya belum menguasai materi permulaan, maka ia akan 

belum siap untuk belajar materi berikutnya, sehingga harus ada 

prasyarat didalam belajar. Hubungan antara motif, kesiapan 

belajar, kebutuhan adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. 

b. Kebutuhan yang tidak disadari akan mengakibatkan tidak 

adanya dorongan untuk berusaha. 

c. Kebutuhan akan mendorong usaha dengan kata lain akan 

timbul motif. 

d. Motif tersebut diarahkan ke pencapaian tujuan. 

Kebutuhan yang disadari akan mendorong usaha atau 

akan membuat seseorang selalu siap untuk berbuat. Kebutuhan 

akan sangat menentukan kesiapan belajar. Siswa yang 

sepenuhnya belum menguasai materi permulaan, maka ia akan 

belum siap untuk belajar materi berikutnya, sehingga harus ada 

prasyarat didalam belajar (Slameto, 2010: 114). 

3) Menurut Djamarah (2002:35) faktor-faktor kesiapan meliputi: 

a) Kesiapan fisik 

Misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, 

mengantuk, dan sebagainya) 
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b) Kesiapan psikis 

Misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, 

dan ada motivasi intrinsik. 

c) Kesiapan Materiil 

Misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan 

berupa buku bacaan, catatan dll. 

4) Menurut Soemanto (1998:191) faktor yang membentuk readiness, 

meliputi: 

a) Perlengkapan dan pertumbuhan fisiologi; ini menyangkut 

pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada 

umumnya, alat-alat indera, dan kapasitas intelektual. 

b) Motivasi, yang menyangkut kebutuhan, minat serta tujuan-

tujuan individu untuk mempertahankan serta mengembangkan 

diri. 

2.3.4. Indikator Kesiapan Belajar 

Menurut Sullivan dan McDonough dalam Jurnal Edukasi 

“Helping Teachers to Assess Students’ Readiness to Learn 

Mathematics”, indikator kesiapan belajar adalah : 

a. Sikap dan motif kesiapan : tanggung jawab, kesiapan secara 

emosional, antusias belajar, bersedia untuk menyesuaikan diri, 

nyaman dengan suasana belajar, menghargai nilai intrinsic 

pembelajaran 
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b. Kesiapan kognitif : memiliki pemikiran kritis, menyadari kekuatan 

yang dimiliki sendiri, menyadari nilai-nilai pribadi, mampu 

mengintegrasikan konsep akademik 

c. Kesiapan perilaku : bersedia untuk bekerja sama dengan teman 

belajar, mampu mengatur waktu belajar 

Sedangkan menurut Muflihin dalam jurnal kependidikan 

“Aplikasi Dan Implikasi Teori Behaviorisme Dalam Pembelajaran” 

mengatakan bahwa, diantara indikator anak dalam kondisi siap belajar 

adalah anak dapat mengerti dan memahami orang lain, anak berani 

mengutarakan apa yang ada dalam benak pikiran atau keinginannya, 

anak dapat memahami dan mampu melakukan apa yang diajarkan oleh 

gurunya. 

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai indikator 

kesiapan belajar adalah : 

1. Kesiapan fisik 

Kesiapan fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi 

fisik peserta didik yang berhubungan dengan indera pendengaran 

dan penglihatan. 

2. Kondisi psikologis 

Kondisi psikologis adalah keadaan siswa yang berhubungan 

dengan kemampuan seseorang dalam mengemukakan pendapat, 

rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, dan 

kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki. 
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3. Kondisi emosional 

Kesiapan kondisi emosional adalah kemampuan siswa untuk 

mengatur emosinya yang mencakup hasrat kesungguhan siswa 

dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi akuntansi dan kondisi 

emosional apabila terkait dengan konflik atau ketidaksesuaian 

antara kenyataan dan harapan. 

4. Kesiapan materiil 

Kesiapan materil adalah ketersediaan buku pelajaran, catatan, dan 

perlengkapan belajar lainnya. 

5. Kebutuhan dan pengetahuan 

Kebutuhan yang dimaksud adalah motif siswa dalam mempelajari 

mata pelajaran ekonomi akuntansi. Dan pengetahuan yang 

dimaksud adalah pemahaman siswa mengenai materi yang telah 

diajarkan pada pertemuan yang lalu atau materi yang akan 

diajarkan. 

 

2.4. Disiplin Belajar 

2.4.1.  Pengertian Disiplin Belajar 

Untuk lebih memahami tentang disiplin belajar, terlebih dahulu 

akan dikemukakan beberapa pengertian disiplin menurut para ahli. 

a) Menurut Gerakan Disiplin Nasional (GDN 1996:29-30) 

menyatakan “disiplin adalah alat untuk menciptakan perilaku dan 

tata tertib manusia sebagai pribadi maupun sebagai kelompok 
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masyarakat. Disiplin disini berarti hukuman atau sanksi yang 

berbobot mengatur dan mengendalikan perilaku”. 

b) Menurut Arikunto (1990:118), disiplin merupakan kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib karena 

didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. 

c) Menurut Soegeng Prijodarminto dalam Tu’u (2004:31) disiplin 

sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. 

d) Gordon (1996:3-4) membedakan kata disiplin dengan mendisiplin. 

Disiplin biasanya diartikan sebagai perilaku dan tata tertib yang 

sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang 

diperoleh dari pelatihan, seperti disiplin dalam kelas atau disiplin 

dalam tim bola basket yang baik. Sedangkan kata mendisiplin 

didefinisikan sebagai menciptakan keadaan tertib dan patuh dengan 

pelatihan dan pengawasan serta mengenakan denda, membetulkan, 

menghukum demi kebiasaan. 

e) Tu’u (2004:33) merumuskan disiplin sebagai berikut : 

1) Mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan hukum yang 

berlaku. 

2) Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena 

adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan 
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keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, 

tekanan, paksaan, dan dorongan dari luar dirinya. 

3) Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, 

membina dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai 

yang ditentukan atau diajarkan. 

4) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang 

berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan, dan 

memperbaiki tingkah laku. 

5) Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran 

perilaku. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta 

dan terbentuk melalui proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban dalam mengikuti 

mata pelajaran ekonomi akuntansi. 

Dalam memahami variabel disiplin belajar dalam studi ini, 

peneliti berpijak pada teori Gagne yang berpendapat bahwa belajar 

adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku yang diperoleh dari intruksi 
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(pengarahan), dan menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu 

proses perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. 

2.4.2. Fungsi Disiplin Belajar 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa fungsi disiplin dari 

beberapa ahli. 

1) Fungsi disiplin menurut Tu’u (2004:38-43) adalah : 

a. Menata kehidupan bersama. 

Fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia, 

dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. 

b. Membangun kepribadian. 

Lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh 

terhadap kepribadian seseorang. 

c. Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan 

berdisiplin tidak terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. 

Namun, terbentuk melalui satu proses yang membutuhkan 

waktu panjang. 

d. Pemaksaan 

Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri. 

Disiplin dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. 

Dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri, 

bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. Disiplin dapat 

pula terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. 
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Jadi, disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada 

seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di 

lingkungan itu. 

e. Hukuman 

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal yang positif yang 

harus dilakukan siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman 

bagi yang melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi atau 

hukuman sangat penting karena dapat memberi dorongan dan 

kekuatan bagi siswa untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa 

ancaman hukuman atau sanksi, dorongan ketaatan dan 

kepatuhan dapat diperlemah. Motivasi untuk hidup mengikuti 

aturan yang berlaku pun menjadi lemah. 

f. Menciptakan lingkungan kondusif 

Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya 

proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. Segala 

macam bentuk aturan yang diberlakukan di sekolah merupakan 

wujud usaha dari sekolah untuk menegakkan kedisiplinan bagi 

semua elemen yang ada didalamnya, termasuk didalamnya 

adalah guru, karyawan dan siswa. Sikap dan perbuatan 

berdisiplin di sekolah harus dilaksanakan secara konsisten, 

sehingga dapat berfungsi untuk mendukung dan memperlancar 

terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan di sekolah, 

sehingga dapat dicapai prestasi belajar yang optimal. 
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2.4.3. Faktor-faktor Pembentuk Disiplin Belajar 

Perilaku disiplin tidak akan tumbuh dengan sendirinya, 

melainkan terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Ada beberapa faktor pembentuk disiplin menurut para ahli. 

1) Menurut Suryabrata (1998:249), faktor-faktor yang mempengaruhi 

disiplin belajar adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Ekstrinsik 

1. Faktor non-sosial, seperti keadaan udara, suhu udara, 

waktu, tempat, dan alat-alat yang dipakai untuk belajar 

2. Faktor sosial, terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat, dan lingkungan kelompok 

b. Faktor Intrinsik 

1. Faktor psikologi, seperti minat, bakat, motivasi, 

konsentrasi, dan kemampuan kognitif. 

2. Faktor fisiologis, seperti pendengaran, penglihatan, 

kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang 

tidur, dan sakit yang diderita 

2) Menurut Tu’u (2004: 48) pembentukan disiplin terjadi karena 

alasan berikut ini: 

a. Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina, melalui latihan, 

pendidikan, penanaman kebiasaan dan keteladanan. Pembinaan 

itu dimulai dari lingkungan keluarga sejak kanak-kanak 
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b. Disiplin dapat ditanam mulai dari tiap-tiap individu dari unit 

paling kecil, organisasi atau kelompok. 

c. Disiplin diproses melalui pembinaan sejak dini, sejak usia 

muda dimulai dari keluarga dan pendidikan. 

d. Disiplin muncul dari kesadaran diri. 

e. Disiplin dapat dicontohkan oleh atasan kepada bawahan. 

Menurut Tu’u ada 4 faktor yang mempengaruhi disiplin belajar : 

a. Kesadaran diri 

Sebagai pemahaman diri bahwa disiplin penting bagi 

kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu kesadaran diri 

menjadi motif sangat kuat bagi terwujudnya disiplin. Disiplin 

yang terbentuk atas kesadarn diri akan kuat pengaruhnya dan 

akan lebih tahan lama dibandingkan dengan disiplin yang 

terbentuk karena unsur paksaan atau hukuman.  

b. Pengikutan dan ketaatan  

Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri 

yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. 

c. Alat pendidikan 

Untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan 

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditentukan atau diajarkan.  
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d. Hukuman 

Seseorang yang taat pada aturan cenderung disebabkan 

karena dua hal, yang pertama karena adanya kesadarn diri, 

kemudian yang kedua karena adanya hukuman. Hukuman akan 

menyadarkan, mengoreksi, dan meluruskan yang salah, 

sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan 

harapan. 

Tu’u juga menambahkan masih ada faktor-faktor lain yang 

berpengaruh dalam pembentukan disiplin yaitu : 

a. Teladan 

Teladan adalah contoh yang baik yang seharusnya ditiru oleh 

orang lain. Dalam hal ini siswa lebih mudah meniru apa yang 

mereka lihat sebagai teladan (orang yang dianggap baik dan 

patut ditiru) daripada dengan apa yang mereka dengar. Karena 

itu contoh dan teladan disiplin dari atasan, kepala sekolah dan 

guru-guru serta penata usaha sangat berpengaruh terhadap 

disiplin para siswa. 

b. Lingkungan berdisiplin 

Lingkungan berdisiplin kuat pengaruhnya dalam pembentukan 

disiplin dibandingkan dengan lingkungan yang belum 

menerapkan disiplin. Bila berada di lingkungan yang 

berdisiplin, seseorang akan terbawa oleh lingkungan tersebut. 
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c. Latihan berdisiplin  

Disiplin dapat tercapai dan dibentuk melalui latihan dan 

kebiasaan. Artinya melakukan disiplin secara berulang-ulang 

dan membiasakannya dalam praktik-praktik disiplin sehari-

hari. 

Selain itu, Tu’u (2004:37) juga mengemukakan pentingnya disiplin 

individu yang berciri keunggulan. Menurutnya, disiplin itu penting 

karena alasan sebagai berikut : 

a. Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa 

berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali 

melanggar ketentuan sekolah pada umumnya terhambat 

optimalisasi potensi dan prestasinya. 

b. Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas 

menjadi kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara 

positif disiplin memberi dukungan lingkungan yang tenang dan 

tertib bagi proses pembelajaran. 

c. Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan 

dengan norma-norma, nilai kehidupan dan disiplin. 

d. Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam 

belajar dan kelak ketika bekerja.  
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2.4.4. Macam-macam Disiplin Belajar 

Disiplin yang baik adalah disiplin yang timbul karena adanya 

kesadaran diri, bukan karena paksaan dari orang lain sehingga 

diperlukan adanya usaha untuk menumbuhkan sikap disiplin tersebut.   

1) Menurut Sulistiyowati (2001:3), ada cara yang dapat digunakan 

siswa agar dapat belajar dengan baik, yaitu seorang siswa harus 

mempunyai sikap disiplin belajar. Adapun disiplin yang 

diharapkan adalah sebagai berikut : 

a. Disiplin dalam menaati jadwal pelajaran  

b. Disiplin dalam mengatasi godaan yang akan menunda waktu 

belajar baik di rumah maupun di sekolah 

Godaan yang datang pada seorang siswa pada saat waktu 

belajar sangat banyak. Hal tersebut membutuhkan kemauan dan 

kemampuan siswa untuk dapat mengatasi segala macam 

godaan yang datang tersebut baik pada saat waktu belajar di 

sekolah maupun pada waktu belajar di rumah. 

c. Disiplin terhadap diri sendiri 

Disiplin diri harus selalu dimunculkan pada diri siswa, karena 

dengan disiplin diri akan menumbuhkan kemauan dan 

semangat belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. Hal 

ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Walgito 

(1989:123) tentang self discipline (disiplin terhadap diri 

sendiri), yang harus selalu ditanamkan oleh setiap siswa, 
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karena meskipun mempunyai rencana belajar yang baik akan 

tetap menjadi rencana kalau tidak ada disiplin diri. 

d. Menjaga kondisi fisik agar selalu sehat dan fit 

Disiplin dalam menjaga kondisi fisik sangat penting bagi siswa, 

karena dengan kondisi fisik yang baik tentu akan dapat 

mendukung aktivitas sehari-hari dari siswa yang bersangkutan. 

2) Arikunto (1990:129-140) menjelaskan ketetapan peserta didik 

terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan di lingkungan belajar 

antara lain : 

a. Disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah 

Patokan-patokan standar yang harus dipenuhi oleh siswa 

meliputi hal-hal yang ada di lingkungan sekolah pada 

umumnya dan yang ada di kelas khususnya dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar baik peraturan sekolah maupun 

peraturan didalam kelas. 

b. Disiplin dalam mengikuti pelajaran 

Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan aturan 

yang sudah ditentukan sebelumnya, pengajaran tidak mungkin 

dapat mencapai target maksimal. 

c. Disiplin dalam diri siswa 

Semua siswa diberi kesempatan untuk melakukan apa yang 

dikehendaki dalam lingkungannya dengan memperhatikan 

peraturan dan manfaat dari kegiatan yang dilakukan sehingga 
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siswa dapat menentukan suatu perilaku yang berarti bagi 

dirinya. 

3) Menurut Slameto (2010:27) mengatakan bahwa perilaku disiplin 

belajar siswa di sekolah dapat dibedakan menjadi empat macam : 

a. Disiplin siswa dalam masuk sekolah 

b. Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas 

c. Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah 

d. Disiplin siswa dalam menaati tata tertib di sekolah 

Seseorang yang mempunyai disiplin diri memiliki ciri-ciri 

seperti yang dikemukakan oleh Prijodarminto (1994:23) adalah 

sebagai berikut : 

1. Memiliki nilai-nilai ketaatan yang berarti individu memiliki 

kepatuhan terhadap peraturan yang ada di lingkungannya 

2. Memiliki nilai-nilai keteraturan yang berarti individu mempunyai 

kebiasaan melakukan kegiatan dengan teratur dan tersusun rapi 

3. Memiliki pemahaman yang baik mengenai system aturan perilaku, 

norma, criteria, dan standar yang berlaku di masyarakat. 

Disiplin belajar pada siswa memberi kontribusi positif terhadap 

pencapaian prestasi belajarnya. Seorang siswa yang memiliki disiplin 

belajar yang tinggi akan dapat belajar dengan baik yang ditunjukkan 

oleh sikapnya dalam belajar yang sungguh-sungguh dan sadar akan 

tugas dan tanggung jawabnya sebagi pelajar, terarah dan teratur 

sehingga sangat dimungkinkan dapat mencapai prestasi belajar yang 
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terbaik. Disiplin belajar sebagai faktor internal siswa (faktor 

psikologis) dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Dengan demikian peran disiplin belajar pada siswa sangat besar 

pengaruhnya terhadap prestasi belajarnya. Hal ini dikarenakan dengan 

adanya disiplin belajar, seorang siswa akan mampu mengkondisikan 

dirinya untuk belajar sesuai dengan tugasnya sebagai seorang pelajar. 

Dengan disiplin, maka rasa malas, rasa enggan dapat diatasi, Hal ini 

dapat meningkatkan kualitas belajarnya, sehingga memungkinkan 

siswa memperoleh prestasi belajar yang baik. 

2.4.5. Indikator Disiplin Belajar 

Menurut Arikunto (1990:137) dalam penelitian mengenai 

kedisiplinnannya membagi tiga macam indikator kedisiplinan, yaitu: 1) 

perilaku kedisiplinan di dalam kelas, 2) perilaku kedisiplinan di luar 

kelas di lingkungan sekolah, dan 3) perilaku kedisiplinan di rumah.  

Tu’u (2004:91) dalam penelitian mengenai disiplin sekolah 

mengemukakan bahwa indikator yang menunjukan pergeseran atau 

perubahan hasil belajar siswa sebagai kontribusi mengikuti dan 

menaati peraturan sekolah adalah meliputi: dapat mengatur waktu 

belajar di rumah, rajin dan teratur belajar, perhatian yang baik saat 

belajar di kelas, dan ketertiban diri saat belajar di kelas. 

Dan menurut Yahaya dkk dalam jurnal pendidikan “Discipline 

Problems among Secondary School Students in Johor Bahru, 
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Malaysia”, indicator disiplin belajar adalah 1) pembolosan, 2) 

ketidakhadiran, 3) pencurian, 4) perkelahian. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi indicator dari disiplin 

belajar siswa adalah : 

1. Kesadaran dalam menaati peraturan dan tata tertib di sekolah  

2. Ketertiban diri saat belajar di kelas 

3. Ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah 

4. Ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah 

2.5. Kerangka Berpikir 

Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Belajar bukanlah suatu tujuan, akan tetapi merupakan 

suatu proses untuk mencapai tujuan. Jadi belajar bukan merupakan suatu 

peristiwa yang secara otomatis terjadi dari penyampaian sejumlah informasi 

dari sumber belajar kedalam diri peserta didik, akan tetapi memerlukan suatu 

proses keterlibatan mental dan tindakan nyata dari peserta didik itu sendiri.  

Belajar dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik dalam belajar 

dapat melakukannya secara intensif, konsisten dan dilakukan dengan 

seoptimal mungkin, sehingga diperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

sifatnya tetap dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap, 

dalam diri peserta didik.  
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Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh W.S. Winkel dalam 

Max Darsono (2000: 4) yang mendefinisikan belajar sebagai suatu aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungannya yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Terdapat banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar atau hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa ada yang berasal dari dalam diri 

siswa atau faktor internal dan ada juga faktor yang berasal dari luar diri siswa 

atau faktor eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah 

kesiapan dan disiplin belajar. 

Kesiapan belajar merupakan salah satu kondisi yang harus dimiliki 

siswa. Kesiapan belajar perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika 

siswa belajar disertai dengan adanya kesiapan, maka hasil belajarnya akan 

lebih baik. Berdasarkan teori asosiasi koneksionisme Thorndike dalam 

Djamarah (2008:25), dasar dari belajar tidak lain adalah asosiasi antara kesan 

panca indera dengan impuls untuk bertindak atau disebut asosiasi connecting. 

Thorndike merumuskan bahwa proses belajar akan menghasilkan hasil yang 

memuaskan bila dalam proses belajar didukung oleh kesiapan untuk 

bertindak dan bereaksi, karena kesiapan adalah prasyarat untuk belajar 

berikutnya.  

Selain itu, peneliti juga berpijak pada teori Gestalt yang menjelaskan 

bahwa belajar adalah penyesuaian pertama yaitu respon dan tanggapan yang 

tepat serta kemampuan siswa untuk mengatur suatu obyek. Dengan demikian, 
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maka kesiapan belajar menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam 

belajar. 

Kemajuan belajar siswa juga sangat erat kaitannya dengan disiplin 

belajar siswa baik di sekolah maupun dirumah. Disiplin sangat penting dan 

dibutuhkan oleh setiap siswa. Menurut Tu’u (2004:91) indikator yang 

menunjukkan pergeseran/perubahan hasil belajar siswa sebagai kontribusi 

mengikuti dan menaati peraturan sekolah, diantaranya adalah dapat mengatur 

waktu belajar di rumah, rajin dan teratur belajar, perhatian yang baik saat 

belajar di kelas, dan ketertiban diri saat belajar di kelas. Disiplin menjadi 

prasarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan berdisiplin, 

yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam belajar dan kelak ketika 

bekerja.  

Dalam memahami variabel disiplin belajar dalam studi ini, peneliti 

berpijak pada teori Gagne yang berpendapat bahwa belajar adalah suatu 

proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaan, dan tingkah laku yang diperoleh dari intruksi (pengarahan), dan 

menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku 

yang dapat diamati dan diukur. 

Seorang siswa yang berusaha menata dirinya terbiasa dengan hidup 

tertib,teratur, menaati peraturan dan norma yang berlaku di sekolah maupun 

di rumah, apalagi bila menambahnya dengan kegigihan dan kerja keras dalam 

belajar potensi dan prestasinya akan tumbuh dan berkembang optimal. 
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Dengan demikian, disiplin belajar di pandang sebagai salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Maka, semakin tinggi 

disiplin belajar siswa diduga semakin tinggi pula prestasi belajar yang 

diperolehnya, sebaliknya semakin rendah disiplin belajar siswa diduga 

semakin rendah pula prestasi belajar yang diperolehnya. Begitu pula dengan 

kesiapan belajar, semakin tinggi prestasi belajar siswa diduga semakin tinggi 

pula prestasi belajar yang diperolehnya atau sebaliknya, semakin rendah 

kesiapan belajar siswa diduga semakin rendah pula prestasi belajar yang 

diperolehnya. 

Adapun gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 

 

Kesiapan Belajar  

a. Kondisi fisik 
b. Kondisi psikologis 
c. Kondisi emosional 
d. Kesiapan materiil 
e. Kebutuhan dan 

pengetahuan 

Disiplin Belajar  

a. Kesadaran dalam menaati 
peraturan dan tata tertib sekolah 

b. Ketertiban diri saat belajar di kelas 
c. Disiplin dalam hubungannya 

dengan waktu belajar di sekolah 
d. Ketaatan terhadap kegiatan belajar 

di rumah 

Prestasi Belajar  
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2.6. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenaranya dan 

masih perlu dibuktikan kenyataanya (Hadi, 1996: 257). 

Hipótesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh kesiapan belajar terhadap prestasi belajar Mata Pelajaran 

Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal Tahun 

Ajaran 2009/2010 

2. Ada pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar Mata Pelajaran 

Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal Tahun 

Ajaran 2009/2010 

3. Ada pengaruh kesiapan dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar Mata 

Pelajaran Ekonomi Akuntansi Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

Tahun Ajaran 2009/2010 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif memusatkan pemecahan masalah pada saat 

sekarang secara aktual dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan 

menganalisa data yang ada dalam bentuk angka. Dalam hal ini, 

penggunaan penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kesiapan dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi akuntansi kelas XI IS di SMA Negeri 5 Tegal 

tahun ajaran 2009/2010. 

3.1.2.  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian ex post 

facto, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang 

terjadi dan merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor 

yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono, 2003:7). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar 

dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar dengan menggunakan 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari angket 

yang diisi oleh siswa. Dan data sekunder diperoleh dari daftar nama 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun ajaran 2009/2010, 
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daftar nilai ulangan harian, tugas, dan nilai raport siswa kelas XI IS 

SMA Negeri 5 Tegal tahun ajaran 2009/2010. 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Menurut Arikunto (2006:130), populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI SMA Negeri 5 Tegal tahun ajaran 2009/2010 yang terbagi 

menjadi empat kelas dengan jumlah 135 siswa. Empat kelas ini 

merupakan suatu kesatuan populasi karena adanya kesamaan yaitu 

siswa yang berada pada tingkat kelas yang sama dan memperoleh 

materi pelajaran yang sama.  

3.2.2. Sampel 

Menurut Arikunto (2006:131), sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Sebagai wakil dari populasi, sampel 

harus benar-benar representatif (mewakili) dalam arti segala 

karakteristik dari populasi hendaknya tercermin pula dalam sampel 

yang diambil (Sudjana, 1996:6). 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

proportionate random sampling, yaitu metode penarikan sebagian 

atau seluruh sampel dari populasi dengan cara acak dimana 

pengambilan sampel dari tiap sub populasi diambil sebanding, 

sehingga tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

dipilih (Umar, 2001:92).  
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Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin, yaitu : 

 1   

Keterangan : 

n   = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e   = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan, yakni 5% 

(Umar,2001:78) 

Maka, perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 
135

1  135 0,05  

  
135

1 0,337 

n  = 100,97 = 101  

Sampel penelitian yang berjumlah 101 responden dari 

masing-masing kelas dapat dirinci sebagai berikut :  

Tabel 3.1 
Tabel Jumlah Sampel penelitian 

 
No Kelas Jumlah siswa Jumlah sampel 
1 
2 
3 
4 

XI IS 1 
XI IS 2 
XI IS 3 
XI IS 4 

34 
34 
34 
33 

25 
25 
25 
26 

 Jumlah  135 101 
        Sumber : Data penelitian yang sudah diolah, 2010 
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3.3. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:96), variabel adalah objek penelitian atau 

yang menjadi titik perhatian penelitian. Adapun variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.3.1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain atau variabel yang diduga sebagai sebab 

dari variabel dependen (Indriantoro, 2002:63) Dalam penelitian ini, 

yang menjadi variabel bebas (X) adalah : 

a. Kesiapan belajar (X1) 

Kesiapan belajar adalah kondisi awal yang telah 

dipersiapkan baik fisik maupun psikologis untuk melakukan 

suatu kegiatan belajar dimana siswa siap untuk memberi 

respon/jawaban dengan caranya sendiri dalam menyikapi suatu 

situasi dalam pembelajaran. 

Indikator kesiapan belajar adalah : 

1. Kesiapan fisik 

Kesiapan fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kondisi yang berhubungan dengan panca indera, yaitu 

pendengaran dan penglihatan.  

2. Kondisi psikologis 

Kondisi psikologis adalah keadaan siswa yang berhubungan 

dengan rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki, 
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dan kemampuan seseorang dalam mengemukakan pendapat, 

dan kemampuan seorang siswa untuk menerapkan 

pengetahuan yang dimiliki. 

3. Kondisi emosional 

Kesiapan kondisi emosional adalah kemampuan siswa untuk 

mengatur emosinya yang mencakup kesungguhan siswa 

dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi akuntansi dan 

kondisi emosional siswa apabila terkait dengan konflik atau 

ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan. 

4. Kesiapan materiil 

Kesiapan materil adalah ketersediaan buku pelajaran, catatan, 

dan perlengkapan belajar lainnya. 

5. Kebutuhan dan pengetahuan 

Kebutuhan yang dimaksud adalah motif siswa dalam 

mempelajari mata pelajaran akuntansi. Dan pengetahuan 

yang dimaksud adalah pemahaman siswa mengenai materi 

yang lalu atau materi yang akan diajarkan misalkan dengan 

membaca dan sebagainya. 

b. Disiplin belajar (X2) 

Disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungan yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, 
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kesetiaan, keteraturan, dan atau ketertiban dalam mengikuti mata 

pelajaran ekonomi akuntansi. 

Indikator disiplin belajar adalah : 

1. Kesadaran dalam menaati peraturan dan tata tertib di sekolah  

2. Ketertiban diri saat belajar di kelas adalah sikap siswa ketika 

KBM sedang berlangsung. 

3. Ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah yang 

mencakup usaha yang dilakukan siswa dalam mengerjakan 

tugas, dan ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas. 

4. Ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah yang mencakup 

disiplin dalam melaksanakan jadwal belajar dirumah 

3.3.2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang diduga 

sebagai akibat dari variabel independen (Indriantoro, 2002:63). 

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah nilai 

ulangan akhir semester ganjil mata pelajaran ekonomi akuntansi 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal.  
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Tabel 3.2 
Kisi-kisi Angket penelitian 

No Variabel Definisi 
Operasional 

Indikator Sub Indikator No 
item 

1. Kesiapan 
belajar 

Kesiapan 
belajar 
adalah 
kondisi awal 
yang telah 
dipersiapkan 
baik fisik 
maupun 
psikologis 
untuk 
melakukan 
suatu 
kegiatan 
belajar 
dimana siswa 
siap untuk 
memberi 
respon/jawab
-an dengan 
caranya 
sendiri dalam 
menyikapi 
suatu situasi 
dalam 
pembelajaran 

1. Kesiapan 
fisik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kondisi 

psikologis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kondisi 

emosional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Kondisi fisik 
yang 
berhubungan 
dengan 
pendengaran 

b) Kondisi fisik 
yang 
berhubungan 
dengan 
penglihatan 
 

a) rasa percaya 
diri terhadap 
kemampuan 
yang dimiliki  

b) kemampuan 
seseorang 
dalam 
mengemuka-
kan pendapat  

c) kemampuan 
untuk 
menerapkan 
pengetahuan 
yang dimiliki 
 

a) kesungguhan 
siswa dalam 
mempelajari 
mata 
pelajaran 
ekonomi 
akuntansi 

b) kondisi 
emosional 
apabila 
terkait 
dengan 
konflik atau 
ketidaksesuai
-an antara 

1,2 
 
 
 
 

3,4 
 
 
 
 
 

5,6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

9,10 
 
 
 
 
 
 

11,12 
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4. Kesiapan 

materiil 
 
 
 
 
 
 
5. Kebutuhan 

dan 
pengetahuan 

kenyataan 
dan harapan 
 

a) ketersediaan 
buku 
pelajaran, 
catatan, dan 
perlengkapan 
belajar 
lainnya 
 

a) motif siswa 
dalam 
mempelajari 
mata 
pelajaran 
akuntansi 

b) pemahaman 
siswa  
mengenai 
materi yang 
lalu atau 
materi yang 
akan 
diajarkan 

 

 
 

13,14,
15 
 
 
 
 
 
 
 

16,17 
 
 
 
 

18 

2.  Disiplin 
belajar 

Disiplin 
belajar 
adalah suatu 
kondisi yang 
tercipta dan 
terbentuk 
melalui 
proses usaha 
yang 
dilakukan 
seseorang 
untuk 
memperoleh 
suatu 
perubahan 
tingkah laku 
sebagai hasil 
interaksi 
dengan 

a.  Kesadaran 
dalam 
menaati 
peraturan 
dan tata 
tertib di 
sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
b.  Ketertiban 

diri saat 
belajar di 
kelas 

a)    Datang ke 
sekolah tepat 
waktu dan 
mengikuti 
proses belajar 
mengajar 
sesuai 
dengan 
jadwal yang 
ada 

b)    Ketaatan 
terhadap 
peraturan 
sekolah 

 
a) Sikap siswa 

ketika KBM 
sedang 
berlangsung 

19,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

22,23,
24,25 

 



65 

 

 

lingkungan 
yang 
menunjukkan 
nilai 
ketaatan, 
kepatuhan, 
kesetiaan, 
keteraturan, 
dan atau 
ketertiban 
dalam 
mengikuti 
mata 
pelajaran 
ekonomi 
akuntansi 

 
c.  Ketaatan 

dalam 
mengerjakan 
tugas-tugas 
mata 
pelajaran 

 
 
 
 
 
d.  Ketaatan 

terhadap 
kegiatan 
belajar di 
rumah 

 
a) Usaha yang 

dilakukan 
dalam 
mengerjakan 
tugas 

b) Ketepatan 
waktu dalam 
mengerjakan 
tugas 
 

 

a) Pelaksanaan  
jadwal 
kegiatan 
belajar di 
rumah 

b) Ketepatan 
waktu 
melaksanaan 
jadwal 
belajar yang 
sudah dibuat 

 
 

26,27 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 

29,30 
 
 
 

31,32 

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1. Validitas  

Menurut Arikunto (2006:168), Uji Validitas Angket adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi sedangkan instrumen yang kurang 

valid memiliki validitas yang rendah.  

Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang hendak diukur dan dapat mengungkap data dari setiap 

variabel yang diukur dengan tepat. Validitas dalam penelitian ini 
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digunakan untuk mengukur sahih tidaknya angket dari variabel 

kesiapan dan disiplin belajar. Untuk mengukur validitas ini dapat 

dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir instrument dengan 

skor total. Skor butir dipandang sebagai X dan skor total dipandang 

sebagai Y. Sebuah item butir instrument memiliki validitas yang 

tinggi jika skor pada butir instrument mempunyai kesejajaran dengan 

skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi, sehingga 

untuk mengetahui validitas instrument digunakan rumus korelasi.  

Untuk mengukur validitas, item atau butir soal dapat 

digunakan rumus korelasi product momen dengan angka kasar. 

Rumusnya :   

rxy = ∑  ∑ ∑

∑ 2  ∑ 2  ∑ 2  ∑ 2
 

Dimana : 

rxy   = Koefisien Korelasi antara variable X dan variable Y 

N    = jumlah subyek 

∑X = skor tiap-tiap item 

∑Y = skor total item 

Sedangkan perhitungan korelasinya, Jika rxy > rtabel pada taraf 

signifikan 5% berarti item (butir soal) valid. Sebaliknya bila rxy < 

rtabel maka butir soal tidak valid sekaligus tidak memiliki persyaratan. 

Adapun hasil perhitungan validitas instrument penelitian 

yang diujikan pada 34 responden adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 
Hasil Uji Validitas 

Butir Soal rhitung rtabel Kesimpulan 

Kesiapan Belajar 
1 0,853 0,349 Valid 
2 0,801 0,349 Valid 
3 0,59 0,349 Valid 
4 0,827 0,349 Valid 
5 0,644 0,349 Valid 
6 0,788 0,349 Valid 
7 -0,14 0,349 Tidak Valid 
8 0,878 0,349 Valid 
9 0,761 0,349 Valid 
10 0,777 0,349 Valid 
11 0,812 0,349 Valid 
12 0,742 0,349 Valid 
13 0,66 0,349 Valid 
14 0,688 0,349 Valid 
15 0,865 0,349 Valid 
16 0,775 0,349 Valid 
17 0,719 0,349 Valid 
18 0,896 0,349 Valid 
19 0,323 0,349 Tidak Valid 
20 0,852 0,349 Valid 

Disiplin Belajar 
21 0,776 0,349 Valid 
22 0,883 0,349 Valid 
23 0,305 0,349 Tidak Valid 
24 0,715 0,349 Valid 
25 0,785 0,349 Valid 
26 0,624 0,349 Valid 
27 0,774 0,349 Valid 
28 0,439 0,349 Valid 
29 0,808 0,349 Valid 
30 0,819 0,349 Valid 
31 0,72 0,349 Valid 
32 0,772 0,349 Valid 
33 0,705 0,349 Valid 
34 0,9 0,349 Valid 
35 0,68 0,349 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 
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Berdasarkan hasil perhitungan validitas dari 34 responden 

untuk variabel kesiapan belajar diperoleh 18 butir pertanyaan yang 

valid dan 2 butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid, yaitu soal 

nomor 7 dan 19. Sedangkan untuk variabel disiplin belajar diperoleh 

14 butir pertanyaan yang valid dan 1 butir pertanyaan yang 

dinyatakan tidak valid, yaitu soal nomor 23. Butir pertanyaan 

dikatakan valid karena dari hasil perhitungan diperoleh rhitung (rxy) 

lebih besar dari rtabel untuk jumlah responden 34 yaitu sebesar 0,349. 

Sedangkan butir pertanyaan tidak valid karena rhitung (rxy) lebih kecil 

dari rtabel atau lebih kecil dari 0,349. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran. Butir pertanyaan yang valid digunakan sebagai 

instrument penelitian. Sedangkan butir pertanyaan yang tidak valid 

tidak dipakai dalam penelitian. Karena setiap indikator sudah 

terwakili oleh butir pertanyaan yang valid. 

3.4.2. Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2006:178), reliabilitas menunjuk pada 

suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data dan menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas 

diperoleh dengan cara menganalisis dari satu kali pengetesan dan 

dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha karena rumus Alpha 

digunakan untuk mencari reliabilitas instrument yang skornya bukan 

1 dan 0, misalnya angket atau soal berbentuk uraian.  
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r11 = 1 1  ∑ 2

∑ 2  

Keterangan :  

r11  = reliabilitas instrument 

k    = banyaknya butir pertanyaan dan banyaknya soal 

∑ 2 = jumlah varians total 

2      = varians total 

(Arikunto, 2006:180) 

 Selanjutnya, hasil uji reliabilitas angket penelitian 

dikonsultasikan dengan harga r product momen pada taraf signifikan 

5%. Jika harga r11 > r tabel maka instrument dapat dikatakan reliabel, 

dan sebaliknya jika harga r11 < r table maka instrument dapat 

dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas dari 34 responden 

untuk variabel kesiapan belajar diperoleh rhitung 0,946 dan untuk 

variabel disiplin belajar diperoleh rhitung 0,933. Sedangkan nilai rtabel 

pada taraf signifikansi 5% adalah 0,349. Karena nilai rhitung lebih 

besar dari nilai rtabel, maka instrument penelitian untuk variabel 

kesiapan dan disiplin belajar dinyatakan reliabel. 

3.5.   Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian (Indriantoro, 2002:145). Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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3.5.1. Metode Angket (kuesioner) 

Menurut Arikunto (2006:151), kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui. Dalam penelitian ini, metode angket digunakan untuk 

memperoleh data tentang variabel kesiapan dan disiplin belajar. 

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup, dimana daftar pertanyaan sudah disediakan jawabannya, 

sehingga responden tinggal memilih.  

3.5.2. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006:158), metode dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk mencari data mengenai benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter dari 

instansi terkait. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data tentang daftar nama dan jumlah siswa yang 

menjadi populasi serta penentuan sampel, data nilai raport dan 

ulangan harian siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal Tahun ajaran 

2009/2010, data pelanggaran dan ketidakdisiplinan siswa selama 

semester ganjil, dan tata tertib sekolah. 
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  3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisis Deskriptif Persentase 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

masing-masing indikator dalam setiap variabel agar lebih mudah 

dalam memahaminya. Rumus yang digunakan adalah : 

%  =  x 100% 

Keterangan :   

n    = jumlah skor yang diperoleh 

N   = jumlah skor ideal maksimum 

%   = persentase skor data yang diperoleh 

(Ali, 1992:186) 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik 

analisis ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat table distribusi jawaban angket 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor 

yang ditetapkan. 

Dalam penelitian ini, skor yang ditetapkan adalah : 

Jawaban a dengan skor nilai 5 

Jawaban b dengan skor nilai 4 

Jawaban c dengan skor nilai 3 

Jawaban d dengan skor nilai 2 

Jawaban e dengan skor nilai 1 
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3. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap 

responden 

4. Memasukan skor tersebut kedalam rumus 

5. Hasil yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan table 

kategori 

Untuk menentukan kategori deskripsi persentase yang 

diperoleh, maka dibuat table kategori yang disusun dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

a. Menentukan angka persentase tertinggi = (5/5) x 100% = 100% 

b. Menentukan angka persentase terendah = (1/5) x 100% = 20% 

c. Menentukan rentang persentase = 100% - 20% = 80% 

d. Menentukan interval kelas persentase = 80% : 5 = 16 % 

Dengan demikian, tabel kategori untuk masing-masing 

variabel kesiapan belajar (X1) dan disiplin belajar (X2) adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4 
Kriteria Hasil Analisis Deskriptif 

 
No  Interval Kriteria 

Kesiapan belajar Disiplin belajar 

1 

2 

3 

4 

5 

84% ≤ 100% 

67% ≤ 84% 

52% ≤ 67% 

35% ≤ 52% 

20% ≤ 35% 

Sangat siap  

Siap 

Cukup siap 

Kurang siap 

Tidak siap 

Sangat disiplin 

Disiplin 

Cukup disiplin 

Kurang disiplin 

Tidak disiplin 

          Sumber : Data primer yang diolah, 2010 
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Tabel 3.5 
Kriteria Ketuntasan Minimal 

No Rentang nilai Kriteria 

1 

2 

3 

4 

86 ≤ 100 

70 ≤ 85 

62 ≤ 69 

≤ 61 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

           Sumber : Dokumen SMA Negeri 5 Tegal 

3.6.2.   Uji Hipotesis Penelitian 

3.6.2.1.   Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk 

meramalkan perubahan variabel satu disebabkan oleh 

variabel yang lain dan dinyatakan dalam bentuk persamaan 

matematik (model matematika). Dalam hal ini, regresi 

dilakukan untuk menentukan besarnya prestasi belajar 

siswa (Y) yang disebabkan oleh kesiapan belajar (X1) dan 

disiplin belajar (X2). Menurut Sugiyono (2003:211) 

dijelaskan analisis regresi berganda dua prediktor 

menggunakan persamaan garis regresi sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana : 

X1 = kesiapan belajar 

X2 = disiplin belajar 

Y = prestasi belajar 

a = konstan 

b = koefisien regresi 
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Dalam penelitian ini, uji regresi berganda dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS. 

3.6.2.2. Uji Hipotesis secara Simultan (uji F) 

Digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

antara 2 variabel bebas (kesiapan dan disiplin belajar) 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (prestasi 

belajar), sehingga diketahui apakah dugaan yang ada dapat 

diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini, data dianalisis 

dengan menggunakan bantuan program computer SPSS. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

1. Jika Fhitung > Ftabel atau koefisien Fhitung signifikan pada 

taraf kurang dari 5%, maka Ho ditolak. 

2. Jika Fhitung < Ftabel, atau koefisien Fhitung signifikan pada 

taraf lebih dari 5%, maka Ho diterima. 

3.6.2.3. Uji Hipotesis Secara Parsial (uji t) 

Digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

masing-masing variabel secara sendiri-sendiri dengan 

menganggap bahwa variabel yang lain bersifat konstan, 

sehingga bisa diketahui apakah dugaan yang sudah ada 

dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini, data 

dianalisis dengan menggunakan bantuan program computer 

SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 
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1. Jika thitung > ttabel atau koefisien thitung signifikan pada 

taraf kurang dari 5%, maka Ho ditolak. 

2. Jika thitung < ttabel, atau koefisien thitung signifikan pada 

taraf lebih dari 5%, maka Ho diterima. 

3.6.2.4. Menentukan Koefisien Determinasi (adjusted R square) 

Koefisien determinasi (R square) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi adalah di antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2006:83). 

3.6.3.    Uji Asumsi Klasik 

Sehubungan dengan pemakaian metode regresi berganda, 

maka untuk menghindari pelanggaran asumsi-asumsi klasik, 

model-model asumsi klasik harus diuji. Model asumsi klasik 

tersebut adalah  

3.6.3.1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006:147), uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 
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normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji 

statistic non parametrik Kolmogorof-Smirnof. Uji statistic 

Kolmogorof-Smirnof dilakukan untuk menguji apakah 

residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 

2006:162). Data dianalisis dengan bantuan computer 

program SPSS.  

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Disamping menggunakan uji 

Kolmogorof-Smirnof, analisis kenormalan data ini juga 

didukung dari Plot of Regression Standarized Residual. 

Apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS ternyata 

diperoleh titik-titik yang mendekati garis diagonal, maka 

dapat disimpulkan bahea model regresi berdistribusi 

normal. 

3.6.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui 

antar variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki 

hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna 

(Algifari, 2000:84). Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang variabel-variabel bebasnya tidak memiliki 

korelasi yang tinggi atau multikolinieritas. Pengujian 

gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Variance 
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Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance yang dihitung 

dengan menggunakan SPSS. Model regresi yang bebas 

multikolinieritas memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan 

nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2006:92).   

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskesdastisitas digunakan untuk 

mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena 

varian gangguan yang berbeda antara satu observasi ke 

observasi lain (Ghozali, 2006:105). Untuk mengetahui 

gejala heteroskesdastisitas dilakukan dengan mengamati 

grafik scatterplot melalui SPSS. Model yang bebas dari 

heteroskesdastisitas memiliki grafik scatterplot dengan 

pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu 

Y atau tidak adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah dilakukan penyebaran angket pada siswa kelas XI IS SMA N 5 

Tegal tahun pelajaran 2009/2010, kemudian dilakukan perhitungan dengan 

dengan menggunakan bantuan program SPSS ( Statistical Product and Service 

Solution ) versi 16.0 diperoleh hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut : 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

Analisis deskriptif dari setiap variabel adalah sebagai berikut : 

a. Analisis deskriptif kesiapan belajar 

Berdasarkan penskoran hasil angket variabel kesiapan 

belajar dengan jumlah pertanyaan 18 butir diperoleh hasil bahwa 

secara umum, rata-rata persentase dari jawaban responden untuk 

variabel kesiapan belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

tahun pelajaran 2009/2010 adalah dalam kriteria cukup siap dengan 

persentase sebesar 65,15 %.  

Sedangkan gambaran tentang kesiapan belajar siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal berdasarkan jawaban dari angket 

masing-masing siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. Hasil Analisis Deskriptif Kesiapan Belajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Siap 9 8.91% 
67% - 84% Siap 34 33.66% 
52% - 67% Cukup Siap 42 41.58% 
36% - 52% Kurang Siap 7 6.93% 
≤ 36% Tidak siap 9 8.91% 

Jumlah 101 100.00% 
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa secara umum, 

kesiapan belajar kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal dalam kriteria 

cukup siap dengan persentase sebesar 41,58% atau 42 siswa. 

Sisanya, 33,66% atau 34 siswa memiliki kesiapan belajar dengan 

kriteria siap, 8,91% atau 9 siswa memiliki kesiapan belajar dengan 

kriteria sangat siap dan dengan persentase yang sama yaitu sebesar 

8,91% atau 9 siswa juga memiliki kesiapan belajar dengan kriteria 

tidak siap, serta 6,93% atau 7 siswa memiliki kesiapan belajar 

dalam kriteria kurang siap.  

Analisis deskriptif persentase untuk masing-masing 

indikator dari variabel kesiapan belajar adalah sebagai berikut : 

1) Indikator Kesiapan Fisik 

Deskripsi dari indikator kesiapan fisik siswa kelas XI IS 

SMA Negeri 5 Tegal berdasarkan jawaban angket dari 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.2.  

Hasil Analisis Deskriptif Indikator Kesiapan Fisik 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Siap 13 12.87% 
67% - 84% Siap 29 28.71% 
52% - 67% Cukup Siap 39 38.61% 
36% - 52% Kurang Siap 14 13.86% 
≤ 36% Tidak siap 6 5.94% 

Jumlah 101 100% 
     Sumber : Data yang di olah, 2011 
 

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa responden yang 

menyatakan kesiapan fisiknya dalam kriteria cukup siap yaitu 

sebesar 38,61% responden atau 39 siswa, selebihnya 28,71% 

responden atau 29 siswa dalam kriteria siap, 13,86% responden 

atau 14 siswa dalam kriteria kurang siap, 12,87% responden 

atau 13 siswa dalam kriteria sangat siap, dan 5,94% responden 

atau 6 siswa dalam kriteria tidak siap. Sedangkan rata-rata 

persentase dari jawaban responden untuk indikator kesiapan 

fisik siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 adalah dalam kriteria cukup siap dengan persentase 

sebesar 64,4%. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa sebagian besar siswa 

kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal memiliki kesiapan fisik yang 

cukup baik, misalnya ditunjukkan dengan sebagian besar siswa 

mampu mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan 

mampu melihat tulisan di papan tulis dengan jelas. Kondisi itu 
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akan mendukung proses belajar mengajar yang akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

2) Indikator Kondisi Psikologis 

Deskripsi dari indikator kondisi psikologis siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal berdasarkan jawaban angket dari 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.3.  

Hasil Analisis Deskriptif Indikator Kondisi Psikologis 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Siap 12 11.88% 
67% - 84% Siap 32 31.68% 
52% - 67% Cukup Siap 31 30.69% 
36% - 52% Kurang Siap 17 16.83% 
≤ 36% Tidak siap 9 8.91% 

Jumlah 101 100.00% 
     Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa responden yang 

menyatakan kondisi psikologisnya dalam kriteria siap adalah 

sebesar 31,68% atau 32 siswa. Namun, sebagian besar 

responden juga menyatakan kondisi psikologisnya dalam 

kriteria cukup siap sebesar 30,69% atau 31 siswa. Dan 

responden yang menyatakan kondisi psikologisnya dalam 

kriteria kurang siap sebesar 16,83% atau 17 siswa. Sisanya, 

11,88% atau 12 siswa menyatakan kondisi psikologisnya dalam 

kriteria sangat siap dan 8,91% atau 9 siswa dalam kriteria tidak 

siap. Sedangkan rata-rata persentase dari jawaban responden 

untuk indikator kondisi psikologis siswa kelas XI IS SMA 
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Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 adalah dalam 

kriteria cukup siap dengan persentase sebesar 63,7%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal memiliki kondisi psikologis yang 

cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang 

berusaha untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru, dan berusaha untuk mempertanyakan materi yang belum 

dimengerti kepada guru. 

3) Indikator Kondisi Emosional 

Deskripsi dari indikator kondisi emosional siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal berdasarkan jawaban angket dari 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4.  

Hasil Analisis Deskriptif Indikator Kondisi Emosional 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Siap 12 11.88% 
67% - 84% Siap 33 32.67% 
52% - 67% Cukup Siap 41 40.59% 
36% - 52% Kurang Siap 10 9.90% 
≤ 36% Tidak siap 5 4.95% 

Jumlah 101 100.00% 
      Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa responden yang 

menyatakan kondisi emosionalnya dalam kriteria cukup siap 

adalah sebesar  40,59% atau 41 siswa, responden yang 

menyatakan dalam kriteria siap sebesar 32,67% atau 33 siswa, 

dalam kriteria sangat siap sebesar 11,88% atau 12 siswa, dalam 
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kriteria kurang siap sebesar 9,90% atau 10 siswa, dan 

responden yang menyatakan kondisi emosionalnya dalam 

kriteria tidak siap adalah sebesar 4,95% atau 5 siswa. 

Sedangkan rata-rata persentase dari jawaban responden untuk 

indikator kondisi emosional siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 

Tegal tahun pelajaran 2009/2010 adalah dalam kriteria cukup 

siap dengan persentase sebesar 66,1%.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal memiliki kondisi emosional yang 

cukup baik, misalnya ditunjukkan dengan sebagian besar dari 

responden berusaha untuk mempersiapkan materi sebelum 

kegiatan belajar mengajar berlangsung dan responden berusaha 

untuk menjaga kondisi emosional mereka ketika terjadi 

ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. 

4) Indikator Kesiapan Materiil 

Deskripsi dari indikator kesiapan materiil siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal berdasarkan jawaban angket dari 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Hasil Analisis Deskriptif Kesiapan Materiil 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Siap 21 20.79% 
67% - 84% Siap 25 24.75% 
52% - 67% Cukup Siap 37 36.63% 
36% - 52% Kurang Siap 12 11.88% 
≤ 36% Tidak siap 6 5.94% 

Jumlah 101 100.00% 
         Sumber : Data primer yang diolah, 2011 
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa responden yang 

menyatakan kesiapan materiilnya dalam kriteria cukup siap 

yaitu sebesar 36,63% responden atau 37 siswa, selebihnya 

24,75% responden atau 25 siswa dalam kriteria siap, dalam 

kriteria sangat siap sebesar 20,79% responden atau 21 siswa, 

dalam kriteria sangat siap sebesar 11,88% responden atau 13 

siswa, dan 5,94% responden atau 6 siswa dalam kriteria tidak 

siap. Sedangkan rata-rata persentase dari jawaban responden 

untuk indikator kesiapan materiil siswa kelas XI IS SMA 

Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 adalah dalam 

kriteria cukup siap dengan persentase sebesar 66,4%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal memiliki kondisi materiil yang 

cukup baik, misalnya ditunjukkan dengan sebagian besar 

responden  selalu mempersiapkan peralatan tulis dan buku-

buku yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

5) Indikator Kebutuhan dan Pengetahuan 

Deskripsi dari indikator kebutuhan dan pengetahuan 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal berdasarkan jawaban 

angket dari responden dalam penelitian ini diperoleh hasil : 

 

 

 



85 

 

 

Tabel 4.6. Hasil Analisis Deskriptif  Indikator Kebutuhan dan 

Pengetahuan 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Siap 18 17.82% 
67% - 84% Siap 24 23.76% 
52% - 67% Cukup Siap 40 39.60% 
36% - 52% Kurang Siap 13 12.87% 
≤ 36% Tidak siap 6 5.94% 

Jumlah 101 100.00% 
     Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa responden yang 

menyatakan kebutuhan dan pengetahuannya dalam kriteria 

cukup siap adalah sebesar 39,60% atau 40 siswa. Namun, 

23,76% atau 24 siswa juga menyatakan kebutuhan dan 

pengetahuannya dalam kriteria siap. Dan responden yang 

menyatakan kebutuhan dan pengetahuannya dalam kriteria 

sangat siap adalah 17,82% atau 18 siswa. Sisanya, 12,87% atau 

13 siswa menyatakan kebutuhan dan pengetahuannya dalam 

kriteria kurang siap dan 5,94% atau 6 siswa dalam kriteria tidak 

siap. 

Sedangkan rata-rata persentase dari jawaban responden 

untuk indikator kebutuhan dan pengetahuan siswa kelas XI IS 

SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 adalah dalam 

kriteria cukup siap dengan persentase sebesar 65,5%. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas XI IS SMA 

Negeri 5 Tegal memiliki kondisi materiil yang cukup baik, 

misalnya ditunjukkan dengan sebagian besar dari responden 
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berusaha untuk menambah pengetahuan dengan cara membaca 

materi yang telah diajarkan.  

b. Analisis deskriptif disiplin belajar 

 Berdasarkan penskoran hasil angket variabel disiplin 

belajar dengan jumlah pertanyaan 14 butir diperoleh hasil bahwa 

secara umum, rata-rata persentase dari jawaban responden untuk 

variabel disiplin belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

tahun pelajaran 2009/2010 adalah dalam kriteria rendah dengan 

persentase sebesar 63,39 %.  

Sedangkan gambaran tentang disiplin belajar siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal berdasarkan jawaban dari angket 

masing-masing siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Hasil Analisis Deskriptif Disiplin Belajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Disiplin 8 7.92% 
67% - 84% Disiplin 29 28.71% 
52% - 67% Cukup Disiplin 42 41.58% 
36% - 52% Kurang Disiplin 22 21.78% 
≤ 36% Tidak Disiplin 0 0.00% 

Jumlah 101 100.00% 
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa secara umum, 

disiplin belajar kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal dalam kriteria 

cukup disiplin adalah sebesar 41,58% atau 42 siswa, responden 

yang menyatakan dalam kriteria disiplin sebesar 28,71% atau 29 
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siswa, dalam kriteria kurang disiplin sebesar 21,78% atau 22 siswa, 

dalam kriteria sangat disiplin sebesar 7,92% atau 8 siswa.  

Analisis deskriptif persentase untuk masing-masing 

indikator dari variabel disiplin belajar adalah sebagai berikut : 

1) Indikator Kesadaran diri dalam menaati peraturan dan dan tata 

tertib di sekolah 

Deskripsi dari indikator kesadaran diri dalam menaati 

peraturan dan dan tata tertib di sekolah siswa kelas XI IS SMA 

Negeri 5 Tegal berdasarkan jawaban angket dari responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Hasil Analisis Deskriptif Indikator Kesadaran diri 

dalam menaati peraturan dan dan tata tertib di sekolah 

Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

84% - 100% Sangat Disiplin 21 20.79% 
67% - 84% Disiplin 16 15.84% 
52% - 67% Cukup Disiplin 46 45.54% 
36% - 52% Kurang Disiplin 15 14.85% 
≤ 36% Tidak Disiplin 3 2.97% 

Jumlah 101 100.00% 
      Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa secara umum, 

disiplin belajar kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal dalam 

kriteria cukup disiplin adalah sebesar 45,54% atau 46 siswa, 

responden yang menyatakan dalam kriteria sangat disiplin 

sebesar 20,79% atau 21 siswa, dalam kriteria disiplin sebesar 

15,84% atau 16 siswa, dalam kriteria kurang disiplin sebesar 
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14,85% atau 15 siswa dan responden dalam kriteria tidak 

disiplin sebesar 2,97% atau 3 siswa. 

Sedangkan rata-rata persentase dari jawaban responden 

untuk indikator kesadaran diri dalam menaati peraturan dan 

dan tata tertib siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun 

pelajaran 2009/2010 adalah dalam kriteria cukup disiplin 

dengan persentase sebesar 66,73 %. 

2) Indikator Ketertiban diri saat belajar di kelas 

Deskripsi dari indikator ketertiban diri saat belajar di 

kelas siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal berdasarkan 

jawaban angket dari responden dalam penelitian ini diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Hasil Analisis Deskriptif Indikator Ketertiban Diri 

saat belajar di kelas 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Disiplin 8 7.92% 
67% - 84% Disiplin 31 30.69% 
52% - 67% Cukup Disiplin 43 42.57% 
36% - 52% Kurang Disiplin 19 18.81% 
≤ 36% Tidak Disiplin 0 0.00% 

Jumlah 101 100.00% 
 Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa secara umum, 

disiplin belajar kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal dalam 

kriteria cukup disiplin adalah sebesar 42,57% atau 43 siswa, 

responden yang menyatakan dalam kriteria disiplin sebesar 
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30,69% atau 31 siswa, dalam kriteria kurang disiplin sebesar 

18,81% atau 19 siswa, dalam kriteria sangat disiplin sebesar 

7,92% atau 8 siswa. 

Sedangkan rata-rata persentase dari jawaban responden 

untuk indikator ketertiban diri saat belajar di kelas siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 adalah 

dalam kriteria rendah dengan persentase sebesar 63,4%. 

3) Indikator Ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas mata 

pelajaran ekonomi akuntansi 

Deskripsi dari indikator ketaatan dalam mengerjakan 

tugas-tugas mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI 

IS SMA Negeri 5 Tegal berdasarkan jawaban angket dari 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.10. Hasil Analisis Deskriptif Indikator Ketaatan dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Disiplin 17 16.83% 
67% - 84% Disiplin 22 21.78% 
52% - 67% Cukup Disiplin 49 48.51% 
36% - 52% Kurang Disiplin 12 11.88% 
≤ 36% Tidak Disiplin 1 0.99% 

Jumlah 101 100.00% 
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa secara umum, 

disiplin belajar kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal dalam 

kriteria cukup disiplin adalah sebesar 48,51% atau 49 siswa, 
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responden yang menyatakan dalam kriteria disiplin sebesar 

21,78% atau 22 siswa, dalam kriteria sangat disiplin sebesar 

16,83% atau 17 siswa, dalam kriteria kurang disiplin sebesar 

11,88% atau 12 siswa dan responden yang menyatakan dalam 

kriteria tidak disiplin sebesar 0,99% atau 1 siswa. 

Sedangkan rata-rata persentase dari jawaban responden 

untuk indikator ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas mata 

pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 

Tegal tahun pelajaran 2009/2010 adalah dalam kriteria cukup 

disiplin dengan persentase sebesar 66,67%. 

4) Indikator ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah 

Deskripsi dari indikator ketaatan terhadap kegiatan 

belajar di rumah siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

berdasarkan jawaban angket dari responden dalam penelitian 

ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11. Hasil Analisis Deskriptif Indikator Ketaatan 

terhadap kegiatan belajar di rumah 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
84% - 100% Sangat Disiplin 5 4.95% 
67% - 84% Disiplin 25 24.75% 
52% - 67% Cukup Disiplin 39 38.61% 
36% - 52% Kurang Disiplin 23 22.77% 
≤ 36% Tidak Disiplin 9 8.91% 

Jumlah 101 100.00% 
       Sumber : Data primer yang diolah, 2011 
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa secara umum, 

disiplin belajar kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal dalam 

kriteria cukup disiplin adalah sebesar 38,61% atau 39 siswa, 

responden yang menyatakan dalam kriteria disiplin sebesar 

24,75% atau 25 siswa, dalam kriteria kurang disiplin sebesar 

22,77% atau 23 siswa, dalam kriteria tidak disiplin sebesar 

8,91% atau 9 siswa dan responden yang menyatakan dalam 

kriteria sangat disiplin sebesar 4,95% atau 5 siswa. 

Sedangkan rata-rata persentase dari jawaban responden 

untuk indikator ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 adalah dalam kriteria rendah dengan persentase 

sebesar 58,5%. 

c. Analisis deskriptif prestasi belajar 

Gambaran tentang prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 ditunjukkan oleh nilai raport mata pelajaran ekonomi 

akuntansi dari masing-masing siswa kelas XI IS terangkum sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.12. Hasil Analisis Deskriptif Prestasi belajar Mata 

pelajaran Ekonomi akuntansi 

No Rentang nilai Kriteria Frekuensi Persentase 
1 86% ≤ 100% Sangat Baik 3 2.97% 
2 70% ≤ 85% Baik 33 32.67% 
3 62% ≤ 69% Cukup Baik 62 61.39% 
4 ≤ 61% Kurang Baik 3 2.97% 

Jumlah 101 100.00% 
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sebanyak 61,39% 

atau 62 siswa memiliki prestasi belajar yang cukup baik, 

sedangkan responden yang memiliki prestasi belajar yang baik 

sebanyak 32,67% atau 33 siswa. Namun, tak sedikit pula 

responden yang memiliki prestasi belajar yang kurang baik. 

Responden yang memiliki prestasi belajar yang kurang baik adalah 

sebesar 2,97% atau 3 siswa. Dan responden yang memiliki prestasi 

belajar yang sangat baik adalah 2,97% atau 3 siswa. Sedangkan 

rata-rata persentase dari jawaban responden untuk prestasi belajar 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 

adalah dalam kriteria cukup baik dengan persentase sebesar 

68,03%. 
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4.1.2.   Analisis Statistik 

a.  Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.13. Tabel Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 49.256 3.395     

x1 .212 .040 .460 .487 .472 .456

x2 .142 .062 .201 .264 .228 .199

a. Dependent Variable: y 
 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh persamaan regresi : 

Y = 49,256 + 0,212 X1 + 0,142 X2 

Dimana : 

Y = Prestasi Belajar 

X1 = Kesiapan Belajar 

X2 = Disiplin Belajar 

Melalui persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa 

setiap terjadi kenaikan satu satuan untuk variabel kesiapan belajar 

akan diikuti kenaikan prestasi belajar siswa sebesar 0,212 satuan. 

Begitu pula dengan variabel disiplin belajar, setiap terjadi kenaikan 

satu satuan untuk variabel disiplin belajar akan diikuti kenaikan 

prestasi belajar siswa sebesar 0,142 satuan. Sedangkan jika 

variabel kesiapan dan disiplin belajar bersifat konstan, maka 

prestasi belajar siswa sebesar 49,256 satuan. Persamaan regresi 
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linier tersebut berarti bahwa kesiapan dan disiplin belajar 

berpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar siswa. 

b.   Uji F atau uji secara Simultan 

Pengujian hipotesis secara simultan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh antara 2 variabel bebas (kesiapan 

dan disiplin belajar) secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(prestasi belajar).  

Tabel 4.14. Tabel uji F 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.14 dapat dilihat 

bahwa secara simultan besarnya Fhitung untuk model regresi ini 

adalah 18,791 dengan harga signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai F yang diperoleh tersebut signifikan 

karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 yang 

berarti bahwa Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan diterimanya 

Ha, berarti ada pengaruh yang signifikan antara kesiapan dan 

disiplin belajar secara simultan terhadap prestasi belajar mata 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1118.972 2 559.486 18.791 .000a

Residual 2917.939 98 29.775   

Total 4036.911 100    

a. Predictors: (Constant), x2, x1     

b. Dependent Variable: y     
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pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 

Tegal tahun pelajaran 2009/2010. 

Selain itu, dasar pengambilan keputusan yang lain adalah 

jika Fhitung > Ftabel atau koefisien Fhitung signifikan pada taraf kurang 

dari 5%, maka Ho ditolak. Begitu pula sebaliknya, jika Fhitung < 

Ftabel, atau koefisien Fhitung signifikan pada taraf lebih dari 5%, 

maka Ho diterima. Dan untuk besarnya Ftabel untuk model regresi 

ini adalah 3,09.  Karena besarnya Fhitung lebih besar dari Ftabel, maka 

Ho ditolak dan menerima Ha. 

c.   Uji t atau uji secara Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas 

dengan menganggap bahwa variabel yang lain bersifat konstan. 

1) Pengaruh kesiapan belajar (X1) terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.13 dapat 

dilihat bahwa secara parsial besarnya thitung untuk variabel 

kesiapan belajar (X1) adalah 5,306 dengan harga signifikansi 

sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t yang 

diperoleh tersebut signifikan karena harga signifikansi yang 

diperoleh kurang dari 0,05 yang berarti variabel kesiapan 

belajar berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA 

Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010.  
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Selain itu, dasar pengambilan keputusan yang lain 

adalah jika thitung > ttabel atau koefisien thitung signifikan pada 

taraf kurang dari 5%, maka Ho ditolak, begitu pula sebaliknya, 

jika thitung < ttabel, atau koefisien thitung signifikan pada taraf lebih 

dari 5%, maka Ho diterima. Dan untuk besarnya ttabel untuk 

model regresi ini adalah 1,662. Karena besarnya thitung lebih 

besar dari ttabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. 

2) Pengaruh disiplin belajar (X2) terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.13 dapat 

dilihat bahwa secara parsial besarnya thitung untuk variabel 

disiplin belajar (X2) adalah 2,315 dengan harga signifikansi 

sebesar 0,023. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t yang 

diperoleh tersebut signifikan karena harga signifikansi yang 

diperoleh kurang dari 0,05 yang berarti variabel disiplin belajar 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 

Tegal tahun pelajaran 2009/2010.  

Selain itu, dasar pengambilan keputusan yang lain 

adalah jika thitung > ttabel atau koefisien thitung signifikan pada 

taraf kurang dari 5%, maka Ho ditolak, begitu pula sebaliknya, 

jika thitung < ttabel, atau koefisien thitung signifikan pada taraf lebih 

dari 5%, maka Ho diterima. Dan untuk besarnya ttabel untuk 
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model regresi ini adalah 1,662. Karena besarnya thitung lebih 

besar dari ttabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. 

c.   Koefisien Determinasi (R2) secara simultan 

Harga R2 atau koefisien determinasi dipergunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi yang diberikan 

oleh variabel kesiapan dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 

Tegal secara simultan. 

Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi (R square) seperti 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.15. Tabel Uji Koefisien Determinasi secara Simultan 
Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .526a .277 .262 5.45664 2.179

a. Predictors: (Constant), x2, x1   

b. Dependent Variable: y    

   
Derajat hubungan antara variabel kesiapan dan disiplin 

belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal secara simultan dapat 

diketahui dari harga korelasi secara simultan (R). Berdasarkan hasil 

analisis pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa besarnya harga 

koefisien korelasi secara simultan adalah sebesar 0,526.  
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Sedangkan besarnya pengaruh kesiapan dan disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar ekonomi akuntansi  siswa kelas XI IS 

SMA Negeri 5 Tegal dapat diketahui dari koefisien determinasi 

secara simultan (adjusted R square) yaitu sebesar 0,262 atau 

26,2%. Dengan demikian, kesiapan dan disiplin belajar secara 

bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal sebesar 

26,2% dan sisanya sebesar 73,8% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  

b. Koefisien Determinasi (R2) secara parsial 

Besarnya koefisien determinasi parsial masing-masing 

prediktor digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau 

kontribusi masing-masing variable bebas terhadap variabel terikat. 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi seperti 

pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 4.16. Tabel Uji Koefisien Determinasi secara Parsial 

 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 49.256 3.395     

x1 .212 .040 .460 .487 .472 .456

x2 .142 .062 .201 .264 .228 .199

a. Dependent Variable: y 
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Besarnya  pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi 

secara parsial (r2) dari masing-masing-masing variabel tersebut. 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa koefisien korelasi parsial 

untuk variabel kesiapan belajar adalah 0,472. Sehingga r2 untuk 

variabel ini sebesar (0,472)2 atau 0,223 yang berarti bahwa 

sumbangan efektif untuk variabel kesiapan belajar terhadap 

peningkatan prestasi belajar sebesar 22,3%. Sedangkan koefisien 

korelasi parsial untuk variabel disiplin belajar sebesar 0,228, 

sehingga r2 untuk variabel ini adalah (0,228)2 atau 0,052 yang 

berarti bahwa sumbangan efektif untuk variabel disiplin belajar 

terhadap peningkatan prestasi belajar sebesar 5,2%.  

Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesiapan belajar 

memberikan pengaruh yag lebih besar terhadap peningkatan 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI 

IS SMA Negeri 5 Tegal dibandingkan dengan variabel disiplin 

belajar. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa selain variabel 

kesiapan dan disiplin belajar, prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal juga 

dipengaruhi oleh faktor yang lain. 

4.1.3.   Uji Asumsi Klasik 

a)   Uji Normalitas 

Rumus kolmogorov-smirnov dan grafik normal P-Plot 

dibawah ini menunjukkan apakah data berdistribusi normal atau 
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tidak. Perhitungan rumus kolmogorov-smirnov ini dibantu dengan 

menggunakan program SPSS for windows release 16.0. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah berdasarkan probabilitas. Jika 

probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. 

Tabel 4.17. Uji Normalitas Data Penelitian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 

Residual res_2 

N 101 100 

Normal 
Parametersa 

Mean .0000000 -.0527 

Std. Deviation 5.51959644 5.52180 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .085 .087 

Positive .085 .087 

Negative -.053 -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .854 .872 

Asymp. Sig. (2-tailed) .460 .433 

a. Test distribution is Normal.   
 

Hasil perhitungan normalitas data pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa harga K-S untuk variabel kesiapan belajar 

sebesar 0,854 dengan probabilitas sebesar 0,460, sedangkan untuk 

harga K-S untuk variabel disiplin belajar sebesar 0,872 dengan 

probabilitas sebesar 0,433. Karena harga probabilitas dari variabel 

kesiapan dan disiplin belajar lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 

Disamping menggunakan uji kolmogorof-smirnof, analisis 

kenormalan data ini juga didukung dari Plot of Regression 
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Standarized Residual. Dasar pengambilan keputusannya adalah 

apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS ternyata diperoleh 

titik-titik yang mendekati garis diagonal, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi berdistribusi normal. 

              

Gambar 4.1. Grafik uji normalitas 

Hasil perhitungan normalitas data pada grafik diatas 

menunjukkan bahwa penyebaran plot berada di sekitar dan 

sepanjang garis diagonal. Dengan demikian, maka dapat 

disimpulkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi 

normal. 

b)   Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi 

secara sempurna antar variabel bebas (Ghozali, 2006:57). Dasar 

keputusannya adalah dilihat dari nilai Variance Inflation Factor 



102 

 

 

(VIF) dan nilai tolerance yang dihitung dengan menggunakan 

SPSS. Model regresi yang bebas multikolinieritas memiliki nilai 

VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1.  

Tabel 4.18. Tabel Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
 Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 49.256 3.395  14.507 .000   

x1 .212 .040 .460 5.306 .000 .981 1.019

x2 .142 .062 .201 2.315 .023 .981 1.019

a. Dependent Variable: y       

 

Dari perhitungan hasil uji multikolinieritas pada tabel 

diatas, diperoleh besarnya nilai tolerance sebesar 0,981 dan nilai 

VIF sebesar 1,019. Karena nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan 

nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

model regresi tidak terdapat multikolinieritas.  

c)   Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskesdastisitas digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan model karena varian gangguan yang 

berbeda antara satu observasi ke observasi lain (Ghozali, 

2006:105). Model yang bebas dari heteroskesdastisitas memiliki 

grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan 

di bawah sumbu Y atau tidak adanya pola tertentu pada grafik 

scatterplot.  
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Hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS 

versi 16.0 menunjukkan bahwa grafik scatterplot tidak membentuk 

pola tertentu dan titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y. Maka, model regresi ini tidak memiliki gejala 

heteroskedastisitas.  

             

Gambar 4.2. Gambar Uji Heteroskedastisitas Data 

4.2.   Pembahasan 

Prestasi belajar siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Menurut Walgito (2004:151) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa terdiri dari: kesehatan fisik, kelelahan, motivasi, minat, 

konsentrasi, natural curoiousity, self confidence, self dicipline, intelegensi, 

ingatan, tempat, peralatan belajar, suasana, waktu belajar dan pergaulan.  

Slameto (2003:55-72) juga mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah sebagai berikut : (1) faktor internal : 

faktor jasmaniah, faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan), faktor kelelahan; (2) faktor eksternal : 
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faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Pada penelitian ini 

dikaji mengenai pengaruh faktor internal berupa kesiapan dan disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajar ekonomi akuntansi siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 5 Tegal.  

4.2.1.  Pengaruh Kesiapan Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Berdasarkan teori belajar asosiasi koneksionisme Thorndike 

dalam Djamarah (2008:24) menyebutkan bahwa proses belajar akan 

menghasilkan hasil yang memuaskan apabila dalam proses belajar 

didukung oleh kesiapan untuk bertindak dan bereaksi karena 

kesiapan adalah prasyarat untuk belajar berikutnya. Apabila individu 

dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kesiapan diri maka dia akan 

mengalami kepuasan, dan jika terdapat hambatan dalam mencapai 

tujuan, maka akan menimbulkan kekecewaan. 

Kesiapan belajar akan tumbuh pada diri siswa apabila siswa 

mempunyai kematangan dan kesadaran untuk mempersiapkan diri 

sebelum memulai kegiatan belajar. Ada 5 indikator kesiapan belajar 

yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : (1) kesiapan fisik, (2) kondisi 

psikologis, (3) kondisi emosional, (4) kesiapan materiil, (5) 

kebutuhan dan pengetahuan.  

Hasil analisis deskriptif persentase dari variabel kesiapan 

belajar menunjukkan bahwa kesiapan belajar siswa kelas XI IS SMA 

Negeri 5 Tegal dalam kriteria cukup baik dengan persentase sebesar 

65,15%. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa kelas XI IS SMA 
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Negeri 5 Tegal sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan 

kesiapan belajar sehingga diharapkan akan berpengaruh pula 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi. 

Kesiapan fisik adalah salah satu bagian yang harus benar-

benar diperhatikan oleh siswa. Karena dengan kesiapan fisik yang 

baik, akan memudahkan siswa dalam menerima materi pelajaran. 

Kondisi panca indera yang baik (terutama indera penglihatan dan 

pendengaran) akan memudahkan siswa menerima materi pelajaran. 

Indera penglihatan dan pendengaran membantu siswa untuk 

mencatat materi pelajaran yang diberikan oleh guru baik materi yang 

ditulis di papan tulis maupun materi yang dijelaskan. Kesiapan 

indera penglihatan dan pendengaran yang baik akan meningkatkan 

kualitas ranah kognitif siswa sehingga materi pelajaran yang 

disampaikan akan membekas dalam ingatan. 

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kesiapan fisik 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 

sebesar 64,4% yang termasuk dalam kategori cukup siap. Hal ini 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang memiliki kesiapan fisik 

yang cukup siap belajar. Tetapi ada pula siswa yang memiliki 

kesiapan fisik yang kurang siap untuk belajar. Hal ini disebabkan 

oleh kondisi penglihatan dan pendengaran siswa. Selain itu, kondisi 

tempat belajar siswa di sekolah juga mempengaruhi kesiapan fisik 

siswa. Siswa yang duduk di barisan depan dapat melihat tulisan di 
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papan tulis dengan jelas, tetapi sebagian siswa yang duduk di barisan 

belakang tidak begitu jelas melihat tulisan yang ada di papan tulis. 

Kondisi mata yang lelah (mengantuk pada jam pelajaran ke-5) juga 

menjadi faktor penyebab tidak siapnya siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar.  

Kondisi psikologis siswa yang siap akan membuat siswa 

senang dan santai dalam mengikuti pelajaran. Materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru akan mudah dipahami dan dapat memberikan 

kesan dalam diri siswa, sehingga setelah pelajaran selesai dapat 

membekas dan mudah diingat oleh siswa. Gangguan psikologis yang 

biasanya dialami oleh siswa disebabkan oleh siswa yang tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dalam mengikuti 

materi pelajaran, siswa merasa terkekang, terpaksa, dan tidak 

percaya diri. 

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kondisi 

psikologis siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 sebesar 63,7% yang termasuk dalam kategori cukup siap. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa memiliki kondisi 

psikologis yang cukup siap. Tetapi, sebagian dari siswa juga 

memiliki kondisi psikologis yang kurang siap. Hal ini disebabkan 

karena siswa kurang percaya diri terhadap kemampuan yang 

dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tidak berani 

untuk menanyakan materi yang kurang dimengerti kepada guru. 
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Kondisi emosional siswa merupakan salah satu hal penting 

dalam proses belajar. Dengan kondisi emosional yang baik, siswa 

tidak akan merasa terganggu dalam belajar dan pada akhirnya, 

prestasi belajar yang diperoleh siswa pun akan memuaskan. 

Gangguan emosional yang biasanya dialami oleh siswa disebabkan 

karena siswa tidak dapat mengontrol dirinya dalam menangani suatu 

masalah, sehingga siswa tersebut larut dalam masalah yang dapat 

mengganggu proses belajar. Seorang siswa yang mudah tersinggung 

maka siswa tersebut akan merasa tidak terima dan terus memikirkan 

bagaimana cara untuk membalas rasa tidak terimanya itu sehingga 

dia tidak dapat berkonsentrasi ketika KBM berlangsung. 

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kondisi 

emosional siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 sebesar 66,1% yang termasuk dalam kategori cukup siap. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa memiliki kondisi 

emosional yang cukup siap. Tetapi sebagian dari siswa memiliki 

kondisi yang siap belajar. Sehingga, kondisi yang seperti ini tidak 

menimbulkan kesulitan yang cukup berarti bagi siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar. ketika  

Kesiapan materiil merupakan suatu aspek yang benar-benar 

harus dipersiapkan oleh siswa dengan baik. Tanpa adanya kesiapan 

materiil yang baik, maka siswa tidak akan dapat mengikuti kegiatan 
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belajar. Adanya peralatan belajar yang lengkap akan membantu 

siswa untuk menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.  

Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kesiapan 

materiil siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 sebesar 66,4% yang termasuk dalam kategori cukup siap. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian siswa memiliki kesiapan 

materiil yang cukup siap. Tetapi sebagian dari siswa juga memiliki 

kondisi yang siap belajar. Hal ini dapat dilihat dari sebagian dari 

siswa mampu memenuhi kebutuhan siswa baik buku-buku pelajaran 

maupun perlengkapan belajar lainnya yang diperlukan oleh siswa.  

Kebutuhan dan pengetahuan juga merupakan aspek yang 

diperlukan dalam kesiapan belajar. Kebutuhan yang disadari akan 

mendorong usaha atau akan membuat seseorang selalu siap untuk 

berbuat. Kebutuhan akan sangat menentukan kesiapan belajar. 

Sedangkan pengetahuan yang sudah dipelajari oleh siswa sebelum 

mengikuti pelajaran di sekolah akan mempermudah siswa untuk 

memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Permasalahan 

yang dihadapi siswa tentang kebutuhan dan pengetahuan biasanya 

berkaitan dengan motif dari dalam diri siswa dan ada tidaknya buku 

pelajaran yang dipegang oleh siswa. 

 Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kebutuhan dan 

pengetahuan siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 sebesar 65,5% yang termasuk dalam kategori cukup siap. 
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Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kebutuhan dan 

pengetahuan yang cukup siap. Tetapi sebagian dari siswa memiliki 

kondisi yang siap belajar. Ini dapat dilihat dari banyaknya siswa 

yang membaca materi yang telah diajarkan walaupun hanya beberapa 

menit. Hal itu sudah menunjukkan bahwa siswa sudah berusaha 

untuk mempersiapkan materi sebelum pelajaran dimulai. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan bantuan 

SPSS for windows release 16.0 menunjukkan bahwa secara parsial 

ada pengaruh antara kesiapan belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

tahun pelajaran 2009/2010 yang ditunjukkan dengan diperolehnya 

thitung sebesar 5,306 dengan harga signifikansi sebesar 0,000. 

Karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 maka hal 

ini menunjukkan bahwa variabel kesiapan belajar berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar. Sedangkan besarnya pengaruh 

kesiapan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 adalah sebesar 22,3%. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesiapan belajar 

yang baik, maka siswa akan lebih siap dalam menerima materi 

pelajaran yang nantinya akan ditunjukkan dengan perolehan prestasi 

belajar yang baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesiapan 
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belajar sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya prestasi 

belajar yang optimal.  

Hal ini searah dengan pernyataan dari Djamarah (2002:35) 

yang mengemukakan bahwa kesiapan untuk belajar merupakan 

kondisi diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan, 

dimana kesiapan diri akan melahirkan perjuangan untuk mencapai 

apa yang dicita-citakan. Hal ini juga didukung oleh teori belajar yang 

dikemukakan oleh Thorndike dan Gestalt yang menyebutkan bahwa 

belajar akan menghasilkan hasil yang memuaskan bila dalam proses 

belajar terjadi penyesuaian pertama yang didukung oleh kesiapan 

untuk bertindak dan bereaksi. Sehingga, kesiapan diri untuk belajar 

mutlak diperlukan untuk menghasilkan prestasi belajar yang optimal. 

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Wahyuni (2005) yang menyatakan bahwa 

kesiapan belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 

sebesar 11,4%. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang 

menyatakan kesiapan belajar berpengaruh terhadap mata pelajaran 

ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun 

pelajaran 2009/2010 diterima dengan kontribusi sebesar 22,3%.  

4.2.2.   Pengaruh Disiplin Belajar terhadap Prestasi belajar 

Penelitian ini juga mengkaji mengenai pengaruh disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010. 
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Disiplin belajar akan tumbuh pada diri siswa apabila siswa 

mempunyai kesadaran, dan juga adanya aturan yang membiasakan 

siswa untuk berlaku disiplin. Disiplin menjadi prasyarat bagi 

pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan yang teratur yang 

akan mengantar seorang siswa sukses dalam belajar. 

Ada 4 indikator disiplin belajar yang dikaji dalam penelitian 

ini, yaitu: (1) kesadaran dalam menaati peraturan dan tata tertib di 

sekolah, (2) ketertiban diri saat belajar di kelas, (3) ketaatan dalam 

mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan (4) ketaatan terhadap kegiatan 

belajar di rumah.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase variabel 

disiplin belajar secara keseluruhan menunjukkan bahwa disiplin 

belajar siswa kelas IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 dalam kategori cukup disiplin dengan persentase sebesar 

63,39%. Hal ini dapat diartikan bahwa siswa sudah memiliki 

kesadaran yang tinggi akan disiplin belajar dan diharapkan akan 

memberikan kontribusi yang tinggi pula terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran ekonomi akuntansi.  

Berdasarkan perhitungan dan analisis deskriptif persentase 

variabel disiplin belajar per indikator menujukan bahwa indikator 

kesadaran dalam menaati tata tertib sekolah siswa kelas XI IS SMA 

Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 dalam kategori cukup 

disiplin dengan persentase sebesar 66,73%. Hal ini berarti siswa 
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sudah mematuhi tata tertib dengan cukup disiplin misalnya 

ditunjukan dengan sikap memakai seragam dan atribut secara 

lengkap, kehadiran siswa yang tepat waktu, bersedia menerima 

sanksi ketika terlambat, dan membuat surat ijin ketika tidak masuk 

sekolah. 

Berdasarkan perhitungan dan analisis deskriptif persentase 

variabel disiplin belajar dengan indikator ketertiban diri saat belajar 

di kelas siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010dalam kategori cukup disiplin dengan persentase sebesar 

63,4%. Hal ini berarti siswa sudah cukup taat terhadap kegiatan 

belajar di kelas yang ditunjukan dengan sikap mengikuti dan 

memperhatikan penjelasan guru ketika proses pembelajaran 

berlangsung, mencatat materi pelajaran yang telah dijelaskan, dan 

membawa buku pelajaran secara lengkap. 

Berdasarkan perhitungan dan analisis deskriptif persentase 

variabel disiplin belajar dengan indikator ketaatan dalam 

mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa 

kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 

menunjukan bahwa ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran dalam kategori cukup disiplin dengan persentase sebesar 

66,67%. Hal ini berarti siswa sudah cukup taat terhadap tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru yang misalnya berusaha menjawab 
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pertanyaan yang diberikan oleh guru, ikut aktif berdiskusi, dan 

belajar dengan sungguh-sungguh ketika ada ulangan. 

Berdasarkan perhitungan dan analisis deskriptif persentase 

variabel disiplin belajar dengan indikator ketaatan terhadap kegiatan 

belajar di rumah siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun 

pelajaran 2009/2010 menunjukan bahwa ketaatan terhadap kegiatan 

belajar di rumah dalam kategori cukup disiplin dengan persentase 

sebesar 58,5%. Hal ini berarti siswa sudah cukup taat terhadap 

kegiatan belajar di rumah namun perlu lebih ditingkatkan lagi agar 

hasil belajar yang diperoleh lebih baik pula. Sikap yang perlu lebih 

ditingkatkan dalam kegiatan belajar di rumah diantaranya perlu 

penambahan jam belajar di rumah, menaati jadwal belajar yang telah 

dibuat, penggunaan waktu luang untuk belajar, dan membaca 

kembali catatan yang telah diberikan guru sepulang sekolah. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan bantuan 

program SPSS menunjukkan bahwa secara parsial, ada pengaruh 

antara disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun 

pelajaran 2009/2010 yang ditunjukkan dengan diperolehnya thitung 

sebesar 2,315 dengan harga signifikansi sebesar 0,023. Hasil tersebut  

menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan karena 

harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 yang berarti 

variabel disiplin belajar berpengaruh secara signifikan terhadap 
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prestasi belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS 

SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010. Sedangkan 

besarnya pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

tahun pelajaran 2009/2010 adalah sebesar 5,2%. 

Ini menunjukkan bahwa disiplin belajar juga diperlukan 

untuk mendukung tercapainya prestasi belajar yang optimal. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Tu’u (2004:93) yang menyatakan 

bahwa pencapaian prestasi 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. 

Sebaliknya ada siswa yang prestasi belajarnya kurang memuaskan 

meskipun tingkat kecerdasannya baik atau sangat baik, hal itu terjadi 

karena siswa kurang tertib dan kurang teratur belajar.  

Hal ini juga didukung oleh teori belajar behavioristik dan 

Gagne, yang menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan perilaku yang dapat diamati serta diperoleh karena adanya 

pengarahan atau intruksi. Dengan demikian, maka disiplin belajar 

yang baik mutlak diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar 

sebagai perwujudan dari perubahan perilaku yang dapat diamati dan 

diukur. 
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Hasil penelitian tersebut juga searah dengan hasil penelitian 

Marpaung (2006) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara 

disiplin belajar dengan prestasi belajar Mata Diklat Program 

Produktif Siswa Kelas II Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK 

Antonius Semarang sebesar 15,29%. Upaya untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa dapat dilakukan baik oleh orang tua, guru, 

ataupun sekolah.  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang menyatakan 

disiplin belajar berpengaruh terhadap mata pelajaran ekonomi 

akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 

2009/2010 diterima dengan kontribusi sebesar 5,2%. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan disiplin belajar 

untuk dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Dan disiplin 

belajar yang baik akan tercipta apabila siswa memiliki kesadaran diri 

untuk menaati tata tertib di sekolah, tertib saat belajar di kelas, 

mengerjakan tugas dari guru, dan menaati jadwal belajar yang dibuat 

dirumah. 

Untuk dapat meningkatkan disiplin belajar siswa, pihak 

sekolah hendaknya dapat menetapkan aturan atau tata tertib yang 

tegas dalam menangani siswa, sehingga sikap disiplin akan terwujud 

yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap prestasi belajar dan 

sekolah hendaknya menetapkan sanksi terhadap pelanggaran disiplin 

yang dilakukan siswa dan pemberian hadiah atau pujian pada siswa 
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yang berdisiplin merupakan salah satu upaya untuk melatih 

kedisiplinan siswa.  

Hal ini dilakukan agar ada keseimbangan antara apa yang 

mereka lakukan dengan apa yang mereka peroleh. Tetapi terkadang 

ada kecenderungan bahwa sekolah atau orang tua hanya memberikan 

sanksi atau hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran 

disiplin dan tidak diimbangi dengan pemberian hadiah atau pujian 

bagi mereka yang telah melaksanakan kedisiplinan.  

4.2.3. Pengaruh Kesiapan dan Disiplin Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan bantuan 

program SPSS menunjukkan bahwa secara simultan, kesiapan dan 

disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun 

pelajaran 2009/2010 yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 

18,791 dengan harga signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai F yang diperoleh tersebut signifikan 

karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 yang 

berarti bahwa Ho ditolak dan menerima Ha. 

Sedangkan besarnya pengaruh antara kesiapan dan disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar secara simultan dapat diketahui dari 

nilai R2. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diperoleh 

nilai r2 sebesar 0,262 atau 26,2%. Dengan demikian, kesiapan dan 

disiplin belajar secara bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar 
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mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 

Tegal sebesar 26,2% dan sisanya sebesar 73,8% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan dan 

disiplin belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi 

belajar, oleh karena itu perlu kiranya orang tua menanamkan kondisi 

yang selalu dipersiapkan untuk melakukan kegiatan belajar dan sikap 

disiplin pada diri anak termasuk sikap disiplin belajar sehingga 

prestasi belajar yang diperoleh lebih optimal lagi. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Ahmadi (2005:136) yang mengatakan untuk 

mencapai prestasi yang baik orang tua harus menanamkan kebiasaan 

belajar yang baik dan disiplin diri, karena kedua hal itu secara mutlak 

harus dimiliki anak. Lebih lanjut Ahmadi mengatakan prestasi 

belajar yang menurun bukan hanya karena faktor guru (sekolah) atau 

anak saja, melainkan juga karena beberapa kemungkinan, 

diantaranya adalah karena tidak ada kebiasaan belajar dari siswa dan 

siswa kurang mampu mendisiplinkan diri. 

Hal ini sesuai dengan teori koneksionisme Thorndike, teori 

Gestalt, teori Gagne, dan teori behavioristik. Thorndike 

merumuskan bahwa proses belajar akan menghasilkan hasil yang 

memuaskan bila dalam proses belajar didukung oleh kesiapan 

untuk bertindak dan bereaksi, karena kesiapan adalah prasyarat 

untuk belajar berikutnya. Gestalt juga menjelaskan bahwa belajar 
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adalah penyesuaian pertama yaitu respon dan tanggapan yang tepat 

serta kemampuan siswa untuk mengatur suatu obyek. Sedangkan 

Gagne berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaan, dan tingkah laku yang diperoleh dari intruksi 

(pengarahan), dan menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu 

proses perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah pengambilan data 

penelitian hanya dilakukan dengan penyebaran angket yang diisi oleh 

siswa. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan pengambilan datanya 

dilakukan dengan penyebaran angket yang diisi oleh guru dan siswa 

sehingga variabel kesiapan dan disiplin belajar dapat diukur dengan 

lebih obyektif.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesiapan belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun 

pelajaran 2009/2010 termasuk dalam kriteria cukup siap dengan persentase 

sebesar 65,15%. Dan ada pengaruh yang signifikan antara variabel kesiapan 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI 

IS SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 sebesar 22,3%. Hal ini searah 

dengan teori koneksionisme yang dikemukakan oleh Thorndike dan teori yang 

dikemukakan oleh Gestalt bahwa belajar akan menghasilkan hasil yang 

memuaskan bila dalam proses belajar terjadi penyesuaian pertama yang didukung 

oleh kesiapan untuk bertindak dan bereaksi. 

2. Disiplin belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal tahun 

pelajaran 2009/2010 termasuk dalam kriteria cukup disiplin dengan persentase 

sebesar 63,39%. Dan ada pengaruh yang signifikan antara variabel disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS 

SMA Negeri 5 Tegal tahun pelajaran 2009/2010 sebesar 5,2%. Hal ini searah 

dengan teori behavioristik dan teori yang dikemukakan Gagne yang menyatakan 

bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur.  
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3. Ada pengaruh antara kesiapan dan disiplin belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 5 Tegal 

tahun pelajaran 2009/2010 sebesar 26,2% dan sisanya sebesar 73,8% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  

 

5.2.Saran  

1. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa terkait dengan kesiapan 

dan disiplin belajar, perlu adanya perputaran tempat duduk terutama untuk 

siswa yang duduk di tepi sehingga siswa bisa melihat tulisan yang ada di 

papan tulis dari tempat duduk manapun dan melalui perputaran tempat duduk 

pula, kondisi penglihatan siswa akan lebih baik. 

2. Hendaknya guru juga lebih mengintensifkan pembelajaran dengan 

memberikan tugas rumah dengan frekuensi yang lebih sering, dikoreksi, dan 

kemudian dikembalikan kepada siswa lagi agar siswa mengetahui kesalahan 

dari pekerjaan mereka dan berusaha untuk belajar di rumah secara mandiri. 

Selain itu siswa sebaiknya mengatur waktu belajar di rumah dan belajar 

secara teratur dengan cara mengulang kembali materi pelajaran di rumah, 

mempersiapkan materi pelajaran untuk esok harinya dan mengerjakan latihan 

soal di rumah. 

3. Pihak sekolah hendaknya dapat menetapkan aturan atau tata tertib yang tegas 

dalam menangani siswa serta menetapkan sanksi terhadap siswa yang 

melanggar dan memberikan reward terhadap siswa yang berprestasi, sehingga 

sikap disiplin akan terwujud yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap 



121 

 

 

prestasi belajar. Dan terkait dengan kesiapan belajar siswa, hendaknya pihak 

sekolah mengupayakan lingkungan belajar yang efektif dengan didukung oleh 

sarana dan prasarana sekolah yang cukup memadai. 

4. Hendaknya orang tua selalu mengupayakan kondisi yang mengarah pada 

kebiasaan belajar yang baik dan disiplin diri pada anak di rumah dengan cara 

memberikan dorongan dan motivasi baik secara fisik maupun psikologis pada 

anak untuk melaksanakan jadwal belajar yang telah dibuat di rumah, dan 

dengan memberikan perhatian pada anak, serta dengan menciptakan suasana 

yang nyaman (tidak ada konflik dalam keluarga). 

5. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan khususnya untuk penelitian yang kaitannya dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesiapan dan disiplin belajar siswa. 
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Lampiran 

KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 

 

No Variabel Definisi 
Operasional 

Indikator Sub Indikator No 
item 

1. Kesiapan 
belajar 

Kesiapan 
belajar 
adalah 
kondisi awal 
yang telah 
dipersiapkan 
baik fisik 
maupun 
psikologis 
untuk 
melakukan 
suatu 
kegiatan 
belajar 
dimana siswa 
siap untuk 
memberi 
respon/jawab
-an dengan 
caranya 
sendiri dalam 
menyikapi 
suatu situasi 
dalam 
pembelajaran 

6. Kesiapan 
fisik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kondisi 

psikologis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Kondisi 

emosional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Kondisi fisik 
yang 
berhubungan 
dengan 
pendengaran 

d) Kondisi fisik 
yang 
berhubungan 
dengan 
penglihatan 
 

d) rasa percaya 
diri terhadap 
kemampuan 
yang dimiliki  

e) kemampuan 
seseorang 
dalam 
mengemuka-
kan pendapat  

f) kemampuan 
untuk 
menerapkan 
pengetahuan 
yang dimiliki 
 

c) kesungguhan 
siswa dalam 
mempelajari 
mata 
pelajaran 
ekonomi 
akuntansi 

d) kondisi 
emosional 
apabila 
terkait 
dengan 

1,2 
 
 
 
 

3,4 
 
 
 
 
 

5,6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

9,10 
 
 
 
 
 
 

11,12 
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9. Kesiapan 

materiil 
 
 
 
 
 
 
10. Kebutu

han dan 
pengetahuan 

konflik atau 
ketidaksesuai
-an antara 
kenyataan 
dan harapan 
 

b) ketersediaan 
buku 
pelajaran, 
catatan, dan 
perlengkapan 
belajar 
lainnya 
 

c) motif siswa 
dalam 
mempelajari 
mata 
pelajaran 
akuntansi 

d) pemahaman 
siswa  
mengenai 
materi yang 
lalu atau 
materi yang 
akan 
diajarkan 

 

 
 
 
 
 

13,14,
15 
 
 
 
 
 
 
 

16,17 
 
 
 
 

18 

2.  Disiplin 
belajar 

Disiplin 
belajar 
adalah suatu 
kondisi yang 
tercipta dan 
terbentuk 
melalui 
proses usaha 
yang 
dilakukan 
seseorang 
untuk 
memperoleh 
suatu 
perubahan 
tingkah laku 

a.  Kesadaran 
dalam 
menaati 
peraturan 
dan tata 
tertib di 
sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
b.  Ketertiban 

a)    Datang ke 
sekolah tepat 
waktu dan 
mengikuti 
proses belajar 
mengajar 
sesuai 
dengan 
jadwal yang 
ada 

b)    Ketaatan 
terhadap 
peraturan 
sekolah 

 
b) Sikap siswa 

19,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
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sebagai hasil 
interaksi 
dengan 
lingkungan 
yang 
menunjukkan 
nilai 
ketaatan, 
kepatuhan, 
kesetiaan, 
keteraturan, 
dan atau 
ketertiban 
dalam 
mengikuti 
mata 
pelajaran 
ekonomi 
akuntansi 

diri saat 
belajar di 
kelas 

 
c.  Ketaatan 

dalam 
mengerjakan 
tugas-tugas 
mata 
pelajaran 

 
 
 
 
 
d.  Ketaatan 

terhadap 
kegiatan 
belajar di 
rumah 

ketika KBM 
sedang 
berlangsung 

 
c) Usaha yang 

dilakukan 
dalam 
mengerjakan 
tugas 

d) Ketepatan 
waktu dalam 
mengerjakan 
tugas 
 

 

c) Pelaksanaan  
jadwal 
kegiatan 
belajar di 
rumah 

d) Ketepatan 
waktu 
melaksanaan 
jadwal 
belajar yang 
sudah dibuat 

22,23,
24,25 

 
 
 

26,27 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 

29,30 
 
 
 

31,32 
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ANGKET UJI COBA PENELITIAN 

 

PENGARUH KESIAPAN DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI AKUNTANSI 

SISWA KELAS XI IS SMA NEGERI 5 TEGAL TAHUN AJARAN 

2009/2010 

I. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti sebelum anda menjawab 

3. Pilihlah salah satu jawaban secara benar dengan memberikan tanda silang 

(X) pada jawaban yang paling sesuai. 

 

II. Identitas Responden 

1. Nama   :                                                  

2. Kelas   :                                                  

3. No Absen : 

4. Jenis Kelamin : L / P (* coret yang tidak perlu) 
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ANGKET PENELITIAN 

KESIAPAN BELAJAR 

A. Kesiapan Fisik 

e) Kondisi fisik yang berhubungan dengan pendengaran 

1. Apakah anda mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik? 

a. Saya selalu mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik 

b. Saya sering mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik 

c. Saya kadang-kadang mendengarkan penjelasan dari guru dengan 

baik 

d. Saya jarang mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik 

e. Saya tidak pernah mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik 

2. Apakah anda dapat mendengar suara guru dengan jelas ketika guru 

anda sedang menyampaikan materi pelajaran? 

a. Selalu mendengar dengan jelas 

b. Sering mendengar dengan jelas 

c. Kadang-kadang mendengar dengan jelas 

d. Jarang mendengar dengan jelas 

e. Tidak pernah mendengar dengan jelas 

f) Kondisi fisik yang berhubungan dengan penglihatan 

3. Ketika guru sedang menyampaikan materi, Apakah anda mencatat 

materi yang diberikan oleh guru ? 

a. Saya selalu mencatat materi yang diberikan oleh guru  

b. Saya sering mencatat materi yang diberikan oleh guru 

c. Saya kadang-kadang mencatat materi yang disampaikan oleh guru 

d. Saya jarang mencatat materi yang disampaikan oleh guru 

e. Saya tidak pernah mencatat materi yang disampaikan oleh guru 

4. Apakah catatan di papan tulis dapat terlihat jelas dari tempat duduk 

anda? 

a. Selalu terlihat  jelas 

b. Sering terlihat Jelas 
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c. Kadang-kadang terlihat jelas 

d. Jarang terlihat jelas 

e. Tidak dapat terlihat jelas 

B. Kondisi Psikologis 

a) Rasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki 

5. Apakah anda berusaha menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru? 

a. Saya selalu berusaha menjawab pertanyaan 

b. Saya sering berusaha menjawab pertanyaan  

c. Saya kadang-kadang berusaha menjawab pertanyaan 

d. Saya jarang berusaha menjawab pertanyaan 

e. Saya tidak pernah berusaha menjawab pertanyaan 

6. Apakah anda bertanya apabila ada materi pelajaran yang belum anda 

mengerti ? 

a. Selalu bertanya 

b. Sering bertanya 

c. Kadang-kadang bertanya 

d. Jarang bertanya 

e. Tidak pernah bertanya 

b) Kemampuan seseorang dalam mengemukakan pendapat 

7. Apakah anda mengemukakan pendapat ketika diskusi berlangsung? 

a. Saya selalu mengemukakan pendapat 

b. Saya sering mengemukakan pendapat saat berdiskusi 

c. Saya kadang-kadang mengemukakan pendapat 

d. Saya jarang mengemukakan pendapat  

e. Saya tidak pernah mengemukakan pendapat 

c) Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki 

8. Untuk menjawab pertanyaan dari guru, apakah anda menjawab 

berdasarkan konsep dan teori yang telah diajarkan? 

a. Saya selalu menjawab pertanyaan berdasarkan konsep yang telah 

diajarkan 

b. Saya sering menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang ada 
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c. Saya kadang-kadang menjawab berdasarkan konsep yang ada 

d. Saya jarang menjawab pertanyaan berdasarkan konsep 

e. Saya tidak pernah menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang 

ada 

C. Kondisi emosional 

a) Kesungguhan siswa dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi akuntansi 

9. Apabila akan diadakan ulangan harian, apakah anda 

mempersiapkannya dengan baik? 

a. Saya selalu mempersiapkannya dengan baik 

b. Saya sering mempersiapkannya dengan baik 

c. Saya kadang-kadang mempersiapkannya dengan baik 

d. Saya jarang mempersiapkannya dengan baik 

e. Saya tidak pernah mempersiapkannya dengan baik 

10. Saat ujian semester berlangsung, apakah anda mengerjakan soal 

dengan jujur meskipun tidak ada pengawas? 

a. Selalu mengerjakan sendiri 

b. Sering mengerjakan sendiri 

c. Kadang-kadang mengerjakan sendiri 

d. Jarang mengerjakan sendiri 

e. Tidak pernah mengerjakan sendiri 

b) Kondisi emosional siswa terkait dengan ketidaksesuaian antara kenyataan 

dan harapan 

11. Jika anda tidak naik kelas karena nilai mata pelajaran ekonomi 

akuntansi dibawah KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal ), apakah anda 

menyalahkan orang lain? 

a. Saya tidak pernah menyalahkan orang lain 

b. Saya jarang menyalahkan orang lain 

c. Saya kadang-kadang menyalahkan orang lain 

d. Saya sering menyalahkan orang lain 

e. Saya selalu menyalahkan orang lain 
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12. Apakah anda berkeinginan untuk menjadi siswa yang berprestasi? 

a. Saya selalu berkeinginan untuk menjadi siswa yang berprestasi 

b. Saya sering berkeinginan untuk menjadi siswa yang berprestasi 

c. Saya kadang-kadang berkeinginan untuk menjadi siswa yang 

berprestasi 

d. Saya jarang berkeinginan untuk menjadi siswa yang berprestasi 

e. Saya tidak pernah berkeinginan untuk menjadi siswa yang 

berprestasi 

D. Kesiapan Materiil 

a) Ketersediaan buku paket dan peralatan tulis lainnya secara lengkap 

13. Apakah anda memanfaatkan buku paket ekonomi akuntansi sebagai 

sumber belajar dalam mempelajari ekonomi akuntansi? 

a. Saya selalu memanfaatkan buku paket ekonomi akuntansi 

b. Saya sering memanfaatkan buku paket ekonomi akuntansi 

c. Saya kadang-kadang memanfaatkan buku paket ekonomi akuntansi 

d. Saya jarang memanfaatkan buku paket ekonomi akuntansi 

e. Saya tidak pernah memanfaatkan ekonomi akuntansi 

14. Apakah anda mempersiapkan peralatan tulis secara lengkap sebelum 

pelajaran ekonomi akuntansi dimulai? 

a. Selalu mempersiapkan peralatan tulis secara lengkap 

b. Sering mempersiapkan peralatan tulis secara lengkap 

c. Kadang-kadang mempersiapkan peralatan tulis secara lengkap 

d. Jarang mempersiapkan peralatan tulis secara lengkap 

e. Tidak pernah mempersiapkan peralatan tulis secara lengkap 

15. Setelah selesai belajar, apakah anda merapikan peralatan belajar seperti 

buku dan peralatan tulis lainnya? 

a. Selalu merapikan buku dan alat tulis lainnya 

b. Sering merapikan buku dan alat tulis lainnya 

c. Kadang-kadang merapikan buku dan alat tulis lainnya 

d. Jarang merapikan buku dan alat tulis lainnya 

e. Tidak pernah merapikan buku dan alat tulis lainnya 
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E. Kebutuhan dan Pengetahuan 

a) Motif siswa dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi akuntansi 

16. Apakah dalam belajar ekonomi akuntansi, anda belajar tanpa disuruh 

orang lain? 

a. Saya selalu belajar tanpa disuruh orang lain 

b. Saya sering belajar tanpa disuruh orang lain 

c. Saya kadang-kadang belajar tanpa disuruh orang lain 

d. Saya jarang belajar tanpa disuruh orang lain 

e. Saya tidak pernah belajar tanpa disuruh orang lain 

17. Bila anda mendapat nilai yang kurang memuaskan di kelas, apakan 

anda akan belajar dengan giat? 

a. Saya selalu belajar dengan giat 

b. Saya sering belajar dengan giat 

c. Saya kadang-kadang belajar dengan giat 

d. Saya jarang belajar dengan giat 

e. Saya tidak pernah belajar dengan giat 

b) Pemahaman siswa mengenai materi yang telah diajarkan 

18. Apakah anda membaca materi yang akan diajarkan oleh guru? 

a. Selalu membaca materi yang akan diajarkan 

b. Sering membaca materi yang akan diajarkan 

c. Kadang-kadang membaca materi yang akan diajarkan 

d. Jarang membaca materi yang akan diajarkan 

e. Tidak pernah membaca materi yang akan diajarkan 

DISIPLIN BELAJAR 

A. Kesadaran diri dalam menaati peraturan dan tata tertib di sekolah 

a) Datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti KBM sesuai jadwal 

19. Apakah anda datang lebih awal sebelum bel masuk berbunyi? 

a. Saya selalu datang lebih awal sebelum bel masuk berbunyi 

b. Saya sering datang lebih awal sebelum bel masuk berbunyi 
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c. Saya kadang-kadang datang lebih awal sebelum bel masuk 

berbunyi 

d. Saya jarang datang lebih awal sebelum bel masuk berbunyi 

e. Saya tidak pernah datang lebih awal ke sekolah 

20. Apakah anda mengikuti pelajaran ekonomi akuntansi tepat pada 

waktunya? 

a. Saya selalu mengikuti pelajaran ekonomi akuntansi tepat pada 

waktunya 

b. Saya sering mengikuti pelajaran ekonomi akuntansi tepat pada 

waktunya 

c. Saya kadang-kadang mengikuti pelajaran ekonomi akuntansi tepat 

pada waktunya 

d. Saya jarang mengikuti pelajaran ekonomi akuntansi tepat pada 

waktunya 

e. Saya tidak pernah mengikuti pelajaran ekonomi akuntansi tepat 

pada waktunya 

b) Ketaatan terhadap peraturan sekolah 

21. Apakah anda menulis surat izin apabila anda berhalangan hadir ke 

sekolah? 

a. Saya Selalu menulis surat izin 

b. Saya sering menulis surat izin 

c. Saya kadang-kadang menulis surat izin 

d. Saya jarang menulis surat izin 

e. Saya tidak pernah menulis surat izin 

B. Ketertiban diri saat belajar di kelas 

a) Sikap siswa ketika KBM sedang berlangsung 

22. Ketika guru ekonomi akuntansi anda sedang menjelaskan materi, 

Apakah anda mencatat dan memperhatikan penjelasannya? 

a. Saya selalu mencatat dan memperhatikan penjelasan dari guru 

b. Saya sering mencatat dan memperhatikan penjelasan dari guru 
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c. Saya kadang-kadang mencatat dan memperhatikan penjelasan dari 

guru 

d. Saya jarang mencatat dan memperhatikan penjelasan dari guru 

e. Saya tidak pernah mencatat dan memperhatikan penjelasan dari 

guru 

23. Jika guru anda berhalangan hadir karena ada suatu kepentingan, 

Apakah anda tetap mempelajari materi tanpa diperintah oleh guru ? 

a. Selalu mempelajari materi tanpa diperintah oleh guru 

b. Sering mempelajari materi tanpa diperintah oleh guru 

c. Kadang-kadang mempelajari materi tanpa diperintah oleh guru 

d. Jarang mempelajari materi tanpa diperintah oleh guru 

e. Tidak pernah mempelajari materi tanpa diperintah oleh guru 

24. Apakah anda membawa buku pelajaran ekonomi akuntansi setiap ada 

jadwal pelajaran? 

a. Saya selalu membawa buku paket 

b. Saya sering membawa buku paket 

c. Saya kadang-kadang membawa buku paket 

d. Saya jarang membawa buku paket 

e. Saya tidak pernah membawa buku paket 

25. Ketika guru anda menjelaskan, Apakah anda bertanya apabila ada 

materi pelajaran yang belum anda mengerti ? 

a. Selalu bertanya 

b. Sering bertanya 

c. Kadang-kadang bertanya 

d. Jarang bertanya 

e. Tidak pernah bertanya 

C. Ketaatan dalam mengerjakan tugas mata pelajaran ekonomi akuntansi 

a) Usaha yang siswa dilakukan dalam mengerjakan tugas 

26. Jika anda mengalami kesulitan pada soal yang diberikan oleh guru, 

apakah anda akan berusaha untuk menyelesaikannya sendiri sampai 

selesai? 
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a. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas sampai selesai 

b. Saya sering berusaha mengerjakan tugas sampai selesai 

c. Saya kadang-kadang berusaha mengerjakan tugas sampai selesai 

d. Saya jarang berusaha menyelesaikan tugas sampai selesai 

e. Saya tidak pernah berusaha menyelesaikan tugas sampai selesai 

27. Jika ada tugas kelompok, apakah anda berusaha untuk mengerjakan 

tugas tersebut tanpa mengandalkan teman yang lebih pandai? 

a. Selalu berusaha mengerjakan tugas tanpa mengandalkan yang lebih 

pandai 

b. Sering berusaha mengerjakan tugas tanpa mengandalkan yang 

lebih pandai 

c. Kadang-kadang berusaha mengerjakan tugas tanpa mengandalkan 

yang lebih pandai 

d. Jarang berusaha mengerjakan tugas tanpa mengandalkan yang 

lebih pandai 

e. Tidak pernah berusaha mengerjakan tugas tanpa mengandalkan 

yang lebih pandai 

b) Ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas 

28. Apakah anda berusaha untuk menyelesaikan tugas ekonomi akuntansi 

tepat waktu? 

a. Saya selalu menyelesaikannya tepat waktu 

b. Saya sering menyelesaikannya tepat waktu 

c. Saya kadang-kadang menyelesaikannya tepat waktu 

d. Saya jarang menyelesaikan tugas tepat waktu 

e. Saya tidak pernah menyelesaikan tugas tepat waktu 

D. Ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah 

a) Pelaksanaan jadwal kegiatan belajar di rumah 

29. Apakah anda melaksanakan jadwal kegiatan belajar dirumah? 

a. Saya selalu melaksanakan jadwal kegiatan belajar di rumah 

b. Saya sering melaksanakan jadwal kegiatan belajar di rumah 
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c. Saya kadang-kadang melaksanakan jadwal kegiatan belajar di 

rumah 

d. Saya jarang melaksanakan jadwal kegiatan belajar di rumah 

e. Saya tidak pernah melaksanakan jadwal kegiatan belajar di rumah 

30. Apakah anda tetap belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi walaupun 

tidak ada tugas ? 

a. Selalu belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi walaupun tidak 

ada tugas 

b. Sering belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi walaupun tidak 

ada tugas 

c. Kadang-kadang belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi 

walaupun tidak ada tugas 

d. Jarang belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi walaupun tidak 

ada tugas 

e. Tidak pernah belajar mata pelajaran ekonomi akuntansi walaupun 

tidak ada tugas 

b) Disiplin melaksanakan jadwal yang dibuat jadwal belajar yang telah dibuat 

31. Apakah anda belajar sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah 

dibuat? 

a. Selalu belajar sesuai waktu yang telah dibuat 

b. Sering belajar sesuai waktu yang telah dibuat 

c. Kadang-kadang belajar sesuai waktu yang telah dibuat 

d. Jarang belajar sesuai waktu yang telah dibuat 

e. Tidak pernah belajar sesuai waktu yang telah dibuat 

32. Apakah anda membaca kembali catatan pelajaran tiap sepulang 

sekolah? 

a. Selalu membaca kembali 

b. Sering membaca kembali 

c. Kadang-kadang membaca kembali 

d. Jarang membaca kembali 

e. Tidak pernah membaca kembali 
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DAFTAR RESPONDEN UJI COBA PENELITIAN 
KELAS XI IS 1 SMA NEGERI 5 TEGAL 

TAHUN AJARAN 2009/2010 

No NIS Nama 
1 3159 Aprilya Sapto Putri 
2 3344 Ardan Febriyanto 
3 3319 Eva Yunita S 
4 3205 Istinoviani 
5 3245 Larasati Sri Hutami 
6 3251 Mochammad Adji Setyo N 
7 3175 Mohammad Arief M 
8 3338 Yekke Pancanita 
9 3227 Yusuf Ismail Zaeni 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR RESPONDEN UJI COBA PENELITIAN 
KELAS XI IS 2 SMA NEGERI 5 TEGAL 

TAHUN AJARAN 2009/2010 

No NIS Nama 
10 3266 Adi Gunawan 
11 3342 Ayu Tiara Devi 
12 3278 Dian Hikmah Wati 
13 3164 Edi Hartanto 
14 3355 Indiana Parasanthi 
15 3170 Lestari Fitriani 
16 3211 Mochammad Agus Trimulyono 
17 3331 Rissa Septiana 
18 3373 Susanti 
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DAFTAR RESPONDEN UJI COBA PENELITIAN 
KELAS XI IS 3 SMA NEGERI 5 TEGAL 

TAHUN AJARAN 2009/2010 

No NIS Nama 
19 3267 Aditya Zaenul Bahar 
20 3158 Amelia Ariska Dewi 
21 3274 Burhanudin Yusuf 
22 3167 Fauziah 
23 3242 Gilang Panji Baskara 
24 3361 Muhamad Yasir Arafat 
25 3329 Rieska Wulandari 
26 3184 Rizal Dwi Melani 
27 3333 Rizal Maulana 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR RESPONDEN UJI COBA PENELITIAN 
KELAS XI IS 4 SMA NEGERI 5 TEGAL 

TAHUN AJARAN 2009/2010 

No NIS Nama 
28 3879 Eka Erlen Pristiani 
29 3243 Irma Dessy Novitasari 
30 3250 M. Teguh Al Amin 
31 3365 Restu Maulana Anang T 
32 3370 Sasa Darfika 
33 3337 Somadi 
34 3191 Warningsih 
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DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 
KELAS XI IS 1 SMA NEGERI 5 TEGAL 

TAHUN AJARAN 2009/2010 

No  NIS  Nama   NR  Kriteria 
R‐1  3154  ADITYO HERLAMBANG  66  CB 
R‐2  3272  BENI NUGROHO  75  B 
R‐3  3163  CITRA DESI RIANINGSIH  62  KB 
R‐4  3239  ELIS WIAFNI  75  B 
R‐5  3351  FALAHNIA NUR K.  66  CB 
R‐6  3284  GAGAH RIZYAN MAHARDIKA  62  KB 
R‐7  3169  ISTIKOMARI  76  B 
R‐8  3288  LANDYANTO YANUAR  60  KB 
R‐9  3248  LIS NOVITASARI  75  B 
R‐10  3323  MARLINDA EKA FITRIANA  65  CB 
R‐11  3209  MELIYA WIJAYANTI  63  CB 
R‐12  3359  M. RAHMAT HIDAYATULLAH  86  SB 
R‐13  3324  MUHAMAD ABDUL ROHIM  68  CB 
R‐14  3360  MUHAMAD MUHALIM  78  B 
R‐15  3252  NUR AZIZAH  65  CB 
R‐16  3180  NUR ISTIANAH  70  B 
R‐17  3217  RESHA AMANDA  67  CB 
R‐18  3330  RISKI ARI WIBOWO  63  CB 
R‐19  3296  RIZKI AMALIAH  70  B 
R‐20  3368  ROFIK MAULANA  65  CB 
R‐21  3185  SEPTIADI AZHARI YUNUS  61  KB 
R‐22  3259  SHEHA NURUL HIKMAH  75  B 
R‐23  3376  WELI ADI PUTRA  62  KB 
R‐24  3301  WINDA LUTFIANI PUTRI  70  B 
R‐25  3382  YUVITA PRILIANI HARAHAP  64  CB 
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DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 
KELAS XI IS 2 SMA NEGERI 5 TEGAL 

TAHUN AJARAN 2009/2010 

No  NIS  Nama   NR  Kriteria 
R‐26  3155  AHMAD ALIFUDIN  75  B 
R‐27  3195  ANITA SARI DEWI  68  CB 
R‐28  3160  ARVIAN INDARMAWAN  74  B 
R‐29  3313  BENI SAHITA M.  76  B 
R‐30  3346  DEDI RISMONO SETIAWAN  62  KB 
R‐31  3235  DIAH APRILIANI  65  CB 
R‐32  3241  ERWIN YUN  76  B 
R‐33  3352  IDA ROYANI  80  SB 
R‐34  3320  KIKI HERI SETIAWAN  67  CB 
R‐35  3289  LUTFI PRADANA PUTRA  65  CB 
R‐36  3176  MOHAMMAD ARVIANSYAH  70  B 
R‐37  3325  NUR KHIKMAH  76  B 
R‐38  3255  NURUL PERMATA DEWI A  63  CB 
R‐39  3181  PAUJIAH ROHMAH  62  KB 
R‐40  3364  PIPIT INDRASSUARI  60  KB 
R‐41  3182  PIPIT SAPUTRI  65  CB 
R‐42  3216  RAHMAN ADE PERMANA  64  CB 
R‐43  3218  RIFKI ADI SAPUTRO  74  B 
R‐44  3297  ROBBY NUGRAHA  65  CB 
R‐45  3372  SUDIRMAN  64  CB 
R‐46  3186  SUPRIYATIN  68  CB 
R‐47  3263  TRI TUNGGA KHARIS WIDODO  67  CB 
R‐48  3374  TRIYANA  65  CB 
R‐49  3339  YOHANES DIEGO SIAHAAN  62  KB 
R‐50  3228  ZAENI LATIP  73  B 
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DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 
KELAS XI IS 3 SMA NEGERI 5 TEGAL 

TAHUN AJARAN 2009/2010 

No  NIS  Nama   NR  Kriteria 
R‐51  3215  AGUNG MULIA   76  B 
R‐52  3157  AJENG PRAHASIWI  62  KB 
R‐53  3230  ARI WINDARI  65  CB 
R‐54  3161  ASTI LESTARI  60  KB 
R‐55  3313  BETI  64  CB 
R‐56  3162  BUNGSU SETIAWAN  78  B 
R‐57  3237  DINA ARIESKI YANTI  63  CB 
R‐58  3280  EKA ISDWI PURNAMASARI  64  CB 
R‐59  3199  EKO ARISTO  62  KB 
R‐60  3286  IKAWATI  85  SB 
R‐61  3246  LIA JUNIATI  64  CB 
R‐62  3249  LUTHFI NUR KHAKIM  70  B 
R‐63  3322  M. IRFAN MUSAKI  64  CB 
R‐64  3172  M. LUTFI ANSORI  68  CB 
R‐65  3290  M. SYUKUR AHMADI  65  CB 
R‐66  3177  MUHAMAD RIZAL SAFII  63  CB 
R‐67  3213  NOVITA  66  CB 
R‐68  3327  OKTAVIA PERMATA SARI  65  CB 
R‐69  3256  OKTIN AMALIANI  62  KB 
R‐70  3183  POPI HAEPY LAKSANA  64  CB 
R‐71  3298  SATRIYO  73  B 
R‐72  3262  SYAEFUL ARIF  84  SB 
R‐73  3158  WANDY NOVANDA  62  KB 
R‐74  3250  WARNELI  66  CB 
R‐75  3264  YONI ARDIAN  74  B 
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DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 
KELAS XI IS 4 SMA NEGERI 5 TEGAL 

TAHUN AJARAN 2009/2010 

No  NIS  Nama   NR  Kriteria 
R‐76  3305  AGUNG SURONO  62  KB 
R‐77  3342  ANDI SETIAWAN  78  B 
R‐78  3273  BUNGA RISCHITA W.  70  B 
R‐79  3232  CHOERU MAMNUN  62  KB 
R‐80  3276  DAVINDRA RISFIANTO  75  B 
R‐81  3317  DESY RAHMAWATI  64  CB 
R‐82  3318  DEVI NUR SOLEKHATI  69  B 
R‐83  3348  DEVKY DWI OZA APRILIA  64  CB 
R‐84  3198  DWI RATNAWATI  68  CB 
R‐85  3238  ELA KUMALASARI  70  B 
R‐86  3282  ERNIS MARTINDA  63  CB 
R‐87  3201  HYANA CHRISTINA  63  CB 
R‐88  3168  ILAL WAHYUDI  68  CB 
R‐89  3312  ILHAM FEBRIANTO  62  KB 
R‐90  3357  M. HANI ANA USTIO  86  SB 
R‐91  3173  MEY INDRIYANI  62  KB 
R‐92  3179  NILAM SELVINA ISMIYATI  76  B 
R‐93  3293  NOVI YULIANI  62  KB 
R‐94  3624  NUR FAEZIN  70  B 
R‐95  3258  PUTRI ANGGUN ROSILINA  68  CB 
R‐96  3623  RAMA ADITYA FEBRIANDI  62  KB 
R‐97  3366  RIZKI AMRULLAH  62  KB 
R‐98  3367  RIZKY BAGUS MARTANTO  81  SB 
R‐99  3300  WAHYU DEWI SRI NINGRUM  66  CB 
R‐100  3265  YUDHA PRADANA  62  KB 
R‐101  3247  YUDI PRASETIO  72  B 
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DAFTAR PELANGGARAN DISIPLIN SISWA  

SMA NEGERI 5 TEGAL (BULAN MEI) 

 

No Jenis Pelanggaran 
Banyaknya siwa yang melanggar 

Kls X Kls XI Kls XII 
  Jml % Jml % Jml % 
1 

 
2 
 
 
 
3 

Terlambat masuk 
sekolah 
Tidak masuk sekolah: 
- Sakit  
- Ijin 
- Tanpa keterangan 
Meninggalkan 
sekolah saat masih 
jam sekolah 

41 

 
21 
23 
27 
 

19 

19,53 

 
10 

10,95 
12,86 

 
9,05 

59 

 
34 
18 
63 
 

26 

28,78 

 
16,60 
8,79 
30,78 

 
12,69 

32 

 
29 
15 
38 
 

14 

15,51 

 
14,15 
7,32 
18,54 

 
6,83 

Jumlah Siswa 210 205 205 

Sumber Data : Dokumen BP dan TU SMA N 5 Tegal Th 2010 
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Reliability Disiplin Belajar 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items N of Items 

.933 .931 15

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

45.7941 115.865 10.76408 15

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b21 42.4412 100.436 .736 .785 .926

b22 42.5882 95.340 .856 .853 .922

b23 42.3529 110.478 .221 .319 .940

b24 42.5588 100.860 .662 .638 .928

b25 42.4706 100.317 .746 .844 .926

b26 43.0000 104.424 .568 .647 .931

b27 42.6765 98.832 .728 .722 .926

b28 42.9118 108.325 .370 .485 .935

b29 42.6471 100.114 .774 .802 .925

b30 42.7059 99.790 .785 .873 .925

b31 42.5294 100.257 .666 .864 .928

b32 42.8235 100.695 .732 .769 .927

b33 43.2353 104.549 .666 .687 .929

b34 42.7941 94.835 .876 .925 .922

b35 43.3824 102.001 .623 .628 .929
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Reliability Kesiapan Belajar 
 

Reliability Statistics 

 Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.946 .947 20

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items

64.6471 208.296 14.43246 20

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

b1 61.5294 187.408 .835 .907 .941

b2 61.6176 186.183 .774 .861 .941

b3 61.2941 192.093 .541 .658 .945

b4 61.3529 184.114 .802 .886 .941

b5 61.5882 190.007 .598 .726 .944

b6 61.4412 185.163 .758 .804 .941

b7 61.2941 214.214 -.218 .502 .958

b8 61.5882 181.643 .859 .853 .940

b9 61.3529 186.720 .728 .698 .942

b10 61.3824 186.365 .747 .873 .942

b11 61.5588 184.072 .784 .906 .941

b12 61.2353 189.337 .711 .960 .942

b13 61.3235 190.650 .619 .671 .944

b14 61.3235 188.286 .646 .853 .943

b15 61.4706 181.711 .844 .920 .940

b16 61.2353 187.155 .746 .961 .942

b17 61.1765 188.695 .683 .823 .943

b18 61.6471 183.811 .881 .902 .940

b19 61.5294 200.135 .261 .521 .949

b20 61.3529 182.720 .829 .973 .940
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Regression 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .526a .277 .262 5.45664 2.179 

a. Predictors: (Constant), x2, x1   

b. Dependent Variable: y    

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 49.256 3.395  14.507 .000   

x1 .212 .040 .460 5.306 .000 .981 1.019

x2 .142 .062 .201 2.315 .023 .981 1.019

a. Dependent Variable: y       

 
 

 

 
 
 
 

  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1118.972 2 559.486 18.791 .000a

Residual 2917.939 98 29.775   

Total 4036.911 100    

a. Predictors: (Constant), x2, x1     

b. Dependent Variable: y     

Casewise Diagnosticsa 

Case 

Number Std. Residual y Predicted Value Residual 

90 3.152 86.00 68.8023 1.71977E1

a. Dependent Variable: y   
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Coefficient Correlationsa 

Model x2 x1 

1 Correlations x2 1.000 -.137

x1 -.137 1.000

Covariances x2 .004 .000

x1 .000 .002

a. Dependent Variable: y   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 60.8929 74.4252 68.0297 3.34510 101

Std. Predicted Value -2.133 1.912 .000 1.000 101

Standard Error of Predicted 

Value 
.545 1.578 .906 .255 101

Adjusted Predicted Value 60.6322 74.8289 68.0300 3.35893 101

Residual -1.12854E1 17.19766 .00000 5.40180 101

Std. Residual -2.068 3.152 .000 .990 101

Stud. Residual -2.118 3.211 .000 1.005 101

Deleted Residual -1.18359E1 17.85076 -.00034 5.56983 101

Stud. Deleted Residual -2.157 3.377 .004 1.019 101

Mahal. Distance .006 7.370 1.980 1.668 101

Cook's Distance .000 .131 .010 .020 101

Centered Leverage Value .000 .074 .020 .017 101

a. Dependent Variable: y     

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions 

(Constant) x1 x2 

1 1 2.943 1.000 .00 .01 .00 

2 .040 8.600 .01 .75 .37 

3 .017 13.260 .98 .24 .62 

a. Dependent Variable: y    
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual res_2 

N 101 100 

Normal Parametersa Mean .0000000 -.0527 

Std. Deviation 5.51959644 5.52180 

Most Extreme Differences Absolute .085 .087 

Positive .085 .087 

Negative -.053 -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .854 .872 

Asymp. Sig. (2-tailed) .460 .433 

a. Test distribution is Normal.   

    

 


