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SARI 
 
 
Fajar Kurniawan Saputra. 3301401111. 2007. “Pengaruh Motivasi dan 
Disiplin Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 12 Semarang 
Tahun Anaran 2005/2006”. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Motivasi, Disiplin dan Prestasi Belajar 
 

Dalam suatu lembaga pendidikan, prestasi belajar merupakan indikator yang 
penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Akan tetapi tidak 
bisa dipungkiri bahwa tinggi rendahnya prestasi siswa banyak dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain disamping proses pengajaran itu sendiri. Prestasi belajar tidak 
hanya dipengaruhi oleh motivasi tetapi juga dipengaruhi oleh disiplin. Motivasi 
adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau daya 
penggerak dari subyek untuk melakukan suatu perbuatan dalam suatu tujuan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh motivasi dan 
disiplin terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMA Negeri 12 Semarang Tahun 
Pelajaran 2005/2006 dan seberapa besar pengaruh motivasi dan disiplin terhadap 
prestasi belajar secara bersama-sama siswa kelas XI SMA Negeri 12 Semarang 
Tahun Pelajaran 2005/2006. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh antara motivasi dan disiplin terhadap prestasi belajar siswa 
kelas XI SMA Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006 dan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi dan disiplin terhadap prestasi 
belajar secara bersama-sama siswa kelas XI SMA Negeri 12 Semarang Tahun 
Pelajaran 2005/2006.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI  SMA Negeri 12 
Semarang berjumlah 298 siswa dari 7 kelas. Teknik yang digunakan dalam  
pengambilan sample penelitian ini adalah dengan menggunakan proporsioanl 
random sampling. Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diambil dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh 75 siswa 
yang akan digunakan sebagai sample penelitian. Variabel dalam penelitian ini 
adalah motivasi dan disiplin siswa sebagai variabel bebas serta pretasi belajar 
sebagai variabel terikat. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kuesioner (angket) dan 
dokumentasi .  

Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS diketahui nilai 
signifikansi untuk variabel motivasi sebesar 0.014 sehingga dapat disimpulkan 
ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMA 
Negeri 12 Semarang, atau Ha diterima. Untuk variabel disiplin belajar diketahui 
nilai signifikansi sebesar 0.019 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
antara disiplin belajar terhadap prestasi siswa di SMA Negeri 12 Semarang, atau 
Ha diterima. Hasil pengujian secara simultan diketahui nilai signifikansi sebesar 
0.000 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh antara motivasi belajar dan 
disiplin belajar terhadap prestasi siswa di SMA Negeri 12 Semarang, atau Ha 
diterima. Hasil perhitungan koefisien dterminasi diketahui bahwa besarnya 
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pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0.204 atau 20.4%. Sedangkan 
sisanya sebesar 79.6% dipengaruhi faktor lain yang tidak diungkap dalam 
penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat siswa yang memiliki kondisi 
fisik dan psikologis dalam kategori rendah. Untuk meningkatkan kondisi siswa 
baik secara fisik maupun psikis diperlukan peranan orang tua yaitu dengan 
memberikan perhatian pada kesehatan anak dan selalu memberikan semangat 
serta dorongan kepada anak-anaknya agar mereka memiliki rasa percaya diri baik 
di sekolah maupun di rumah. Hasil penelitian pada variabel disiplin menunjukkan 
bahwa masih banyak anak yang memiliki perilaku disiplin di dalam kelas dan 
disiplin menepati jadwal dalam kategori rendah. Dalam hal ini peranan orangtua 
dan guru juga harus ditunjukkan pada penegakan kedisiplinan anak dalam 
pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Untuk peneliti selanjutnya, hasil 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan khususnya untuk penelitian 
yang kaitannya dengan motivasi dan disiplin belajar siswa. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses 

dan output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas 

belajar, proses merupakan kegiatan dari belajar mengajar sedangkan output 

merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan. Dari pelaksanaan proses 

pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era 

globalisasi dewasa ini. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu 

penekanan dari tujuan pendidikan, seperti yang tertuang dalam Undang Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang 

berbunyi: 

“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
 

Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dari waktu ke waktu 

bidang pendidikan haruslah tetap menjadi prioritas dan menjadi orientasi untuk 

diusahakan perwujudan sarana dan prasarananya terutama untuk sekolah. Salah 

satu tugas pokok sekolah adalah menyiapkan siswa agar dapat mencapai 
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perkembangannya secara optimal. Seorang siswa dikatakan telah mencapai 

perkembangannya secara optimal apabila siswa dapat memperoleh pendidikan dan 

prestasi belajar yang sesuai dengan bakat, kemampuan dan minat yang 

dimilikinya. 

Terkait dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia yang 

berkualitas dan berprestasi tinggi maka siswa harus memiliki prestasi belajar yang 

baik. Prestasi belajar merupakan tolok ukur maksimal yang telah dicapai siswa 

setelah melakukan perbuatan belajar selama waktu yang telah ditentukan bersama. 

Dalam suatu lembaga pendidikan, prestasi belajar merupakan indikator 

yang penting untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Akan tetapi 

tidak bisa dipungkiri bahwa tinggi rendahnya prestasi siswa banyak dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain disamping proses pengajaran itu sendiri. (Suharsimi 

Arikunto, 1990 : 21) 

Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi tetapi juga 

dipengaruhi oleh disiplin. Motivasi adalah daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu atau daya penggerak dari subyek untuk melakukan suatu 

perbuatan dalam suatu tujuan (Sardiman, 2000 : 71).                       

Motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan 

kegiatan serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang 

berkaitan dengan konsep-konsep yang lain seperti minat, konsep diri, sikap dan 

sebagainya sehingga dapat mempengaruhi siswa yang dapat membangkitkan  dan 

mengarahkan tingkah laku yang dimungkinkan untuk ditampilkan oleh para siswa 

( Eysenck dalam Slameto, 2003 : 170 ).   
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Sedangkan menurut Noehi Nasution  ( 1993 : 8 ) motivasi adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi 

belajar adalah adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar, 

sehingga hasil belajar pada umumnya meningkat jika motivasi untuk belajar 

meningkat. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 119) 

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi :  

1. Mendorong  manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang 

akan menghadapi ujian dengan harapan akan lulus, tentu akan melakukan 

kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu 

atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. 

Siswa yang mempunyai motivasi yang kuat akan diikuti dengan 

munculnya disiplin diri dimana disiplin tersebut merupakan sesuatu yang 

berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. 

Atau pada garis besarnya motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya 

kegiatan belajar siswa, pembelajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah 
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pembelajaran yang sesuai sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat, yang 

ada pada diri siswa.berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan 

mendayagunakan motivasi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan upaya 

pembinaan kedisiplinan kelas. Motivasi merupakan bagian dari prinsip-prinsip 

belajar dan pembelajaran karena motivasi menjadi salah satu faktor yang turut 

menentukan pembelajaran yang efektif. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000 : 123) 

Didalam pengelolaan pengajaran, disiplin merupakan suatu masalah 

penting. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan aturan yang 

sudah ditentukan sebelumnya pengajaran tidak mungkin mencapai target yang 

maksimal. 

Seorang siswa perlu memiliki sikap disiplin dengan melakukan latihan 

yang memperkuat dirinya sendiri untuk selalu terbiasa patuh dan mempertinggi 

daya kendali diri. Sikap disiplin yang timbul dari kesadarannya sendiri akan dapat 

lebih memacu dan tahan lama dibandingkan dengan sikap disiplin yang timbul 

karena adanya pengawasan dari orang lain. 

Disiplin dapat tumbuh dan dibina melalui latihan, pendidikan atau 

penanaman kebiasaan yang harus dimulai sejak dalam lingkungan keluarga, mulai 

pada masa kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang sehingga menjadi disiplin 

yang semakin kuat. Seperti halnya disebutkan oleh Tulus Tu’u (2004 : 37) bahwa 

dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam 

belajarnya, tanpa disiplin yang baik suasana sekolah dan juga kelas menjadi 

kurang kondusif  bagi kegiatan pembelajaran secara positif displin memberi 

dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran, disiplin 
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merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja 

karena kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan dan ketaatan merupakan 

kesuksesan seseorang.  

Menurut  Soegeng Prijodarmito dalam Tulus Tu’u ( 2004 : 40 ) sikap , 

perilaku seseorang tidak dibentuk dalam sekejap. Diperlukan pembinaan, tempaan 

yang terus-menerus sejak dini. Melalui tempaan manusia akan menjadi kuat. 

Melalui tempaan mental dan moral seseorang akan teruji, melalui tempaan pula 

menjadikan seseorang dapat mengatasi masalah-masalah dengan penuh ketabahan 

dan kegigihan. Melalui tempaan pula mereka memperoleh nilai tambah. Disiplin 

tersebut akan terwujud melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda, dimulai 

dari lingkungan keluarga melalui pendidikan yang tertanam sejak usia muda yang 

semakin lama semakin menyatu dalam dirinya dengan bertambahnya usia. 

Sehingga dalam hal ini dalam pendidikan khususnya didalam sekolah disiplin 

harus bisa diterapkan kepada para siswa tentu saja dengan proses dan cara 

penerapan serta pembinaan yang berlanjut yang menjadikan siswa mempunyai 

kedisiplinan dalam dunia sekolah yang berlaku dalam dunia pendidikan. 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMA 

Negeri 12 Semarang menerangkan bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswanya 

masih rendah, yang dapat dilihat dari data yang ada seperti hasil yang diperoleh 

dari nilai ulangan harian dan beberapa data dari BK tentang kedisiplinan para 

siswa, ada beberapa siswa yang tidak menaati tata tertib, tidak mengerjakan tugas, 

belajar jika akan menghadapi tes dan berpengaruh pada prestasi yang kurang dari 

hasil yang diharapkan dan motivasi belajarnya dapat diketahui dari hasil 
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wawancara ada beberapa siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas di rumah 

yang diberikan dan tidak memperhatikan serta mencatat materi yang diberikan 

sehingga dirasa masih kurang mendukung terhadap pencapaian prestasi belajar 

siswa. Motivasi dan disiplin yang terdapat pada diri siswa menjadi faktor utama 

untuk pencapaian prestasi belajar yang baik. Tetapi pada kenyataannya faktor dari 

dalam diri saja tidak sepenuhnya menunjang dalam proses prestasi belajar tanpa 

adanya dukungan dari guru sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar.  

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dalam 

penelitian ini mengambil judul “PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XI SMA NEGERI 12 

SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2005/2006 “ 

1.2 Permasalahan 

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Adakah pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMA 

Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006 ? 

2. Adakah pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar siswa kelas XI SMA 

Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006 ? 

3. Seberapa besar pengaruh motivasi dan disiplin terhadap prestasi belajar secara 

bersama-sama siswa kelas XI SMA Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 

2005/2006 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian   

Penelitian ini dillakukan dengan tujuan :  

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar 

siswa kelas XI SMA Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar 

siswa kelas XI SMA Negeri 12 Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi dan disiplin terhadap 

prestasi belajar secara bersama-sama siswa kelas XI SMA Negeri 12 

Semarang Tahun Pelajaran 2005 / 2006. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis  

1. Bagi siswa dapat digunakan sebagai tolak ukur hasil prestasi dalam belajar 

sehingga siswa dapat melihat hasil yang telah diraihnya dan untuk dapat lebih 

meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik. 

2. Bagi Guru sebagai informasi agar lebih dapat meningkatkan pengawasan dan 

proses belajar mengajar.  

3. Bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan 

langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh 

selama studi di perguruan tinggi. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka 

penyusunan teori atau konsep-konsep baru terutama untuk menerapkan motivasi 

dan disiplin untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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1.5 Sistematika Penelitian  

Secara sisitematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu : 

Bagian pendahuluan ,bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian pendahuluan  

Bagian pendahuluan ini meliput : halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 

Bab I : Pendahuluan  

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II : Landasan teori penelitian 

Bagan ini memaparkan tentang teori yang terkait dengan motivasi dan disiplin 

terhadap prestasi belajar serta hipotesis. 

Bab III : Metode penelitian  

Bagian ini menguraikan tentang metode penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan  

Bagian ini menguraikan tentang gambaran umum SMA Negeri 12 Semarang 

dan hasil-hasil penelitian serta pembahasan penelitian  

Bab V : Simpulan dan saran  

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran bagi pihak 

tertentu yang terkait dengan penelitian ini 

3. Bagian akhir  

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Motivasi 

Motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. “Motivasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas manusia 

karena motivasi merupakan hal yang dapat menyebabkan, menyalurkan dan 

mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk 

mencapai hasil yang optimal” (Malayu S.P Hasibuan, 2001:141) 

Menurut G.R. Terry yang diterjemahkan oleh J Smith D.F.M (2003:130), 

“Motivasi dapat diartikan sebagai suatu usaha agar seseorang dapat 

menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat karena ada tujuan yang ingin 

dicapai”. Manusia mempunyai motivasi yang berbeda tergantung dari banyaknya 

faktor seperti kepribadian, ambisi, pendidikan dan usia. Motivasi adalah suatu 

perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan (Mc. Donald dalam Oemar 

Hamalik, 2003 : 106). 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000 : 114)  motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan 

fisik, karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka 

seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala 

upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya. 
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Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar apabila didalam dirinya sendiri 

ada keinginan untuk belajar, sebab tanpa mengerti apa yang akan dipelajari dan 

tidak memahami mengapa hal tersebut perlu dipelajari, maka kegiatan belajar 

mengajar sulit untuk mencapai keberhasilan. Keinginan atau dorongan inilah yang 

disebut sebagai motivasi. 

Dengan motivasi orang akan terdorong untuk bekerja mencapai sasaran 

dan tujuannya karena yakin dan sadar akan kebaikan, kepentingan dan 

manfaatnya. Bagi siswa motivasi ini sangat penting karena dapat menggerakkan 

perilaku siswa kearah yang positif sehingga mampu menghadapi segala tuntutan, 

kesulitan serta menanggung resiko dalam belajar. 

Dalam kaitannya dengan belajar, motivasi sangat erat hubungannya 

dengan kebutuhan aktualisasi diri sehingga motivasi paling besar pengaruhnya 

pada kegiatan belajar siswa yang  bertujuan untuk mencapai prestasi tinggi. 

Apabila tidak ada motivasi belajar dalam diri siswa, maka akan menimbulkan rasa 

malas untuk belajar baik dalam mengikuti proses belajar mengajar maupun 

mengerjakan tugas-tugas individu dari guru. Orang yang mempunyai motivasi 

yang tinggi dalam belajar maka akan timbul minat yang besar dalam mengerjakan 

tugas, membangun sikap dan kebiasaan belajar yang sehat melalui penyusunan 

jadual belajar dan melaksanakannya dengan tekun. 

Indikator dari motivasi, yaitu: 

1. Cita-cita.   

Cita-cita adalah sesuatu target yang ingin dicapai. Target ini diartikan 

sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna 
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bagi seseorang. Munculnya cita-cita seseorang disertai dengan perkembangan 

akar, moral kemauan, bahasa dan nilai-nilai kehidupan yang juga 

menimbulkan adanya perkembangan kepribadian.                                                                           

2. Kemampuan belajar.  

Setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Hal ini 

diukur melalui taraf perkembangan berpikir siswa, dimana siswa yang taraf 

perkembangan berpikirnya konkrit tidak sama dengan siswa yang sudah 

sampai pada taraf perkembangan berpikir rasional. Siswa yang merasa dirinya 

memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, maka akan mendorong 

dirinya berbuat sesuatu untuk dapat mewujudkan tujuan yang ingin 

diperolehnya dan sebaliknya yang merasa tidak mampu akan merasa malas 

untuk berbuat sesuatu. 

3. Kondisi siswa.  

Kondisi siswa dapat diketahui dari kondisi fisik dan kondisi psikologis, 

karena siswa adalah makluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Kondisi 

fisik siswa lebih cepat diketahui daripad kondisi psikologis. Hal ini 

dikarenakan kondisi fisik lebih jelas menunjukkan gejalanya daripada kondisi 

psikologis. 

 

4. Kondisi lingkungan.  

Kondisi lingkungan merupakan unsur yang datang dari luar diri siswa 

yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Lingkungan fisik sekolah, 

sarana dan prasarana  perlu ditata dan dikelola agar dapat menyenangkan dan 
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membuat siswa merasa nyaman  untuk belajar. Kebutuhan emosional 

psikologis juga perlu mendapat perhatian, misalnya kebutuhan rasa aman, 

berprestasi, dihargai, diakui yang harus dipenuhi agar motivasi belajar timbul 

dan dapat dipertahankan.   

5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. 

Unsur-unsur dinamis adalah unsur-unsur yang keberadaannya didalam 

proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah dan 

bahkan hilang sama sekali misalnya gairah belajar, emosi siswa dan lain-lain. 

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang 

mengalami perubahan selama proses belajar, kadang-kadang kuat atau lemah. 

6. Upaya guru membelajarkan siswa.  

Upaya guru membelajarkan siswa adalah usaha guru dalam 

mempersiapkan diri untuk membelajarkan siswa mulai dari penguasaan 

materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian siswa dan mengevaluasi 

hasil belajar siswa. Bila upaya guru hanya sekedar mengajar, artinya 

keberhasilan guru yang menjadi titik tolak, besar kemungkinan siswa tidak 

tertarik untuk belajar sehingga motivasi belajar siswa menjadi melemah atau 

hilang (Max Darsono, 2000:65 ; Dimyati dan Mudjiono, 1994:90-92). 

Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam belajar siswa, 

karena motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan oleh 

siswa. Hawley (Yusuf, 2003 : 14) menyatakan bahwa para siswa yang memiliki 

motivasi yang tinggi, belajarnya lebih baik dibandingkan dengan para siswa yang 

memiliki motivasi rendah. Hal ini berarti siswa yang memiliki motivasi belajar 
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tinggi akan tekun dalam belajar dan terus belajar secara kontinyu tanpa mengenal 

putus asa serta dapat mengesampingkan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan 

belajar. 

Menurut Sardiman (2004:83) fungsi motivasi adalah : 

1. Mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, dengan 

demikian motivasi dapat memberi arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Dari pendapat di atas sangat jelas bahwa motivasi sangat penting dalam 

proses belajar mengajar, karena motivasi dapat mendorong siswa untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersebut diperlukan suatu upaya yang 

dapat meningkatkan motivasi siswa, sehingga siswa yang bersangkutan dapat 

mencapai hasil belajar yang optimal. 

Jenis- jenis motivasi belajar, menurut Sardiman AM (2001: 88-90)  

motivasi dibagi menjadi dua tipe atau kelompok yaitu intrinsic dan ekstrinsik : 

1. Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang  dari luar, karena dalam diri setiap 
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individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya seseorang 

yang senang membaca tidak usah disuruh  atau mendorongnya, ia sudah rajin 

membaca buku-buku untuk dibacanya. 

2. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Contohnya seseorang itu 

belajar, karena tahu besok pagi ada ujian dengan harapan akan mendapatkan 

nilai baik, atau agar mendapatkan hadiah. Jadi kalau dilihat dari segi tujuan 

kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi apa 

yang dilakukannya itu. 

Pentingnya motivasi bagi siswa menurut Diimyati dan Mudjiono, (1994: 

79) adalah  : 

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir belajar. 

b. Menginformasikan tentang usaha belajar, bila dibanding dengan teman sebaya 

sebagai ilustrasi, terbukti kegiatan usahanya belum memadai, maka ia 

berusaha setekun mungkin agar berhasil. 

c. Mengarahkan kegiatan belajar, mengetahui bahwa dirinya belum belajar 

secara efektif, maka ia mengubah perilaku belajarnya. 

d. Membesarkan semangat belajar. 

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. 

Gejala kurang motivasi belajar akan dimanifestasikan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam tingkah laku. Beberapa ciri tingkah laku 

yang berhubungan dengan rendahnya motivasi belajar : 
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a. Malas melakukan tugas kegiatan belajar, seperti malas mengerjakan PR, malas 

dalam membaca, dan lain-lain. 

b. Bersikap acuh tak acuh, menentang dan sebagainya 

c. Menunjukkan hasil belajar yang rendah dibawah nilai rata-rata yang dicapai 

kelompoknya atau kelas. 

d. Menunjukkkan tingkah laku sering membolos, tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan dan sebagainya. 

e. Menunjukkan gejala emosional yang tidak wajar seperti pemarah, mudah 

tersinggung 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000 : 117) yang tergolong bentuk 

motivasi belajar ekstrinsik antara lain: 

a. Belajar demi memenuhi kewajiban. 

b. Belajar demi menghindari hukuman yang diancam. 

c. Belajar demi memperoleh hadiah material yang dijanjikan. 

d. Belajar demi meningkatkan gengsi sosial. 

e. Belajar demi tuntutan jabatan yang ingin dipegang atau demi memenuhi 

persyaratan kenaikan jenjang. 

f. Belajar demi memperoleh pujian dari orang yang penting. 

Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah bentuk 

motivasi yang di dalam aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan 

dorongan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Yang tergolong dalam 

motivasi intrinsik adalah: 

a. Belajar karena ingin mengetahui seluk-beluk masalah selengkap-lengkapnya. 
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b. Belajar karena ingin menjadi orang terdidik atau menjadi ahli bidang studi pada 

penghayatan kebutuhan dan siswa berdaya upaya melui kegiatan belajar untuk 

memenuhi kebutuhan ini hanya dapat dipenuhi dengan belajar giat. 

Motivasi sangat penting untuk mencapai keberhasilan siswa dalam belajar. 

Motivasi belajar merupakan motor penggerak yang mengaktifkan siswa untuk 

melibatkan diri (Winkel, 2004 : 186). Motivasi yang kuat akan membuat siswa 

sanggup bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya, dan 

motivasi itu muncul karena dorongan adanya kebutuhan. Dorongan seseorang 

untuk belajar menurut Maslow yang mengutip dari Sardiman (2002:78) sebagai 

berikut: 

a. Kebutuhan fisiologis, seperti lapar, haus, kebutuhan untuk istirahat dan 

sebagainya. 

b. Kebutuhan akan keamanan, yakni rasa aman bebas dari rasa takut dan 

kecemasan. 

c. Kebutuhan akan cinta kasih, rasa diterima dalam suatu masyarakat atau 

golongan (keluarga, sekolah, kelompok). 

d. Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan bakat 

dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan, sosial dan 

pembentukan pribadi. 

Dari berbagai macam kebutuhan tersebut, ada cara untuk merangsang 

motivasi belajar siswa yang merupakan dorongan intrinsik. Menurut Sardiman 

(2001:90) beberapa cara menumbuhkan motivasi belajar di sekolah adalah 

dengan: 
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a. Memberikan angka sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

b. Hadiah  

c. Persaingan / kompetisi baik individu maupun kelompok. 

d. Ego-invoicement, sebagai tantangan untuk mempertaruhkan harga diri. 

e. Memberi ulangan 

f. Mengetahui hasil 

g. Pujian 

h. Hukuman 

i. Hasrat untuk belajar 

j. Minat 

k. Tujuan yang diakui 

2.2 Disiplin 

Disiplin bagi peserta didik adalah hal yang rumit dipelajari sebab 

merupakan hal yang kompleks dan banyak kaitannya, yaitu terkait dengan 

pengetahuan, sikap dan perilaku. Masalah disiplin yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah disiplin yang dilakukan oleh para siswa dalam kegiatan belajarnya baik 

di rumah maupun di sekolah. Untuk lebih memahami tentang disiplin belajar 

terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian disiplin menurut beberapa ahli. 

1. Menurut Ekosiswoyo dan Rachman (2000:97), disiplin hakikatnya adalah 

pernyataan sikap mental individu maupun masyarakat yang mencerminkan 

rasa ketaatan, kepatuhan, yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan 

tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. 
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2. Menurut Arikunto (1990:114), di dalam pembicaraan disiplin dikenal dua 

istilah yang pengertiannya hampir sama tetapi pembentukannya secara 

berurutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban, ada juga yang 

menggunakan istilah siasat dan ketertiban. Ketertiban menunjuk pada 

kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib karena 

didorong oleh sesuatu dari luar misalnya karena ingin mendapat pujian dari 

atasan. Selanjutnya pengertian disiplin atau siasat menunjuk pada kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti tata tertib karena didorong kesadaran yang ada 

pada kata hatinya. Itulah sebabnya biasanya ketertiban itu terjadi dahulu, 

kemudian berkembang menjadi siasat. 

3. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) (1997:11), makna kata 

disiplin dapat dipahami dalam kaitannya dengan latihan yang memperkuat, 

koreksi dan sanksi, kendali atau terciptanya ketertiban dan keteraturan dan 

sistem aturan tata laku. 

Selanjutnya akan diuraikan pendapat para ahli tentang pengertian belajar. 

1. Menurut W. S. Winkel (dalam Max Darsono, 2000:4), belajar adalah suatu 

aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap. 

2. Sedangkan menurut Slameto (2003:2), belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 
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Dari seluruh pengertian antara disiplin dan belajar, dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud disiplin belajar dalam penelitian ini adalah 

pernyataan sikap dan perbuatan siswa dalam melaksanakan kewajiban belajar 

secara sadar dengan cara menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah 

maupun di rumah. 

Berdisiplin sangat penting bagi setiap siswa. Berdisiplin akan membuat 

seorang siswa memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga 

merupakan suatu proses ke arah pembentukan watak yang baik. 

Fungsi disiplin menurut Tulus Tu’u (2004:38) adalah: 

1. Menata kehidupan bersama 

Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu 

menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan yang 

berlaku, sehingga tidak akan merugikan pihak lain dan hubungan dengan 

sesama menjadi baik dan lancar. 

2. Membangun kepribadian 

Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut 

memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, 

dengan disiplin seseorang akan terbiasa mengikuti , mematuhi aturan yang 

berlaku dan kebiasaan itu lama kelamaan masuk ke dalam dirinya serta 

berperan dalam membangun kepribadian yang baik. 
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3. Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin terbentuk 

melalui latihan. Demikian juga dengan kepribadian yang tertib, teratur dan 

patuh perlu dibiasakan dan dilatih. 

4. Pemaksaan 

Disiplin dapat terjadi karena adanya penaksaan dan tekanan dari luar, 

misalnya ketika seorang siswa yang kurang disiplin masuk ke satu sekolah 

yang berdisiplin baik, terpaksa harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah 

tersebut. 

5. Hukuman 

Tata tertib biasanya berisi hal-hal positif dan sanksi atau hukuman bagi yang 

melanggar tata tertib tersebut. 

6. Menciptakan lingkungan yang kondusif 

Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses dan kegiatan 

pendidikan agar berjalan lancar dan memberi pengaruh bagi terciptanya 

sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan 

pembelajaran. 

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) (1997:15), disiplin 

dapat terjadi dengan cara: 

1. Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan, 

dikembangkan dan diterapkan dalam semua aspek menerapkan sanksi serta 

dengan bentuk ganjaran dan hukuman.  
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2. Disiplin seseorang adalah produk sosialisasi sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Oleh karena itu, pembentukan 

disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar. 

3. Dalam membentuk disiplin, ada pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, 

sehingga mampu mempengaruhi tingkah laku pihak lain ke arah tingkah laku 

yang diinginkannya. Sebaliknya, pihak lain memiliki ketergantungan pada 

pihak pertama, sehingga ia bisa menerima apa yang diajarkan kepadanya.   

Terdapat beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya 

masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin. Menurut 

Ekosiswoyo dan Rachman (2000:100-105), contoh-contoh sumber pelanggaran 

disiplin antara lain: 

Dari sekolah, contohnya: 

1. Tipe kepemimpinan guru atau sekolah yang otoriter yang senantiasa 

mendiktekan kehendaknya tanpa memperhatikan kedaulatan siswa. Perbuatan 

seperti itu mengakibatkan siswa menjadi berpura-pura patuh, apatis atau 

sebaliknya. Hal itu akan menjadikan siswa agresif, yaitu ingin berontak 

terhadap kekangan dan perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka terima. 

2. Guru yang membiarkan siswa berbuat salah, lebih mementingkan mata 

pelajaran daripada siswanya. 

3. Lingkungan sekolah seperti: hari-hari pertama dan hari-hari akhir sekolah 

(akan libur atau sesudah libur), pergantian pelajaran, pergantian guru, jadwal 

yang kaku atau jadwal aktivitas sekolah yang kurang cermat, suasana yang 

gaduh, dll 
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Dari keluarga, contohnya: 

1. Lingkungan rumah atau keluarga, seperti kurang perhatian, ketidak teraturan, 

pertengkaran, masa bodoh, tekanan, dan sibuk urusannya masing-masing. 

2. Lingkungan atau situasi tempat tinggal, seperti lingkungan kriminal, 

lingkungan bising, dan lingkungan minuman keras. 

Menurut Arikunto (1990:137) macam-macam disiplin ditunjukkan dengan 

tiga perilaku yaitu: a) perilaku kedisiplinan di dalam kelas, b) perilaku 

kedisiplinan di luar kelas di lingkungan sekolah, dan c) perilaku kedisiplinan di 

rumah. 

Sedangkan Sofchah Sulistyowati (2001:3) menyebutkan agar seorang 

pelajar dapat belajar dengan baik ia harus bersikap disiplin, terutama disiplin 

dalam hal-hal sebagai berikut: 

1. Disiplin dalam menepati jadwal belajar. 

2. Disiplin dalam mengatasi semua godaan yang akan menunda-nunda waktu 

belajar. 

3. Disiplin terhadap diri sendiri untuk dapat menumbuhkan kemauan dan 

semangat belajar baik di sekolah seperti menaati tata tertib, maupun disiplin di 

rumah seperti teratur dalam belajar. 

4. Disiplin dalam menjaga kondisi fisik agar selalu sehat dan fit dengan cara 

makan yang teratur dan bergizi serta berolahraga secara teratur. 

Dari beberapa macam disiplin menurut pendapat para ahli di atas, berikut 

diambil indikator yang dapat menunjang disiplin belajar, yaitu: 
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1. Menaati tata tertib sekolah. 

2. Perilaku kedisiplinan di dalam kelas. 

3. Disiplin dalam menepati jadwal belajar. 

4. Belajar secara teratur. 

2.3 Prestasi Belajar. 

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar diperlukan adanya evaluasi 

yang nantinya akan dijadikan sebagai tolok ukur maksimal yang telah dicapai siswa 

setelah melakukan kegiatan belajar selama waktu yang telah ditentukan. Apabila 

pemberian materi telah dirasa cukup, guru dapat melakukan tes yang hasilnya akan 

digunakan sebagai ukuran dari prestasi belajar yang bukan hanya terdiri dari nilai 

mata pelajaran saja tetapi juga mencakup nilai tingkah laku siswa selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas 

atau kegiatan tertentu.” Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru” (Tulus Tu`u, 2004:75). 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa prestasi belajar adalah hasil 

kemampuan seseorang pada bidang tertentu dalam mencapai tingkat kedewasaan 

yang langsung dapat diukur dengan tes. Penilaian dapat berupa angka atau huruf. 

Keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu tingkat kecerdasan yang baik, pelajaran sesuai dengan bakat 

yang dimiliki, ada minat dan perhatian yang tinggi dalam pembelajaran, motivasi 

yang baik dalam belajar, cara belajar yang baik dan strategi pembelajaran yang 
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dikembangkan guru. Suasana keluarga yang mendorong anak untuk maju, selain itu 

lingkungan sekolah yang tertib, teratur dan disiplin merupakan pendorong dalam 

proses pencapaian prestasi belajar (Tulus Tu`u, 2004: 81).                  

Menurut Merson U. Sangalang yang dikutip oleh Tulus Tu’u (2004:78) 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai hasil 

belajar yang baik, antara lain: 

1. Faktor kecerdasan. 

Tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki siswa sangat menentukan 

keberhasilannya mencapai prestasi belajar, termasuk prestasi-prestasi lain 

yang ada pada dirinya. 

2. Faktor bakat. 

Bakat-bakat yang dimiliki siswa apabila diberi kesempatan  untuk 

dikembangkan dalam pembelajaran akan dapat mencapai prestasi belajar yang 

diharapkan. 

3. Faktor minat dan perhatian. 

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian adalah 

melihat dan mendengar dengan baik serta teliti terhadap sesuatu. Apabila 

siswa menaruh minat pada satu pelajaran tertentu biasanya cenderung untuk 

memperhatikannya dengan baik. Minat dan perhatian yang tinggi pada mata 

pelajaran akan memberi dampak yang baik bagi prestasi belajar siswa. 

4. Faktor motif. 

Motif selalu selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan 

seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila dalam belajar, 
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siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal ini akan memperbesar usaha 

dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi. 

5. Faktor cara belajar. 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh cara belajar siswa. Cara belajar 

yang efisien memungkinkan mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efektif. 

6. Faktor lingkungan keluarga. 

Keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif memberi 

pengaruh pada prestasi siswa. Terutama dalam hal mendorong, memberi 

semangat, dan memberi teladan yang baik kepada anaknya. 

7. Faktor sekolah. 

Sekolah merupakan faktor pendidikan yang sudah terstruktur, memiliki 

sistem, dan organisasi yang baik bagi penanaman nilai-nilai etika, moral, 

mental, spiritual, disiplin dan ilmu pengetahuan  

(Tulus Tu’u, 2004:78). 

Pencapaian prestasi belajar yang baik tidak hanya diperoleh dari tingkat 

kecerdasan siswa saja, tetapi juga didukung oleh lingkungan keluarga dan sekolah 

dimana guru dan alat belajar dijadikan sebagai sumber belajar bagi kelancaran 

proses belajar mengajar. 

Keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu tingkat kecerdasan yang baik, pelajaran sesuai dengan bakat 

yang dimiliki, ada minat dan perhatian yang tinggi dalam pembelajaran, motivasi 

yang baik dalam belajar, cara belajar yang baik dan strategi pembelajaran yang 

dikembangkan guru. Suasana keluarga yang mendorong anak untuk maju, selain 
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itu lingkungan sekolah yang tertib, teratur dan disiplin merupakan pendorong 

dalam proses pencapaian prestasi belajar (Tulus Tu`u, 2004: 81). 

Sedangkan Syah (1999:144) secara global menjelaskan faktor – faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan 

rohani siswa. 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar 

siswa. 

3. Faktor pendekatan belajar(approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran mater – materi pelajaran. 

Jadi, keberhasilan siswa mencapai hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. Faktor itu terdiri dari tingkat kecerdasan yang baik, 

pelajaran sesuai bakat yang dimiliki, ada minat dan perhatian yang tinggi dalam 

pembelajaran, motivasi yang baik dalam belajar, cara belajar yang baik dan 

strategi pembelajaran variatif yang dikembangkan guru. Suasana keluarga yang 

memberi dorongan anak untuk maju. Selain itu, lingkungan sekolah yang tertib, 

teratur, disiplin, yang kondusif bagi kegiatan kompetisi siswa dalam 

pembelajaran. 

Masyarakat kita sekarang ini pada satu sisi adalah masyarakat pertanian, 

pada sisi lain sudah memasuki era globalisasi yang terdiri dari era industri, 

teknologi dan informasi. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya 

berlangsung cepat. Perubahan cepat ini membawa dampak besar bagi kehidupan 

masyarakat baik positif maupun negatif. 
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Pola kehidupan positif adalah melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang 

harus diterima dan dihadapi. Di dalamnya ada hal-hal yang dapat dianggap 

sebagai sesuatu yang baik, memberi kemudahan dan kenyamanan serta 

peningkatan martabat hidup manusia. Manusia juga melihat adanya tantangan dan 

peluang bagi kemajuan hidup manusia. Oleh sebab itu, manusia membangun dan 

melengkapi diri dengan memperkuat keimanan, mental, budaya, disiplin, 

keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian, manusia mampu bertahan dan 

menghadapi gelombang perubahan yang cepat tersebut. 

Sementara pola kehidupan negatif adalah melihat perubahan itu sebagai 

ancaman yang membahayakan kehidupan. Menutupi diri terhadap perubahan akan 

tertinggal dan terbelakang. Pada sisi lain, tanpa membekali diri secara positif 

seperti di atas, manusia ikut arus dan menikmati perubahan yang terjadi. Akan 

tetapi, hal itu membawa dampak negatif dalam sikap dan perilaku serta 

kehampaan batiniahnya. 

Oleh karena itu, para siswa pada masa sekarang ini, menghadapi begitu 

banyak ancaman dan tantangan. Prestasi yang dicapai dalam pembelajaran pun 

terhambat dan belum optimal. Menurut Slameto (2003: 54 – 71) ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi belajar anak antara lain : 

1. Faktor – faktor Intern 

a. Faktor jasmaniah meliputi faktor Kesehatan, faktor Cacat tubuh. 

b. Faktor psikologis meliputi faktor Intelegensi, Perhatian, Minat, Bakat, 

Motif, Kematangan, Kesiapan. 

c. Faktor Kelelahan meliputi, Kelelahan jasmani,Kelelahan rohani (bersifat 

psikis) yaitu kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh 
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dan kecenderungan membaringkan tubuh, kelelahan rohani terliahat 

dengan adanya kebosanan sehingga minat belajar kurang. 

2. Faktor – faktor Ekstern 

a. Faktor keluarga meliputi, Cara orang tua mendidik, Relasi antar 

anggota keluarga, Suasana rumah, Keadaan ekonomi keluarga, 

Pengertian orang tua, Latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor Sekolah meliputi, Metode mengajar, Kurikulum, Relasi guru 

dengan siswa, Relasi siswa dengan siswa, Disiplin sekolah, Alat 

pelajaran, Waktu sekolah, Standart pelajaran di atas ukuran, Keadaan 

gedung, Metode belajar, Tugas rumah  

c. Faktor masyarakat mliputi, Kegiatan siswa dalam masyarakat, Mass 

media, Teman bergaul, Bentuk kehidupan masyarakat  

Dengan menjelaskan prestasi belajar di atas bisa mengetahui tentang 

bagaimana proses dari belajar mengajar yang merupakan suatu proses mendasar 

dalam pencapaian prestasi belajar. Prestasi belajar yang kurang optimal, hal itu 

kemungkinan disebabkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Oleh karena 

itu untuk mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kerangka berpikir, dengan 

bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

(Suharsimi Arikunto,2002:64). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

“Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dan disiplin terhadap prestasi 

belajar siswa kelas XI SMA Negeri 12 Semarang tahun pelajaran 2005/2006 “. 

 

Motivasi  
1) Cita-cita  
2) Kemampuan Belajar 
3) Kondisi Siswa 
4) Kondisi Lingkungan 
5) Unsur-unsur dinamis dalam 

Belajar 
6) Upaya Guru Membelajarkan 

Siswa 

Disiplin Belajar 
1) Menaati tata tertib sekolah 
2) Perilaku kedisiplinan di dalam 

kelas 
3) Disiplin dalam menepati jadwal 

belajar 
4) Belajar secara teratur 

Prestasi Belajar 
Dilihat dari rata-rata 
nilai rapot.  

Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002:108). Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas XI  SMA 

Negeri 12 Semarang berjumlah 298 siswa dari 7 kelas. 

Tabel 3.1 
Populasi Penelitian 

 
No Kelas L P Jumlah 
1 XI IPA I 12 31 43 
2 XI IPA II 13 30 43 
3 XI IPA III 13 30 43 
4 XI IPS I 19 23 42 
5 XI IPS II 20 23 43 
6 XI IPS III 20 23 43 
7 XI Bahasa 17 24 41 
 Jumlah 114 184 298 

(Sumber : Dokumentasi SMA Negeri 12 Semarang) 

3.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto 2002 : 108).  Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan 

diambil dalam penelitian ini , peneliti menggunakan rumus Slovin yaitu :  

2Ne1
N n 

+
=  

Keterangan : 

n :  Ukuran sampel  

N :  Ukuran Populasi  
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e : Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih ditaksir atau diinginkan 10%  

2298(0,1)1
298 n 

+
=  

2,981
298 n 
+

=  

3,98
298 n =  

74,87 n =  

75 n =  (dibulatkan) 

Karena populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang terbagi 

dalam 7 kelas dengan banyak siswa setiap kelasnya berbeda maka pengambilan 

sampel dilakukan secara proporsional random sampling. Teknik ini dilakukan 

untuk menyempurnakan penggunakaan teknik sampel  berstrata karena banyaknya 

sampel wilayah sampel tidak sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh sampel 

yang representatif, pengambilan subyek dari setiap strata ditentukan seimbang 

atau sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata  tersebut 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 116).  Sampel siswa tersebut diambil dari masing-

masing kelas secara acak dengan menunjuk nomor absen secara acak. Adapun 

banyak sampel yang diambil dari masing-masing kelas dapat dilihat dari 

perhitungan pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 
Populasi dan Sampel Penelitian 

 

No. Kelas Jumlah 
populasi Proporsi sampel Jumlah 

sampel 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 

 
XI IPA I 
 
 
 
 
 
XI IPA II 
 
 
 
 
 
XI IPA III 
 
 
 
 
 
 
XI IPS I 
 
 
 
 
 
XI IPS II 
 
 
 
 
 
XI IPS III 
 
 
 
 
 
 
XI BAHASA 

 
43 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 

41 

11 dibulatkan
75,1043%25

%25%16,25%100
98,2

75

=×

⇒=×

 

11 dibulatkan
75,1043%25

%25%16,25%100
98,2

75

=×

⇒=×

 

11 dibulatkan
75,1043%25

%25%16,25%100
98,2

75

=×

⇒=×

 

 

10 dibulatkan
50,1042%25

%25%16,25%100
98,2

75

=×

⇒=×

 

11 dibulatkan
75,1043%25

%25%16,25%100
98,2

75

=×

⇒=×

 

11 dibulatkan
75,1043%25

%25%16,25%100
98,2

75

=×

⇒=×

 

10 dibulatkan
25,1041%25

%25%16,25%100
98,2

75

=×

⇒=×

 

 

11 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

 
11 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
 

11 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 

 Jumlah 298  75 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa saja yang menjadi titik suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Variabel adalah gejala yang menjadi 

penelitian atau apa saja yang menjadi perhatian penelitian, yaitu : 

3.3.1 Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan timbulnya 

variabel terikat (Sugiyono, 2002:21). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

1. Motivasi  (X1) Yang memiliki indikator,1).Cita-cita, 2).Kemampuan Belajar, 

3). Kondisi Siswa, 4). Kondisi Lingkungan, 5). Unsur-unsur dinamis dalam 

Belajar Siswa, 6). Upaya guru membelajarkan siswa 

2. Disiplin Belajar ( X2) Yang memiliki indikator, 1). Menaati tata tertib sekolah, 

2). Perilaku kedisiplinan dalam kelas, 3). Disiplin dalam menepati jadwal 

belajar, 4). Belajar secara teratur 

3.3.2 Variabel terikat ( Y ) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2002:21). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah prestasi belajar yang memiliki indikator yaitu nilai yang 

dicapai dari rata-rata nilai rapor.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Metode angket (kuesioner). 

Angket dalam penelitian ini terdiri dari butir-butir pertanyaan yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan variabel motivasi , 

disiplin dan prestasi belajar. 
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2. Metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data tentang prestasi 

belajar yang dapat diketahui dari nilai hasil belajar berupa nilai-nilai dari raport. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas Penelitian 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002:144). Uji 

validitas dalam penelitian ini menggunakan Korelasi Product Moment dengan 

Angka Kasar. Rumus Korelasi Product Moment dengan Angka Kasar adalah 

sebagai berikut: 

}Y)(Y N}{X)(X N{
Y)( X)(XY Nr

2222XY
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan: 

rxy   = Koefisisen korelasi antara X dan Y. 

X      = Skor butir. 

Y      = Skor Total 

N = Jumlah Subyek       

(Suharsimi Arikunto, 2002: 146) 

Adapun hasil perhitungan validitas instrumen penelitian yang diujikan 

pada 20 responden adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 
Hasil Uji Validitas 

Butir soal rhitung rtabel Kesimpulan 
Motivasi 

1 0.54 0.44 Valid  
2 0.55 0.44 Valid  
3 0.66 0.44 Valid  
4 0.47 0.44 Valid  
5 0.56 0.44 Valid  
6 0.63 0.44 Valid  
7 0.79 0.44 Valid  
8 0.66 0.44 Valid  
9 0.53 0.44 Valid  
10 0.74 0.44 Valid  
11 0.73 0.44 Valid  
12 0.48 0.44 Valid  
13 0.53 0.44 Valid  
14 0.66 0.44 Valid  
15 0.76 0.44 Valid  
16 0.81 0.44 Valid  
17 0.70 0.44 Valid  
18 0.83 0.44 Valid  

Disiplin 
19 0.56 0.44 Valid  
20 0.59 0.44 Valid  
21 0.55 0.44 Valid  
22 0.68 0.44 Valid  
23 0.70 0.44 Valid  
24 0.64 0.44 Valid  
25 0.65 0.44 Valid  
26 0.60 0.44 Valid  
27 0.52 0.44 Valid  
28 0.62 0.44 Valid  
29 0.60 0.44 Valid  
30 0.47 0.44 Valid  
31 0.49 0.44 Valid  
32 0.53 0.44 Valid  
33 0.56 0.44 Valid  
34 0.62 0.44 Valid  

Sumber : data diolah 
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3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen itu sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2002: 154). 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas diperoleh dengan cara menganalisis data 

dari satu kali pengetesan. Uji reliabilitas dilakukan  dengan rumus Alpha, sebagai 

berikut: 

r11 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∑
∑

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
− 2

2

1
1 t

b

k
k

σ
σ

            

Keterangan: 

r11   = Realibilitas instrumen. 

k      = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 

∑σ2
b= Jumlah varian total. 

α2
t   = Varian total.  

(Suharsimi Arikunto, 2002: 171) 

Berdasarkian hasil perhitungan dengan menggunakan program microsof 

excel diketahui besarnya nilai reliabilitas untuk variabel X1 (motivasi) sebesar 

0.494 dan X2 (disiplin) sebesar 0.461 dengan N sebesar 20 diketahui rtabel  sebesar 

0.44, sehingga dapat disimpulkan bahwa data reliabel dan layak digunakan untuk 

penelitian.  
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis ini untuk mendapatkan gambaran penyebaran hasil penelitian 

masing-masing variabel secara kategorikal. Hal ini bertolak dari konsep Azwar 

(1995) bahwa skor total individu yang semakin mendekati skor total ideal dapat 

diinterpretasikan semakin positif. Analisis deskriptif yang dipakai adalah 

deskriptif persentase. Dalam analisis ini semua skor dari masing-masing variabel 

maupun dari setiap sub variabelnya dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor 

idealnya sehingga akan diperoleh persentase skor. Dari deskriptif persentase inilah 

selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan diketahui 

tingkatannya. Karena skor tertinggi dari masing-masing item adalah 5 dan skor 

terendahnya 1, maka dapat dihitung:  

Persentase maksimal = 100%  100% x 
5
5

=  

Persentase minimal = 20%  100% x 
5
1

=  

Rentang  = 100% - 20% = 80% 

Panjang kelas interval = 16%   
5
%80

=  

Dengan panjang kelas interval 16% dan persentase minimal 20%, maka diperoleh 

tingkatan: 
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Tabel 3.4 
Kriteria Deskirptif Persentase 

 
No Interval persentase skor Kriteria 
1 84  < % skor < 100 Sangat tinggi (ST) 
2 68  < % skor < 84 Tinggi (T) 
3 52  < % skor < 68 Sedang (S) 
4 36  < % skor < 52 Rendah (SR) 
5 20  < % skor < 36 Sangat Rendah (SR) 

Kriteria ini digunakan untuk setiap variabel maupun sub variabel dalam 

penelitian, karena banyak item yang digunakan dari masing-masing variabel 

maupun sub variabelnya berbeda-beda, sehingga jumlah skor dari masing-masing 

responden harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk persentase skor dengan cara 

membandingkan jumlah skor dengan skor idealnya. Skor ideal diperoleh dari 

banyaknya item dikalikan dengan skor ideal yaitu 5.  

3.6.2 Uji Persyaratan 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Untuk keperluan analisis data selanjutnya, maka akan lebih mudah dan 

lancar bila variabel-variabel yang diteliti mengikuti distribusi tertentu. Dari teori 

kemungkinan apabila populasi yang diteliti berdistribusi normal maka konklusi 

bisa diterima, tetapi apabila populasi tidak berdistribusi normal maka konklusi 

berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan 

berdasarkan teori tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas distribusinya, 

apakah pada taraf signifikansi tertentu atau tidak. Pengujian normalitas data 

dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi penelitian masing-

masing variabel penelitian. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnof (Santoso 1999:311). Data dianalisis dengan 
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bantuan komputer program SPSS versi 12 Windows 2000. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Di samping menggunakan uji Kolmogorov Smirnov analisis 

kenormalan data ini juga didukung dari Plot of Regression Standardized Residual. 

Apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS ternyata diperoleh titik-titik yang 

mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi 

normal 

3.6.2.2 Uji Heterskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas secara grafis dapat dilihat dari multivariate 

standardized Scatterplot. Dasar pengambilannya apabila sebaran nilai residual 

terstandar tidak membentuk pola tertentu namun tampak random dapat dikatakan 

bahwa model regresi bersifat homogen atau tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

3.6.2.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan langkah untuk mengetahui status linier tidaknya 

suatu distribusi sebuah data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linieritas 

akan menentukan teknik analisis regresi yang akan digunakan. Jika hasil uji 

linieritas merupakan data yang linier maka digunakan analisis regresi linier. 

Sebaliknya jika hasil uji linieritas merupakan data yang tidak linier maka analisis 

regresi yang digunakan nonlinier. Dasar pengambilan keputusan dari uji ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi > 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa hubungannya bersifat linier. 
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3.6.2.4 Uji Multikolinieritas 

Uji persamaan selanjutnya adalah uji kolinieritas untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi di antara sesama variabel bebas. Model regresi dalam penelitian 

ini dapat memenuhi syarat apabila tidak terjadi multikolinieritas atau adanya 

korelasi di antara variabel bebas (Santosa 1999:293). Pengujian multikolinieritas 

ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor (VIF). Antara variabel bebas 

dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 0,1 dan VIF > 10.  

Uji persyaratan analisis menggunakan bantuan komputer program SPSS 

versi 12 for Windows 2000. 

3.6.3 Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji parsial dan uji 

simultan. 

3.6.3.1 Uji Parsial 

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

regresi maupun korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas 

dengan variabel terikat (Y). Data dianalisis dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 12 for Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan 

angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Apabila Ha diterima menunjukkan ada pengaruh yang signifikan 

motivasi dan disiplin terhadap prestasi belajar secara parsial. 

3.6.3.2 Uji Simultan 

Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji signifkansi korelasi 

ganda adalah analisis tentang hubungan antara dua variabel atau lebih variabel 

bebas (independent variable) dengan satu variabel terikat (dependent variable). 
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Dalam penelitian ini, analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara 

motivasi dan disiplin dengan prestasi belajar. Analisis regresi ganda bertujuan 

untuk meramalkan nilai pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu 

variabel terikat dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut : 

    Y  =  b1X1  +  b2 X2  + a  

    Keterangan : 

    Y = nilai yang diprediksi atau kriterium 

    X = nilai variabel prediktor 

    a = bilangan konstan 

    b = bilangan koefisien prediktor  

Analisis korelasi ganda sekaligus regresi ganda dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS versi 12 for Windows 2000. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 

0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima yang 

berarti ada pengaruh secara simultan motivasi dan disiplin terhadap prestasi 

belajar. 

3.6.3.3 Koefisien Determinasi 

Menentukan besarnya pengaruh antara motivasi belajar dan disiplin siswa 

terhadap prestasi belajar. Untuk mengukur derajat hubungan antara 3 variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar, disiplin belajar dan 

prestasi belajar dilakukan uji koefisien determinasi. Perhitungan koefisien 

determinasi secara simultan yang dilakukan dengan SPSS dapat dilihat dari 

besarnya R square, sedangkan hasil koefisien determinasi secara parsial dapat 

dilihat dengan mengkuadratkan besarnya nilai correlations partial. Dalam 

menghitung besarnya koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS dapat 

dilakukan serentak dengan pengujian hipotesis dengan langkah-langkah yang 

sama.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

 SMA Negeri 12 Semarang didirikan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 

37156/A2.I.2/KP yang beralamatkan di Desa Plalangan Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang. Berdasarkan data yang ada, luas tanah di SMA Negeri 1 

Semarang sebesar 14.435 m, sehingga dengan lahan yang cukup luas tersebut 

sangat memungkinkan bagi sekolah untuk mengembangkan lokasi yang ada 

sebagai sarana penunjang aktivitas belajar siswa.  

Visi dari SMA Negeri 12 Semarang adalah tangguh dalam kreasi dan 

ungul dalam prestasi. Tujuan dari sekolah tersebut untuk mencetak out put 

generasi muda yang berkreasi dan berprestasi di bidang akademik. Sehingga 

dalam sekolah ini telah diajarkan ketrampilan-ketrampilan yang dapat dijadikan 

modal dasar bagi lulusannya yang tidak mampu untuk melanjutkan ke perguruan 

tinggi. Selain itu bidang prestasi akademik juga selalu diunggulkan untuk 

menciptakan generasi muda yang berprestasi dalam bidang keahliannya.  

SMA Negeri 12 Semarang membuka 3 jurusan, yaitu ilmu pengetahuan 

alam, ilmu sosial dan bahasa. Dengan demikian diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat dari siswa didiknya. Jumlah 

siswa secara keseluruhan 837 siswa yang terbagi dalam tigas kelas. Kelas X 

berjumlah 296, kelas XI berjumlah 298 dan kelas XII berjumlah 243. Berikut ini 

adalah daftar jumlah siswa di SMA Negeri 12 Semarang tahun 2006: 
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Tabel 4.1 
Daftar siswa SMA Negeri 12 Semarang 

 
No Kelas Jumlah 
1 X 296 
2 XI 298 
3 XII 243 

Jumlah 837 
Sumber : Data SMA Negeri 12 Semarang 

 
Dari data siswa tersebut dapat diketahui bahwa SMA Negeri 12 Semarang 

telah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. Untuk tenaga pengajar berjumlah secara keseluruhan berjumlah 60 

guru yang terbagi sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. 

Untuk mengembangkan potensi siswa, sekolah memberikan pilihan 

ekstrakurikuler yang terdiri dari bidang ilmiah, seni dan olahraga. Dalam usaha 

meningkatkan kualitas anak didiknya SMA Negeri 12 selalu aktif mengikuti 

berbagai lomba mata pelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler seperti seni dan 

olahraga. Sedangkan untuk menambah kualitas dan profesionalitas tenaga 

pengajar sekolah selalu mengirimkan guru ke berbagai penataran dari tingkat 

dasar sampai tingkat nasional. 

Selain itu berbagai fasilitas seperti lapangan olahraga, taman sekolah, 

mushola dan beberapa fasilitas lainnya sangat mendukung kegiatan pembelajaran 

bagi siswa di sekolah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai 

sekolah berharap akan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar di 

sekolah. Karena sarana diindikasikan sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi semangat siswa untuk belajar dan dengan sarana yang ada siswa 

juga akan dapat menyalurkan bakat serta minat yang mereka miliki.  
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4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.2.1 Motivasi Belajar 

Motivasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas manusia karena 

motivasi merupakan hal yang dapat menyebabkan, menyalurkan dan mendukung 

perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang 

optimal” (Malayu S.P Hasibuan, 2001:141). Gambaran tentang motivasi belajar 

siswa kelas XI SMA Negeri 12 Semarang dapat dilihat dari analisis deskriptif 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Siswa 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat tinggi 3 4.0
2 68<% skor < 84 Tinggi 43 57.3
3 52<% skor < 68 Sedang 28 37.3
4 36<% skor < 52 Rendah 1 1.3
5 20<% skor < 36 Sangat rendah 0 0.0
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Berdasarkan hasil perhitungan deskripsi persentase diketahui sebanyak 3 

siswa (4%) memiliki motivasi yang sangat tinggi, sebanyak 43 siswa (57,3%) 

memiliki motivasi tinggi, sebanyak 28 siswa (37,3%) memiliki motivasi sedang 

dan hanya 1 siswa (1,3%) memiliki motivasi rendah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada diagram berikut ini : 
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Motivasi Belajar

Tinggi
57.3%

Sedang
37.3%

Rendah
1.3%

Sangat tinggi
4.0%

 
Diagram 4.1 

Tingkat Motivasi Siswa SMA Negeri 12 Semarang 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa motivasi belajarnya 

tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan yang tinggi untuk 

mencapai cita-cita, karena kemampuan belajar, kondisi siswa itu sendiri, kondisi 

lingkungan yang mendukung, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan adanya 

upaya guru untuk membejarkan siswa. Untuk lebih jelas mengenai motivasi 

belajar siswa di SMA Negeri 12 Semarang berikut ini dapat dilihat dari 

perhitungan analisis deskriptid untuk tiap indikator. 

1. Cita-cita 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000 : 114)  motivasi merupakan 

perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa 

kegiatan fisik, karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, 

maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan 

segala upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya. Dengan kata lain 

motivasi muncul karena keinginan untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang 
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diharapkan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa keinginan siswa untuk 

meraih cita-citanya tergolong tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi tentang motivasi untuk mencapai cita-cita 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat tinggi 9 12.00
2 68<% skor < 84 Tinggi 41 54.67
3 52<% skor < 68 Sedang 6 8.00
4 36<% skor < 52 Rendah 18 24.00
5 20<% skor < 36 Sangat rendah 1 1.33
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Terlihat pada tabel 4.3, sebanyak 41 siswa (54,67%) memiliki motivasi 

yang tinggi dan 9 siswa (12%) memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk meraih 

cita-citanya. Dari data hanya 18 siswa (24%) yang memiliki motivasi rendah. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki keyakinan yang kuat 

bahwa dengan sekolah masa depannya dapat lebih baik dalam meraih cita-cita. 

Mereka juga berharap bahwa lulus dari SMU dengan meraih prestasi yang baik 

dapat melajutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi tersebut 

menimbulkan motivasi yang kuat untuk selalu belajar secara giat. 

2. Kemampuan Belajar 

Indikator lainnya dari motivasi belajar adalah kemampuan belajar. 

Menurut Max Darsono (2000:65), setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang 

berbeda. Siswa yang merasa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan 

sesuatu, maka akan mendorong dirinya berbuat sesuatu untuk dapat mewujudkan 

tujuan yang ingin diperolehnya dan sebaliknya yang merasa tidak mampu akan 

merasa malas untuk berbuat sesuatu. Berdasarkan hasil analisis deskriptif 

menunjukan bahwa kemampuan belajar siswa tergolong tinggi. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Distribusi frekuensi tentang kemampuan belajar 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat tinggi 13 17.33
2 68<% skor < 84 Tinggi 30 40.00
3 52<% skor < 68 Sedang 27 36.00
4 36<% skor < 52 Rendah 5 6.67
5 20<% skor < 36 Sangat rendah 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Terlihat dari dari tabel 4.4, sebanyak 13 siswa (17,33%) memiliki 

kemampuan belajar yang sangat tinggi dan 30 siswa (40%) memiliki kemampuan 

belajar yang tinggi. Meskipun demikian masih ada 27 siswa (36%) yang memiliki 

kemampuan belajar yang sedang. Tingginya kemampuan dalam belajar tersebut 

ditunjukkan dari kesiapan siswa yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Pada 

saat pembelajaran, siswa mempersiapkan buku pelajaran yang dipergunakan dan 

memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Siswa pun membuat rangkuman 

materi yang diajarkan agar dapat mudah menerima penjelasan guru. Mereka juga 

tidak sungkan untuk bertanya apabila ada penjelasan dari guru yang belum 

dimengerti.  

3. Kondisi Siswa 

Kondisi siswa juga berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam belajar. 

Dengan kondisi fisik maupun psikologis yang baik akan mendukung siswa untuk 

belajar. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa kondisi siswa 

tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 
Distribusi frekuensi tentang Kondisi Siswa 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat baik 16 21.33
2 68<% skor < 84 Baik 28 37.33
3 52<% skor < 68 Cukup 27 36.00
4 36<% skor < 52 Kurang baik 4 5.33
5 20<% skor < 36 Tidak baik 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Terlihat dari tabel 4.5, sebanyak 28 siswa (37,33%) memiliki kondisi yang 

baik dan 16 siswa (21,33%) tergolong sangat baik. Dari data hanya 27 siswa 

(36%) yang memiliki kondisi cukup. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa  lebih memprioritaskan stamina untuk belajar di sekolah. Agar dapat 

berkonsentrasi terhadap proses belajar mengajar, mereka berusaha menyempatkan 

diri dengan sarapan. Secara psikologis jika ada masalah sebagian besar siswa 

berusaha untuk menyelesaikan atau mengurangi beban masalah tersebut dengan 

menceritakan kepada orang tua atau teman sehingga semangat dan konsentrasi 

dalam mengikuti proses belajar mengajar tidak terganggu. Untuk mengejar 

ketinggalan ketika tidak masuk sekolah, mereka berusaha meminjam catatan atau 

tuhas kepada teman mengenai materi pelajaran yang diberikan guru. Tindakan dan 

sikap tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi 

belajar yang tinggi. 

4. Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan siswa juga berpengaruh pada kuat lemahnya motivasi 

belajar siswa. Lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis yang baik akan 

mendukung kuatnya motivasi siswa untuk belajar, sebaliknya lingkungan fisik dan 
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non fisik yang kurang mendukung cenderung kurang mendukung motivasi siswa 

untuk belajar. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa berada dalam lingkungan yang cukup baik. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 4.6. 

 Tabel 4.6 
Distribusi frekuensi tentang Kondisi Lingkungan  

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat baik 18 24.00
2 68<% skor < 84 Baik 23 30.67
3 52<% skor < 68 Cukup 29 38.67
4 36<% skor < 52 Kurang baik 5 6.67
5 20<% skor < 36 Tidak baik 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Terlihat dari tabel di atas, sebanyak 29 siswa (38,67%) berada dalam 

kondisi lingkungan yang cukup baik, selebihnya 23 siswa (30,67%) dalam 

kategori baik dan 18 siswa (24%) dalam kategori sangat baik. Menurut padangan 

sebagian besar siswa, ruangan kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar cukup 

bersih dan teratur sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar. Lingkungan 

rumah pun menurut pandangan siswa juga tergolong cukup baik, sebab orang tua 

cukup mendukung belajar anak dengan menyediakan keperluan belajar seperti 

buku, alat tulis dan kelengkapan sekolah. Mereka merasa nyaman dalam belajar 

karena tidak berada dalam lingkungan yang gaduh. Kondisi lungkungan siswa 

tersebut memberikan pengaruh pada kuatnya motivasi dalam belajar. 

5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar 

Unsur-unsur dinamis merupakan unsur-unsur yang keberadaannya didalam 

proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah dan bahkan 



 51

hilang sama sekali misalnya gairah belajar, emosi siswa dan lain-lain. Siswa 

memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami 

perubahan selama proses belajar, kadang-kadang kuat atau lemah. Kondisi 

tersebut  dapat memperkuat atau melemahkan motivasi siswa dalam belajar. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa unsur-unsur dinamis dalam 

belajar tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Distribusi frekuensi tentang unsur-unsur dinamis 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat baik 10 13.33
2 68<% skor < 84 Baik 31 41.33
3 52<% skor < 68 Cukup 29 38.67
4 36<% skor < 52 Kurang baik 5 6.67
5 20<% skor < 36 Tidak baik 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Terlihat dari tabel 4.7, sebanyak 31 siswa (41,33%) memiliki unusr-unsur 

dinamis yang baik dan 10 siswa (13,33%) dalam kategori sangat baik, selebihnya 

29 siswa (38,67%) tergolong cukup. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

gairah belajar siswa tergolong baik karena tidak begitu memiliki masalah pribadi 

yang berat. Mereka merasa berkonsentrasi belajar karena dalam suasana yang 

tenang sehingga lebih cepat menyerap materi pelajaran. Apabila akan diadakan 

ulangan atau menghadapi ujian berusaha menghadapinya dengan belajar yang 

rajin. Dari data tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur dinamis siswa 

cenderung kuat sehingga dapat memperkuat motivasi dalam belajar. 
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6. Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa 

Kualitas upaya guru dalam membelajarkan siswa juga berpengaruh pada 

kuat lemahnya motivasi belajar siswa. Berdasarkan data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa upaya guru dalam membelajarkan siswa tergolong baik. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 
Distribusi frekuensi tentang upaya guru dalam membelajarkan siswa 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat baik 14 18.67
2 68<% skor < 84 Baik 25 33.33
3 52<% skor < 68 Cukup 25 33.33
4 36<% skor < 52 Kurang baik 11 14.67
5 20<% skor < 36 Tidak baik 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Terlihat dari tabel 4.8, sebanyak 25 siswa (33,33%) menyatakan bahwa 

upaya guru dalam membelajarkan siswa tergolong baik dan 14 siswa (18,67%) 

tergolong sangat baik. Dari data masih ada 25 siswa (33,33%) tergolong cukup 

dan 11 siswa (14,67%) tergolong kurang baik. Tingginya kualitas guru tersebut 

ditunjukkan dari tugas-tugas yang diberikan guru untuk memacu siswa dalam 

belajar. Saat berlangsungnya proses belajar mengajar, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi  pelajaran yang sedang 

dijelaskan. Guru juga memiliki kemampuan yang baik terhadap materi yang 

diajarkan dan saat berlangsungnya proses belajar mengajar guru memberikan 

evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa. Secara umum proses pembelajaran 

yang berlangsung tergolong baik karena adanya kualitas guru dalam pembelajaran 

yang berdampak pada kuatnya motivasi belajar siswa. 
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4.1.2.2 Disiplin belajar 

Disiplin belajar merupakan sikap mental individu yang mencerminkan rasa 

ketaatan, kepatuhan, yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan 

kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan belajar. Bagi siswa berdisiplin sangat 

penting, sebab akan membuat seorang siswa memiliki kecakapan mengenai cara 

belajar yang baik, juga merupakan suatu proses ke arah pembentukan watak yang 

baik.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kedisiplina siswa 

kelas XI SMA Negeri 12 Semarang tergolong sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat 

dari analisis deskriptif pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi tentang Disiplin Belajar 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat tinggi 0 0.00
2 68<% skor < 84 Tinggi 35 46.67
3 52<% skor < 68 Sedang 40 53.33
4 36<% skor < 52 Rendah 0 0.00
5 20<% skor < 36 Sangat rendah 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa dari 75 siswa terdapat 40 siswa 

(53,33%) memiliki tingkat kedisiplinan yang sedang dalam belajarnya, selebihnya 

35 siswa (46,67%) tergolong tinggi.  
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Tingkat Kedisiplinan Siswa

Sedang
53.33%

Tinggi
46.67%

 

Diagram 4.2 
Tingkat Kedisiplinan Siswa SMA Negeri 12 Semarang 

Berdasarkan data dan diagram pie di atas menunjukkan bahwa tingkat 

kedisiplinan siswa dalam mentaati tata tertib sekolah, memiliki perilaku 

kedisiplinan dalam kelas, disiplin dalam menempati jadwal dan disiplin dalam 

belajar tergolong sedang.  

1. Menaati tata tertib sekolah 

Tingkat kedisiplinan siswa dalam menaati tata tertib sekolah tergolong 

sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi tentang Kedisiplinan dalam Menaati Tata Tertib Sekolah 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat tinggi 1 1.33
2 68<% skor < 84 Tinggi 28 37.33
3 52<% skor < 68 Sedang 40 53.33
4 36<% skor < 52 Rendah 6 8.00
5 20<% skor < 36 Sangat rendah 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 
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Tabel 4.10, menunjukkan bahwa sebanyak 40 siswa (53,33%) memiliki 

tingkat kedisiplinan yang sedang dalam menaati tata tertib sekolah, selebihnya 28 

siswa (37,33%) memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi.  Kedisplinan siswa 

dalam menaati tata tertib sekolah ini dapat dilihat dari kedisiplinan siswa untuk 

datang tepat waktu, mengikuti upacara setia hari seni dan hari besar nasional 

lainnya dengan tertib, melaksanakan kewajiban  siswa untuk membayar SPP 

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, memakai seragam sesuai dengan 

aturan yang berlaku di SMA Negeri 12 Semarang dan berusahamasuk kelas 

walaupun guru belum datang. 

2. Perilaku Kedisiplinan dalam Kelas 

Perilaku kedisiplinan dalam kelas pada siswa kelas XI SMA Negeri 12 

Semarang tergolong tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi tentang Perilaku Kedisiplinan dalam Kelas 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat tinggi 6 8.00
2 68<% skor < 84 Tinggi 33 44.00
3 52<% skor < 68 Sedang 32 42.67
4 36<% skor < 52 Rendah 4 5.33
5 20<% skor < 36 Sangat rendah 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Terlihat dari tabel 4.11, sebanyak 33 siswa (44%) memiliki kedisiplinan 

yang tinggi dan 32 siswa (42,67%) memiliki perilaku disiplin yang sedang di 

dalam kelas. Perilaku disiplin di dalam kelas dapat dilihat dari tindakan siswa 

yang tidak mengobrol dengan teman sebangku ketika guru menerangkan materi. 

Pada saat proses belajar mengajar berlangsung, sebagian besar siswa 
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membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan materi pelajaran bersama teman. 

Apabila akan keluar dari kelas, meminta ijin kepada guru yang sedang 

memberikan materi pelajaran.  

3. Disiplin dalam Menempati Jadwal Belajar 

Tingkat kedisiplinan siswa dalam menempati jadwal belajar tergolong 

sedang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi tentang Disiplin dalam Menempati Jadwal Belajar 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat tinggi 9 12.00
2 68<% skor < 84 Tinggi 20 26.67
3 52<% skor < 68 Sedang 45 60.00
4 36<% skor < 52 Rendah 1 1.33
5 20<% skor < 36 Sangat rendah 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Terlihat dari tabel 4.12, sebanyak 45 siswa (60%) memiliki tingkat 

kedisiplinan yang sedang dalam menempati jadwal belajar, sebanyak 20 siswa 

(26,67%) memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi.   

Disiplin dalam menepati jadwal belajar ini dapat dilihat dari disiplin siswa 

untuk mengkontrol jadwal pelajaran yang sudah dibuat agar belajar dapat berjalan 

dengan baik. Ketika menepati jadwal belajar, mereka berusaha menghindari 

ajawkan teman dan gangguan dari luar. Meskipun tidak ada ulangan ataupun ujian 

mereka berusaha mempelajari materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. 
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4. Belajar secara Teratur 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki 

tingkat kedisiplinan untuk belajar secara cukup teratur. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi tentang Disiplin untuk belajar secara teratur 

No Interval persentase skor Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84<% skor < 100 Sangat tinggi 7 9.33
2 68<% skor < 84 Tinggi 25 33.33
3 52<% skor < 68 Sedang 36 48.00
4 36<% skor < 52 Rendah 7 9.33
5 20<% skor < 36 Sangat rendah 0 0.00
 Jumlah  75 100

Sumber: data primer tahun 2006 

Terlihat dari tabel 4.13, sebanyak 48% siswa memiliki tingkat kedisplinan 

yang sedang untuk belajar secara teratur, selebihnya sebanyak 25 siswa (33,33%) 

dalam kategori tinggi. Belajar yang teratur ini dapat dilihat dari usaha siswa untuk 

tetap mengerjakan semua tugas dari guru, tetap mempelajari materi meskipun 

kurang menarik, berusaha mempelajari materi di rumah, berusaha mengulang 

materi di rumah dan mengganti waktu belajar yang terpakai untuk kegiatan lain. 

4.1.2.3 Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar sebagian besar siswa SMA Negeri 12 Semarang 

tergolong cukup dengan nilai 60 < Nilai < 75. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 
Distribusi Frekuensi tentang Prestasi Belajar Siswa  

Interval nilai Kriteria Frekuensi Persentase 
90 < Nilai Sangat baik (A) 0 0 
75 < Nilai < 90 Baik (B) 18 24 
60 < Nilai < 75 Cukup (C) 57 76 
Nilai < 60 Kurang (D) 0 0 
Jumlah  75 100 

Terlihat dari tabel 4.14, sebanyak 57 siswa (76%) memiliki prestasi 

belajar yang cukup dengan nilai pada interval 60 < Nilai < 75 selebihnya 18 siswa 

(24%) memiliki prestasi yang baik dengan nilai pada interval 75 < Nilai < 90.  

Prestasi Belajar Siswa

Cukup (C)
76%

Baik (B)
24%

 

Diagram 4.3 
Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 12 Semarang 
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4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1 Uji Normalitas Data 

Salah satau syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah data 

dan model regresi berdistribusi normal. Kenormalan data dapat dilihat dari uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnof dari masing-maisng variabel (Santoso 1999:311). 

Data dianalisis dengan bantuan komputer program SPSS versi 12 Windows 2000. 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 

maka data penelitian berdistribusi normal, sedangkan untuk normal P-P plot 

apabila titik-titik berada dekat dengan garis diagonal maka model regresi 

berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat dari output SPSS 12 seperti 

pada tabel 4.15 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov Smirnov 

 
No Variabel Kolmorov Smirnov p value Kriteria 

1 Motivasi  0.658 0.780 Normal 
2 Disiplin 0.702 0.708 Normal 
3 Prestasi belajar 0.887 0.411 Normal 

 
 
Terlihat dari tabel 4.15 pada baris asymp. Sig untuk dua sisi diperoleh nilai 

signifikansi variael motivasi sebesar 0,780, untuk variabel disiplin 0,459, untuk 

variabel disiplin sebesar 0,708 dan sebesar prestasi belajar 0,411. Nilai 

signifikansi dari masing-masing variabel > 0,05 yang berarati bahwa Ho diterima 

atau data dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Di samping menggunakan uji Kolmogorov Smirnov analisis kenormalan 

data ini juga didukung dari Plot of Regression Standardized Residual. Apabila 
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grafik yang diperoleh dari output SPSS ternyata titik-titik mendekati garis 

diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Lebih 

jelasnya hasil uji normalitas data dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
Gambar 4.4 

P-P Plot pengujian normalitas model regresi 
 

Terlihat dari grafik di atas, titik-titik mendekati garis diagonal yang berarti 

bahwa model regresi berdistribusi normal. 

4.1.3.2 Uji Heterokesdasitas 

Ada tidaknya heterokedastisitas, secara grafis dapat dilihat dari 

multivariate standardized Scatterplot. Dasar pengambilannya apabila sebaran nilai 
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residual terstandar tidak membentuk pola tertentu namun tampak random dapat 

dikatakan bahwa model regresi bersifat homogen atau tidak mengandung 

heteroskedastisitas. Lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut. 
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Gambar 4.5 
Uji Heteroskedastisitas 

Terlihat dari grafik 4.5, titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu 

vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas atau 

bersifat homogen. 
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4.1.3.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dapat dilihat dari nilai signifikansi dari deviation of linierity 

untuk X1 terhadap Y, X2 terhadap Y dan X3 terhadap Y. Apabila nilai signifikansi 

> 0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungannya bersifat linier. Lebih jelasnya hasil 

pengujian linieritas ini dapat dilihat pada tabel 4.16 

Tabel 4.16 
Hasil Uji Linieritas 

No Uji Linieritas F hitung df1 df2 Sig Kriteria
1 X1 terhadap Y 0,982 20 53 0,497 Linier 
2 X2 terhadap Y 1,596 21 52 0,087 Linier 

Terlihat dari tabel 4.16, nilai signifikansi dari masing-masing pengujian > 

0,05 yang berarti bahwa hubungan antara X1, X2 dengan Y bersifat linier. 

4.1.3.4 Uji Multikolinieritas 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar variabel bebasnya 

tidak memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolinieritas.  

Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor 

(VIF). Antara variabel bebas dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 

0,1 dan VIF > 10. Hasil pengujian multikolineiritas selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.881 1.135

.881 1.135
Motivasi
Disiplin

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi belajara. 
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Terlihat dari tabel 4.17, nilai toleransi dari masing-masing variabel bebas 

> 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung multikolinieritas. 

4.1.4 Uji Hipotesis 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier yang dilakukan melalui 

analisa statistik dengan mengunakan program SPSS 10.0 for windows. Hasil 

analisis tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel  4.18. 

Tabel 4.18 
Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa

49.701 5.289 9.396 .000
.159 .063 .281 2.510 .014 .284
.168 .070 .269 2.403 .019 .272

(Constant)
Motivasi
Disiplin

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlations

Dependent Variable: Prestasi belajara. 
 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.18 diperoleh model regresi 

hubungan antara motivasi (X1), disiplin (X2) dengan prestasi belajar (Y): 

Y = 49.704 + 0.159X1 + 0.168X2 

Berdasarkan model regresi tersebut diperoleh koefisien regresi variabel 

motivasi sebesar 0.159 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan motivasi 

belajar siswa sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau 

kenaikan prestasi belajar sebesar 0,159, sedangkan koefisien regresi untuk 

variabel disiplin sebesar 0.168 menyatakan bahwa setiap peningkatan disiplin 

belajar siswa sebesar satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan atau 
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kenaikan prestasi belajar sebesar 0,168. Secara umum menunjukkan bahwa 

perubahan motivasi dan disiplin ke arah positif akan diikuti dengan peningkatan 

prestasi belajar siswa. 

Model regresi tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji parsial (t) 

dan uji simultan (F). 

4.1.4.1 Uji Parsial 

Untuk menguji hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh motivasi 

terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 12 Semarang maka dilakukan 

pengujian secara parsial dengan menggunakan SPSS. Hasil pengujian dengan 

menggunakan program SPSS diketahui nilai signifikansi sebesar 0.014 < 0,05  

yang berarti hipotesis (Ha) diterima, dengan demikan ada pengaruh motivasi yang 

signifikan  terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 12 Semarang. 

Hipotesis kedua yang menyatakan ada pengaruh disiplin terhadap prestasi 

belajar siswa di SMA Negeri 12 Semarang diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0.019 < 0,05. Nilai signifikansi tersebut di bawah 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh disiplin terhadap prestasi 

belajar siswa di SMA Negeri 12 Semarang. 

4.1.4.2 Uji Simultan  

Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi dan disiplin belajar terhadap 

prestasi siswa di SMA Negeri 12 Semarang secara simultan dilakukan pengujian 

dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengujian secara simultan ini dapat 

dilihat pada tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 
Hasil Uji Simultan 

ANOVAb

254.408 2 127.204 9.218 .000a

993.592 72 13.800
1248.000 74

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Disiplin, Motivasia. 

Dependent Variable: Prestasi belajarb. 
 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi sebesar 0.000 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga yang menyatakan ada pengaruh antara 

motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi siswa di SMA Negeri 12 

Semarang diterima. 

4.1.4.3 Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y 

maka dilakukan perhitungan koefisen determinasi baik secara parsial maupun 

secara simultan.  

1. Parsial 

Untuk mengetahui besarnya hubungan antara X1 terhadap Y dan X2 

terhadap Y secara parsial dilakukan dengan mengkuadratkan besarnya korelasi 

parsial dari hasil analisis data yang diperoleh. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan program SPSS 10.0 for windows diketahui bahwa besarnya 

korelasi parsial antara X1 terhadap Y sebesar 0.284 sehingga dapat diketahui 

bahwa besarnya pengaruh antara X1 terhadap Y sebesar 8.07%. Sedangkan 

besarnya koefisien korelasi antara X2 terhadap Y  sebesar 0.272 sehingga dapat 

diketahui bahwa besarnya pengaruh antara X2 terhadap Y sebesar 7.39%.  
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2. Simultan 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X1 dan X2 

terhadap Y secara simultan dapat diketahui dari besarnya korelasi antara  X1 dan 

X2 yang dikuadratkan (R square). Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS 10.0 for windows diketahui bahwa besarnya 

pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0.204 atau 20.4%. Sedangkan 

sisanya sebesar 79.6% dipengaruhi faktor lain yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini. 

4.2 Pembahasan  

Hasil perhitungan analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh antara 

motivasi dan disiplin siswa terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 12 

Semarang secara parsial dan simultan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya 

perubahan prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor motivasi dan disiplin 

siswa. Prestasi belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan  oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan oleh guru. (Tulus, 2004 : 75). Prestasi merupakan hasil 

yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi 

akademik merupakan hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di 

sekolah atau di perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan 

melalui pengukuran dan penilaian. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa prestasi belajar siswa tergolong cukup dengan nilai antara 60-75. Prestasi 

tersebut menggambarkan bahwa rata-rata kemampuan belajar siswa kelas XI SMA 

Negeri 12 Semarang 2005/2006 dari semua mata pelajaran yang diberikan 
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tergolong cukup baik. Prestasi tersebut tidak lepas dari faktor motivasi dan faktor 

disiplin dalam diri siswa, meskipun tidak dipungkiri banyak faktor yang 

mempengarui prestasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Merson U 

Sangalang dalam Kartini Kartono (1990: 6), yang menyatakan bahwa kecerdasan, 

bakat, minat, motivasi, kesehatan, cara belajar, disiplin belajar, lingkungan 

keluarga, lingkungan pergaulan, sekolah dan sarana pendukung belajar  

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dari faktor-

faktor tersebut motivasi dan disiplin belajar merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari prestasi yang dicapai siswa.  

Hasil penelitian ini ternyata menerima hipotesis penelitian yang diajukan, 

dimana motivasi dan disiplin secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa kelas XI di SMA Negeri 12 Semarang. Semakin tinggi 

motivasi dan disiplin belajar diikuti dengan perubahan prestasi belajar ke arah 

yang positif.  

Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka seseorang 

menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dirinya, termasuk 

dalam belajar. Ada banyak hal yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam rangka 

mengembangkan dirinya sendiri, namun bila semua usaha itu tidak dilakukan 

dengan motivasi yang kuat, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan 

sebagaimana diharapkan. Seperti yang diungkapkan Mc Donald dalam Oemar 

Hamalik (2003: 106) yang menyatakan bahwa motivasi merupakan perubahan 

energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan afektid atau perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan.  
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Agar motivasi tetap efektif, perlu didukung oleh disiplin diri tinggi, 

dengan tetap konsisten menjalankan hal-hal yang sudah direncanakan, dalam 

rangka mencapai apa yang diinginkan, sambil tetap menghormati aturan-aturan 

atau norma-norma yang berlaku. Motivasi  merupakan sesuatu pemberian motif, 

penimbunan sesuatu hal yang menimbulkan dorongan, motivasi juga dapat 

diartikan faktor yang mendorong orang bertindak dengan cara tertentu. 

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan dorongan 

pada awal belajar, pada  proses belajar dan hasil akhir belajar. Selain itu juga 

dapat dilakukan dengan menginformasikan tentang usaha belajar mereka jika 

dibanding dengan teman sebaya sebagai ilustrasi, jika terbukti kegiatan usahanya 

belum memadai maka ia berusaha setekun mungkin agar berhasil. Pengarahan 

kegiatan belajar untuk mengetahui bahwa mereka belum belajar secara efektif 

dapat dilakukan agar siswa dapat melakukan perubahan atas perilaku belajarnya. 

Dalam upaya mengatasi kurangnya motivasi belajar siswa, ada hal yang 

sekiranya dapat membantu upaya mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa. 

Keluarga merupakan tempat pertama kali seorang individu mendapatkan sesuatu 

tentang hubungan dengan sesama dan peran orang tua sebagai pembentuk 

kepribadian dari individu itu sendiri. Dalam upaya mengatasi motivasi belajar 

yang rendah, peranan orang tua sangatlah besar dengan memberikan didikan 

kepada anak sejak kecil sebagai pedoman dimasa yang akan datang yaitu 

menanamkam sikap suka belajar dan mengembangkan potensi diri lewat belajar. 

Selain peran orang tua, guru juga memiliki andil yang cukup besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran yang dilakukan siswa. Untuk itu guru harus 
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mampu melakukan optimalisasi penerapan prinsip belajar, adanya kedinamisan 

dalam pembelajaran serat mampu memanfaatkan pengalaman dan kemampuan 

siswa. 

Motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu dan 

memelihara perilaku seseorang secara terus menerus. Motivasi tidak hanya 

penting untuk membuat siswa melakukan aktivitas belajar, melainkan juga 

menentukan berapa banyak siswa dapat belajar dari aktivitas yang mereka lakukan 

atau informasi yang mereka hadapi. Siswa yang termotivasi akan menunjukkan 

proses kognitif yang tinggi dalam belajar, menyerap dan mengingat apa yang telah 

dipelajari. Dalam proses belajar mengajar seharusnya guru mengerti kapan siswa 

perlu dimotivasi selama proses belajar sehingga aktivitas belajar berlangsung 

lebih menyenangkan, arus komunikasi lebih lancar, menurunkan kecemasan 

siswa, meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar siswa.  

Selain motivasi faktor lain yang juga berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa adalah disiplin belajar. Disiplin belajar merupakan pernyataan sikap dan 

perbuatan siswa dalam melaksanakan kewajiban belajar secara sadar dengan cara 

menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dengan 

sadar akan kewajibannya sebagai seorang pelajar maka siswa akan menunjukkan 

sikap mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dimanapun mereka 

berada. Di sekolah siswa akan masuk ke dalam kelas tepat pada waktunya, 

mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang ditentukan dan mentaati peraturan atau 

tata tertib yang berlaku di sekolah. Jika di rumah siswa juga sadar akan 

kewajibannya sebagai pelajar. Mereka akan mengerjakan tugas sekolah yang 
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diberikan oleh gurunya, belajar secara teratur untuk mempersiapkan materi pada 

hari berikutnya dan mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan dibawa ke 

sekolah pada malam hari. 

Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu 

menghargai orang lain dengan cara mentaati dan mematuhi peraturan yang 

berlaku, sehingga tidak akan merugikan pihak lain dan hubungan dengan sesama 

menjadi baik dan lancar. Upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dapat dilakukan 

baik oleh orang tua, guru atau sekolah. Penetapan sanksi terhadap pelanggaran 

disiplin yang dilakukan siswa dan pemberian hadiah atau pujian pada siswa yang 

berprestasi merupakan salah satu upaya untuk melatih kedisiplinan siswa. Hal ini 

dilakukan agar ada keseimbangan antara apa yang mereka lakukan dengan apa 

yang mereka peroleh. Terkadang ada kecenderungan bahwa sekolah atau orang 

tua hanya memberikan sangsi atau hukuman kepada siswa-siswa yang melakukan 

pelanggaran disiplin, akan tetapi disisi lain hal ini tidak diimbangi dengan 

memberikan hadiah atau pujian bagi mereka yang telah melaksanakan atau 

menegakkan disiplin.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

5.1. Simpulan  

1. Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS diketahui nilai 

signifikansi sebesar 0.014 sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh antara 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 12 Semarang, 

atau Ha diterima. Untuk variabel disiplin belajar diketahui nilai signifikansi 

sebesar 0.019 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara disiplin 

belajar terhadap prestasi siswa di SMA Negeri 12 Semarang, atau Ha 

diterima. 

2. Hasil pengujian secara simultan diketahui nilai signifikansi sebesar 0.000 

sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh antara motivasi belajar dan disiplin 

belajar terhadap prestasi siswa di SMA Negeri 12 Semarang, atau Ha 

diterima. 

3. Hasil perhitungan koefisien dterminasi diketahui bahwa besarnya pengaruh 

antara X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0.204 atau 20.4%. Sedangkan sisanya 

sebesar 79.6% dipengaruhi faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian 

ini. 

5.2. Saran  

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat siswa yang memiliki kondisi 

fisik dan psikologis dalam kategori rendah. Untuk meningkatkan kondisi 
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siswa baik secara fisik maupun psikis diperlukan peranan orang tua yaitu 

dengan memberikan perhatian pada kesehatan anak dan selalu memberikan 

semangat serta dorongan kepada anak-anaknya agar mereka memiliki rasa 

percaya diri baik di sekolah maupun di rumah.  

2. Hasil penelitian pada variabel disiplin menunjukkan bahwa masih banyak 

anak yang memiliki perilaku disiplin di dalam kelas dan disiplin menepati 

jadwal dalam kategori rendah. Dalam hal ini peranan orangtua dan guru juga 

harus ditunjukkan pada penegakan kedisiplinan anak dalam pembelajaran baik 

di rumah maupun di sekolah.  

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

acuan khususnya untuk penelitian yang kaitannya dengan motivasi dan 

disiplin belajar siswa. 
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