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SARI 

Riris Purnomowati. 2006. “ Pengaruh Disiplin dan Motivasi Belajar terhadap 
Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMK Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 
2005/2006”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
98 h. 
 
Kata Kunci: Disiplin, Motivasi dan Prestasi Belajar 

Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari prestasi belajar siswa 
yang bersangkutan. Prestasi belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang 
sangat penting peranannya dalam menentukan prestasi belajar siswa diantaranya 
adalah disiplin dan motivasi belajar. Untuk dapat mengetahui pengaruh disiplin 
dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar 
Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 maka diperlukan penelitian lebih lanjut. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
kedisiplinan, motivasi, dan prestasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar 
Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 ? (2) Adakah pengaruh disiplin dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang 
Tahun Ajaran 2005/2006 ? (3) Seberapa besar pengaruh disiplin dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang 
Tahun Ajaran 2005/2006 ? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui 
kedisiplinan, motivasi, dan prestasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar 
Semarang Tahun Ajaran 2005/2006. (2)Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK Teuku 
Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006. (3) Untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X 
SMK Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK Teuku 
Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 yang berjumlah 104 siswa. Dalam 
penelitian ini tidak menggunakan sampel penelitian, karena meneliti seluruh 
populasi yang ada. Ada tiga variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu 
disiplin, motivasi dan prestasi belajar. Metode pengumpulan data yang digunakan 
angket dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis 
deskriptif persentase dan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin belajar siswa dalam kategori 
baik (68,91%), motivasi belajar siswa dalam kategori baik (69,25%), dan prestasi 
belajar siswa dalam kategori cukup (7,38). Berdasarkan hasil analisis regresi 
berganda diperoleh persamaan regresi Ŷ = 62,249 + 0,088X1 + 0,079X2. Uji 
keberartian persamaan regresi dengan menggunakan uji F, berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh Fhitung = 23,757 dengan harga signifikansi sebesar 0,000, 
karena harga signifikansi kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa secara simultan 
disiplin dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 
Sedangkan uji secara parsial diperoleh thitung  untuk variabel disiplin belajar 
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sebesar 4,425 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa variabel 
disiplin belajar berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 
Sedangkan untuk variabel motivasi belajar diperoleh thitung sebesar 4,951 dengan 
signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa variabel motivasi belajar 
berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Besarnya pengaruh 
secara simultan disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar adalah 32%. 
Besarnya pengaruh masing-masing variabel, yaitu disiplin belajar terhadap 
prestasi belajar 16,24% dan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
19,54%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa disiplin dan 
motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Faktor motivasi 
belajar memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi belajar siswa 
daripada faktor disiplin belajar. Oleh karena itu peneliti menyarankan dalam 
rangka untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, hendaknya guru dapat lebih 
meningkatkan disiplin belajar siswa, melalui pemberian tugas rumah dengan 
frekuensi yang lebih sering dan dikoreksi agar siswa berusaha belajar di rumah 
secara mandiri. Selain itu siswa sebaiknya mengatur waktu belajar di rumah dan 
belajar secara teratur dengan cara mengulang kembali materi pelajaran di rumah, 
mempersiapkan materi pelajaran untuk esok harinya dan mengerjakan latihan soal 
di rumah. Guru harus bisa membangkitkan motivasi belajar siswa pada saat 
menyampaikan materi pelajaran dengan cara menggunakan metode mengajar 
yang bervariasi seperti ceramah, tanya jawab, latihan soal, dan diskusi. Selain itu 
pemberian pujian, hadiah, dan hukuman yang tepat bagi siswa dapat 
membangkitkan motivasi belajar siswa. Pemberian hukuman dapat dilakukan 
apabila siswa tidak mengerjakan tugas rumah dengan cara mengerjakan soal yang 
berbeda dari sebelumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu proses pendidikan seorang siswa dikatakan berhasil apabila 

dapat menyelesaikan program pendidikan tepat waktu dengan prestasi belajar 

yang baik. Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) maupun faktor yang 

berasal dari luar individu (eksternal). Menurut Merson U Sangalang dalam Tu’u 

(2004:78) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut terdiri dari 

kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, motivasi, kesehatan, cara belajar, disiplin, 

lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, sekolah, dan sarana pendukung. 

Dalam pembelajaran, guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik 

dengan berbagai macam latar belakang, sikap, dan potensi yang kesemuanya itu 

berpengaruh terhadap kebiasaannya dalam mengikuti pembelajaran dan 

berperilaku disekolah. Kebiasaan itu masih banyak yang tidak mendukung bahkan 

menghambat pembelajaran, misalnya membolos, tidak mengerjakan tugas rumah, 

membuat keributan di kelas, melawan guru, berkelahi, bahkan tindakan yang 

menjurus pada hal-hal yang bersifat kriminal. Kondisi tersebut menuntut guru 

untuk senantiasa mendisiplinkan peserta didik agar dapat mendongkrak kualitas 

pembelajaran (Mulyasa, 2005:170). 

Disiplin sebagai alat dan sarana untuk membentuk, mengendalikan dan 

menciptakan pola perilaku seseorang sebagai pribadi yang berada dalam satu 

1 
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lingkungan atau kelompok tertentu. Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh 

setiap siswa, karena disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku 

dan tata kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam 

belajar dan kelak ketika bekerja (Tu’u, 2004:38). 

Disiplin merupakan kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau 

tata tertib karena didorong oleh kesadaran yang ada pada kata hatinya (Arikunto, 

1990:114). Dengan adanya disiplin peserta didik belajar hidup dengan 

pembiasaaan yang baik, positif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannnya. 

Kedisiplinan pada diri seseorang tidak dapat tumbuh tanpa adanya intervensi dari 

pendidik, dan itupun dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. 

Pembentukan sikap disiplin yang dibawa dari lingkungan keluarga merupakan 

modal besar bagi pembentukan sikap kedisiplinan di lingkungan sekolah. 

Pembiasaan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan 

siswa dimasa yang akan datang. Menurut Tu’u (2004:51) pembentukan disiplin 

harus memulai proses panjang, dimulai dari dalam keluarga dan dilanjutkan di 

sekolah. Hal-hal penting dalam pembentukan itu sendiri dari kesadaran diri, 

kepatuhan, tekanan, sanksi, teladan, lingkungan disiplin dan latihan-latihan.  

Di dalam pengelolaan pengajaran, disiplin merupakan suatu masalah 

penting. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan aturan yang 

sudah ditentukan sebelumnya, pengajaran tidak mungkin dapat mencapai target 

maksimal (Arikunto, 1990:118). Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran 

diri, siswa akan berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya tanpa disiplin yang baik, 

kegiatan dan proses pendidikan akan terganggu karena ada yang melanggar 
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disiplin sekolah. Pelanggaran itu hampir pasti akan merusak suasana kondusif 

sekolah, sebab ada tatanan nilai yang dilanggar, diganggu, dan diabaikan. 

Di samping faktor kedisiplinan belajar, siswa juga harus mempunyai 

motivasi belajar. Kebanyakan peserta didik kurang berminat  untuk belajar, 

terutama pada mata pelajaran dan guru yang menurut mereka sulit atau 

menyulitkan. Untuk kepentingan tersebut guru dituntut membangkitkan minat 

belajar peserta didik. Pembangkitan minat atau selera belajar ini disebut motivasi 

belajar. Callahan and Clark (1988) mengemukakan bahwa motivasi adalah tenaga 

pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu 

tujuan tertentu. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh 

apabila memiliki motivasi yang tinggi (Mulyasa,2005:174). 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

proses belajar. Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat dalam pembelajaran. 

Sebagai tujuan, motivasi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. Guru 

berharap bahwa siswa tertarik dalam kegiatan intelektual dan estetik sampai 

kegiatan belajar berakhir. Sebagai alat, motivasi merupakan salah satu faktor 

seperti halnya intelegensi dan hasil belajar sebelumnya  yang dapat menentukan 

keberhasilan belajar siswa dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai dan 

keterampilaan (Dimyati dan Mudjiono, 2002:42).  

Motivasi belajar pada diri siswa dapat menjadi lemah. Apabila siswa 

kurang termotivasi  atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan 

belajar. Selanjutnya, mutu hasil belajar akan menjadi rendah. Oleh karena itu, 
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motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus. Menurut Sobur 

(2003:246), kekurangan atau ketiadaan motivasi baik yang bersifat internal 

maupun yang bersifat eksternal akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa 

dalam melakukan proses pembelajaran materi-materi pelajaran, baik di sekolah 

maupun di rumah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

guru harus mampu membangkitkan motivasi peserta didik sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran.  

SMK Teuku Umar Semarang merupakan pendidikan menengah yang 

menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif yang dapat langsung 

bekerja dibidangnya setelah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis 

kompetensi. SMK Teuku Umar Semarang mempunyai tiga program keahlian, 

yaitu Program Keahlian Akuntansi, Program Keahlian Penjualan, dan Program 

Keahlian Administrasi Perkantoran.. Subyek penelitian pada skripsi ini adalah 

siswa kelas X, karena kelas X merupakan masa transisi dari SMP ke SMK dan 

awal-awal pembentukan kedisiplinan.  

 Tingkat kedisiplinan dan motivasi belajar kelas X tergolong  masih 

kurang, baik dalam sikap maupun tindakannya seperti tidak masuk sekolah, 

terlambat masuk sekolah, ramai di kelas saat pelajaran, tidak mengerjakan tugas 

rumah, tidak memperhatikan saat guru menerangkan, menyontek, melanggar tata 

tertib sekolah yang kesemuanya itu mencerminkan kurangnya disiplin dan 

motivasi belajar mereka. Hal ini dapat dilihat dari data ketidakdisiplinan siswa 

kelas X SMK Teuku Umar Semarang selama semester I Tahun Ajaran 2005/2006 

sebagai berikut : 
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Tabel 1  Data ketidakdisiplinan siswa kelas X 

No Kasus 
Banyaknya siswa 
kelas X yang 
melanggar 

Keterangan 

1 
 
 
 
2 
3 

Siswa yang tidak masuk sekolah 
a. Sakit 
b. Ijin 
c. Alpha 
Siswa yang terlambat masuk sekolah 
Siswa yang tidak berseragam lengkap 

 
108 
115 
255 
145 

       124 

 
Jumlah 
siswa kelas 
X = 104 
orang 

Sumber: Data BK SMK Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 

Pada siswa kelas X tersebut tingkat kedisiplinan dan motivasi belajar 

masih kurang, sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dengan 

disiplin siswa akan berhasil dalam belajarnya, sebaliknya siswa yang tidak 

berdisiplin akan terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya. Demikian juga 

kalau siswa mempunyai motivasi yang baik dan kuat, hal itu akan memperbesar 

usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi. Siswa yang kehilangan 

motivasi dalam belajar akan berdampak kurang baik bagi prestasi belajarnya. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa disiplin dan motivasi belajar 

mempunyai peranan penting dalam pencapaian prestasi belajar siswa.  

Berdasarkan hasil survei pendahuluan di SMK Teuku Umar Semarang diketahui 

bahwa  nilai rata-rata kelas X Tahun Ajaran 2005/2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2  Nilai Rata-rata Kelas X Semester 1 Tahun Ajaran 2005/2006 

Kelas X Nilai rata-rata kelas Huruf/ Predikat 
Program Keahlian Akuntansi 7.27 C (Lulus cukup)
Program Keahlian Penjualan 7.15 C (Lulus cukup)
Program Keahlian Adm. Perkantoran 7.13 C (Lulus cukup)

Rata-rata 7,18 C (Lulus cukup)
Sumber: Buku Laporan Pendidikan SMK Teuku Umar Semarang 
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Berdasarkan nilai rata-rata kelas X yang masih dalam kategori cukup 

tersebut, maka perlu dioptimalkan bagaimana tindak lanjut dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa melalui pelaksanaan disiplin dan motivasi belajar siswa. 

Guru sebagai pendidik harus senantiasa menanamkan sikap disiplin belajar dan 

membangkitkan motivasi belajar siswa karena akan berpengaruh terhadap proses 

belajar siswa yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. Dengan disiplin belajar tinggi akan mendorong atau memotivasi para siswa 

untuk bersaing meraih prestasi. 

Dengan berdasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : “PENGARUH DISIPLIN DAN 

MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X 

SMK TEUKU UMAR SEMARANG TAHUN AJARAN 2005/2006”. 

1.2  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Prestasi belajar yang baik merupakan harapan bagi siswa dan bagi pihak 

sekolah. Untuk mencapai tingkat keberhasilan atau prestasi belajar siswa, terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar baik faktor dari dalam diri siswa 

(internal) maupun faktor dari luar diri siswa (eksternal). Faktor internal meliputi 

faktor jasmaniah atau fisiologis (pendengaran, penglihatan, struktur tubuh) dan 

faktor psikologis (kecerdasan, bakat, minat, motivasi, disiplin, kematangan). 

Faktor eksternal meliputi lingkungan alam, lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari faktor-faktor tersebut yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah faktor disiplin dan motivasi belajar. 
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Berdasar latar belakang diatas, maka permasalahan yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedisiplinan, motivasi, dan prestasi belajar siswa kelas X SMK 

Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 ? 

2. Adakah pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 

kelas X SMK Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 ? 

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

siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui kedisiplinan, motivasi, dan prestasi belajar siswa kelas X 

SMK Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disiplin dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang Tahun 

Ajaran 2005/2006.  

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang Tahun 

Ajaran 2005/2006 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat secara teoritis 

a. Dapat memberikan input dan pertimbangan bagi sekolah dalam 

menentukan kebijakan atau tata tertib dalam rangka  meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  

b. Sebagai bahan masukan dan pendukung untuk penelitian yang sejenis 

dalam usaha pengembangan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi penulis 

Untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang 

penelitian, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

tentang pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

siswa. 

b. Bagi sekolah 

Sebagai masukan bagi para guru tentang pembinaan disiplin belajar 

siswa dan membangkitkan motivasi belajar siswa dalam rangka mencari 

strategi belajar-mengajar yang baik untuk mencapai peningkatan prestasi 

belajar siswa dan sebagai sumbang saran untuk meningkatkan disiplin 

sekolah secara optimal baik bagi siswa, guru, dan seluruh komponen 

sekolah. 

1.5  Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi disusun dengan tujuan agar pokok masalah dapat 

dibahas secara urut dan terarah. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
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 Bab satu adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, 

identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

 Bab dua adalah landasan teori, yang berisikan tinjauan pustaka yang 

meliputi landasan teori prestasi belajar, disiplin belajar, motivasi belajar, 

kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

Bab tiga adalah metode penelitian, yang berisikan populasi penelitian, 

variabel  penelitian, teknik pengumpulan data, uji instrumen dan teknik  

analisis data. 

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan 

hasil penelitian berupa penyajian data, pengolahan data dan pembahasannya. 

 Bab lima adalah penutup, yang berisikan simpulan dan saran-saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Prestasi  Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar  

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa. Belajar merupakan suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh 

aspek tingkah laku.  

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. 

Belajar menurut Djamarah dan Zain (2002:11), adalah proses perubahan 

perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah 

perubahan perilaku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Sedangkan  

menurut Abdurrohman (1999:37) belajar merupakan proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. 

10 
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Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

belajar adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap. Perubahan tingkah laku tersebut untuk memperoleh tujuan 

pendidikan. 

2.1.2  Teori Belajar 

 Salah satu teori belajar yang tetap relevan adalah teori belajar dari R 

Gagne. Dalam masalah belajar, Gagne memberikan dua definisi: 

a. belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

b. belajar adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. 

Gagne mengatakan bahwa segala sesuatu yag dipelajari manusia dapat 

dibagi menjadi lima kategori yang disebut the domainds of learning, yaitu sebagai 

berikut ini: 

1. Keterampilam motoris (Motor skill) 

 Dalam hal ini perlu koordinasi dari berbagai gerakan badan, misalnya 

 melempar bola, main tenis, mengetik huruf R.M., dan sebagainya. 

2.   Informasi verbal  

 Orang dapat menjelaskan sesuatu dengan berbicara, menulis, menggambar; 

 dalam hal ini dapat dimengerti bahwa untuk mengatakan sesuatu itu perlu 

 inteligensi. 
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3.   Kemampuan intelektual 

 Manusia mengadakan interaksi dengan dunia luar dengan menggunakan 

 simbol-simbol. Kemampuan belajar dengan cara inilah yang disebut 

 kemampuan intelektual. Misalnya membedakan huruf M dan N. 

4.   Strategi kognitif 

 Ini merupakan organisasi keterampilan yang internal yang perlu untuk belajar 

 mengingat dan berpikir. 

5.   Sikap 

 Sikap ini penting dalam proses belajar, tanpa kemampuan ini belajar yang 

 tidak akan berhasil dengan baik (Djamarah, 2002:22) 

2.1.3 Pengertian Prestasi Belajar 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian 

dalam bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Prestasi 

belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan 

manusia karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi 

menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi belajar mempunyai 

beberapa fungsi utama, antara lain : 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai anak didik. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. 
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e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) 

anak didik (Arifin, 1991:3). 

Menurut Tu’u (2004:75) prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan 

atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Jadi, prestasi belajar 

siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kognitif, karena 

aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan 

sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. Sedangkan menurut Abdurrohman 

(1999:37) prestasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. 

Dari berbagai macam pengertian prestasi belajar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak didik 

setelah melalui kegiatan belajar yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan 

guru. 

Menurut Djamarah dan Zain (2002: 120-121) untuk mengukur dan 

mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar dapat dilakukan melalui tes prestasi 

belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat 

digolongkan ke dalam jenis penilaian sebagai berikut  

a. Tes Formatif 

Penilaian ini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan 

tertentu dengan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap 

siswa terhadap pokok bahasan tertentu 
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b. Tes Subsumatif 

Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan 

dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya 

serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. 

c. Tes Sumatif 

Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-

pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, satu atau dua tahun 

pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat atau taraf 

keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode  belajar tertentu.  

Untuk pengukuran nilai prestasi belajar siswa  di SMK Teuku Umar 

Semarang untuk kelas X adalah sebagai berikut : 

Nilai Rapor  =  Nilai Sikap + Nilai Pengetahuan + Nilai Keterampilan 

     3 

(Sumber: Daftar nilai siswa SMK Teuku Umar Semarang) 

Nilai sikap diperoleh dari tingkah laku atau sikap siswa saat mengikuti 

kegiatan belajar mengajar, nilai pengetahuan diperoleh dari nilai ulangan harian, 

nilai mid semester dan nilai ujian semester, sedangkan nilai keterampilan 

diperoleh dari nilai tugas. 

Untuk Standar Ketuntasan Belajar (SKB) SMK Teuku Umar Semarang 

adalah sebagai berikut : 

a. Program Normatif dengan Standar Ketuntasan Belajar (SKB) 6 

b. Program Adaptif dengan Standar Ketuntasan Belajar (SKB)  6 

c. Program Produktif dengan Standar Ketuntasan Belajar (SKB) 7 
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2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar digolongkan menjadi 

dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada 

dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor 

yang ada diluar individu. 

a. Faktor-faktor Intern 

1. Faktor jasmaniah, terdiri dari dua faktor yaitu 

 a)  Faktor kesehatan  

 b)  Cacat tubuh 

2.   Faktor psikologis 

 Faktor psikologis yang mempengaruhi prestasi belajar adalah inteligensi, 

 perhatian, minat, bakat, disiplin, motivasi, dan kelelahan.  

b. Faktor-faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap prestasi belajar dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. 

1.  Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keuarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, 

dan keadaan ekonomi keluarga. 

2.  Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi prestasi belajar meliputi; 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 
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dengan seiswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

3.  Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan 

siswa dalam masyarakat; yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat, yang 

kesemuanya mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

  

2.2 Disiplin Belajar 

2.2.1 Pengertian Disiplin Belajar 

Untuk membentuk satu sikap hidup, perbuatan dan kebiasaan dalam 

mengikuti, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, orang dapat 

mengembangkannya melalui kesadaran diri dan kebebasan dirinya dalam menaati 

dan mengikuti aturan yang ada. Menurut Arikunto (1990:155), peraturan dan tata 

tertib merupakan dua hal yang sangat penting bagi kehidupan sekolah sebagai 

sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan. 

Untuk menjaga berlakunya peraturan dan tata tertib diperlukan 

kedisiplinan dari semua personil sekolah.  Di dalam kehidupan sekolah peraturan 

dan tata tertib dimaksudkan untuk menjaga terlaksananya kegiatan belajar 

mengajar siswa, disamping itu juga untuk memenuhi kebutuhan setiap pribadi 

yang terlibat di dalamnya karena mereka adalah individu yang mesti dipandang 

sebagai manusia seutuhnya.  
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Belajar secara teratur hanya dapat dicapai apabila kita mampu 

mendisiplinkan diri. Menurut Arikunto (1990:118), disiplin merupakan kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib karena didorong oleh adanya 

kesadaran yang ada pada kata hatinya. 

Mulyasa (2003 :108) mengemukakan bahwa disiplin adalah suatu keadaan 

tertib dimana orang-orang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-

peraturan yang ada dengan senang hati. 

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

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau 

ketertiban. 

Disiplin merupakan sesuatu yang menyatu di dalam diri seseorang. 

Disiplin muncul terutama karena adanya kesadaran batin dan iman kepercayaan 

bahwa yang dilakukan itu baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Tu’u 

(2004 :33) merumuskan disiplin sebagai berikut : 

1. Mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku.  

2. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran 

diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga 

muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan, dan dorongan dari luar dirinya. 

3. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan 

membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. 

4. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku, dalam 

rangka mendidik, melatih, mengendalikan, dan memperbaiki tingkah laku. 
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5. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari berbagai 

pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin belajar adalah 

suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku 

seseorang yang sesuai dengan peraturan atau tata tertib untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi  dengan lingkungannya. 

2.2.2  Faktor–faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar 

Siswa yang memiliki disiplin yang tinggi akan belajar dengan baik, teratur 

sehingga akan menghasilkan prestasi yang baik. Faktor-faktor belajar turut 

berpengaruh terhadap tingkat disiplin individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

disiplin belajar adalah sebagai berikut : 

1. Faktor ekstrinsik 

a. Faktor non-sosial, seperti keadaan udara, suhu udara, waktu, tempat dan 

alat-alat yang dipakai untuk belajar. 

b. Faktor sosial, terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan kelompok. 

2.  Faktor intrinsik 

a. Faktor psikologi, seperti minat, bakat, motivasi, konsentrasi, dan 

kemampuan kognitif. 
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b. Faktor fisiologis, seperti pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, 

keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita 

(Suryabrata, 1998:249). 

2.2.3  Perlunya Disiplin 

Perilaku negatif sebagian peserta didik pada akhir-akhir ini telah 

melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindak melawan hukum, 

melanggar tata tertib, melanggar moral agama, dan telah membawa akibat yang 

sangat merugikan masyarakat. Menurut Mulyasa (2003:109) penyimpangan 

perilaku disebabkan oleh berbagai faktor, seperti latar belakang keluarga dan 

masyarakat, kondisi-kondisi khusus, iklim pembelajaran yang kurang kondusif, 

dan sikap guru yang kasar atau otoriter.  

Menurut Mulyasa (2004:13), sedikitnya terdapat 7 (tujuh) jurus yang perlu 

diperhatikan dalam menyukseskan implementasi kurikulum 2004. Salah satu jurus 

tersebut adalah mendisiplinkan peserta didik. Peserta didik perlu didisiplinkan 

dengan tujuan untuk membantu menemukan diri, mengatasi dan mencegah 

timbulnya problem-problem disiplin, serta berusaha menciptakan situasi yang 

menyenangkan bagi  kegiatan pembelajaran, sehingga mereka menaati segala 

peraturan yang ditetapkan.  

Disiplin diperlukan oleh siapapun dan dimanapun. Hal itu disebabkan 

dimanapun seseorang berada, di sana selalu ada peraturan atau tata tertib. Disiplin 

mendorong siswa belajar secara kongkrit dalam praktik hidup di sekolah maupun 

di rumah. Menurut Maman Rachman dalam Tu’u (2004:35) pentingnya disiplin 

bagi para siswa sebagai berikut: 
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a. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 

b. Membantu siswa memahami dan meyesuaikan diri dengan tuntutan 

lingkungan. 

c. Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta didik terhadap 

lingkungannya. 

d. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu 

lainnya. 

e. Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. 

f. Mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar. 

g. Peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan 

bermanfaat baginya dan lingkungannya. 

h. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan lingkungannya. 

Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri 

keunggulan.Tu’u (2004:37) mengemukakan disiplin itu penting karena alasan 

sebagai berikut: 

a. Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam 

belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar ketentuan sekolah 

pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya. 

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

kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif disiplin memberi 

dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran. 
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c. Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan dengan norma-

norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan demikian, anak-anak dapat 

menjadi individu yang tertib, teratur dan disiplin.  

d. Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak 

ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan dan ketaatan 

merupakan prasyarat kesuksesan seseorang. 

2.2.4  Fungsi Disiplin 

Disiplin dalam belajar sangat diperlukan. Kalau siswa dapat 

mendisiplinkan diri, maka ia dapat hidup teratur dan mengerjakan tugas tepat pada 

waktunya, sehingga tidak akan megalami kesulitan  apabila menghadapi pelajaran 

atau tentamen-tentamen. Belajar yang efisien menuntut belajar secara teratur dan 

berdisiplin (Kartono, 1985:90). 

Guru harus mampu menumbuhkan disiplin dalam diri peserta didik, 

terutama disiplin diri (self-discipline). Untuk kepentingan tersebut, guru harus 

mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya 

b. Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya 

c. Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin 

(Mulyasa,2003:108) 

Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata  

kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam belajar 

dan kelak ketika bekerja. Adapun fungsi disiplin antara lain:  
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a. Menata kehidupan bersama.  

Fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia, dalam kelompok 

tertentu atau dalam masyarakat. Dengan begitu, hubungan antara individu satu 

dengan yang lain menjadi baik dan lancar. 

b. Membangun kepribadian. 

Lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian 

seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh kepribadiannya, tentu 

lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenang, tentram, sangat berperan 

dalam membangun kepribadian yang baik.  

c. Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk 

serta-merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk melalui satu proses yang 

membutuhkan waktu panjang. 

d. Pemaksaan 

Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri. Disiplin dengan motif 

kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. Dengan melakukan kepatuhan dan 

ketaatan atas kesadaran diri, bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. 

Disiplin dapat pula terjadi  karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. 

Jadi, disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk 

mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan itu.  

e. Hukuman 

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal yang positif yang harus dilakukan 

siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib 
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tersebut. Ancaman sanksi atau hukuman sangat penting karena dapat memberi 

dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa 

ancaman hukuman atau sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat 

diperlemah. Motivasi untuk hidup mengikuti aturan yang berlaku menjadi 

lemah. 

f. Menciptakan lingkungan kondusif 

Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses dan kegiatan 

pendidikan agar berjalan lancar. Hal itu dicapai dengan merancang peraturan 

sekolah, yakni peraturan bagi guru-guru, dan bagi para siswa, serta peraturan-

peraturan lain yang dianggap perlu. Kemudian diimplementasikan secara 

konsisten dan konsekuen. Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan 

pendidikan yang aman, tenang, tentram, tertib, dan teratur. Lingkungan seperti 

ini adalah lingkungan yang kondusif bagi pendidikan (Tu’u, 2004:38-43). 

2.2.5  Macam-macam Disiplin Belajar Siswa 

Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sejumlah 

ilmu pengetahuan. Dalam belajar, kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa 

hal yang dapat mengantarkan kita berhasil dalam belajar. Banyak orang yang 

belajar dengan susah payah, tetapi tidak mendapat hasil apa-apa. Penyebabnya 

tidak lain karena belajar tidak teratur, tidak disiplin, kurang bersemangat, tidak 

tahu bagaimana cara berkonsentrasi dalam belajar, mengabaikan masalah 

pengaturan waktu dalam belajar, istirahat yang tidak cukup, dan kurang tidur 

(Djamarah, 2002: 10). 
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Menurut Arikunto (1990:114), disiplin belajar siswa dapat dilakukan baik 

dalam kehidupan keluarga maupun di sekolah. Disiplin merupakan sesuatu yang 

berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. 

Sikap kedisiplinan siswa tumbuh dan berkembang sejak mereka baru mengenal 

kehidupan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga itulah anak dilatih mengenai 

kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berkenaan dengan kepatuhannya terhadap 

peraturan yang ada. Sikap kedisiplinan di rumah akan sangat menentukan 

kedisiplinan siswa di sekolah.  

Menurut Sulistyowati (2001:3) agar seorang siswa dapat belajar dengan 

baik siswa harus bersikap disiplin terutama dalam hal-hal sebagai berkut: 

a. Disiplin dalam menepati jadwal belajar (harus mempunyai jadwal kegiatan 

belajar untuk dirinya sendiri) 

b. Disiplin dalam mengatasi semua godaan yang akan menunda waktu belajar 

c. Disiplin terhadap diri sendiri untuk dapat menumbuhkan kemauan dan 

semangat belajar baik di sekolah maupun di rumah. 

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

makan teratur dan bergizi serta berolah raga secara teratur. 

Dalam penelitian ini disipin belajar yang dimaksud dibagi menjadi dua 

yaitu disiplin belajar di sekolah dan disiplin belajar di rumah. 

1. Disiplin belajar di sekolah 

Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung 

dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati. 

Disiplin di sekolah bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan dirinya, 
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dan mengatasi serta mencegah timbulnya problem-problem disiplin dan berusaha 

menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga 

mereka menaati segala peraturan yang telah ditetapkan (Mulyasa, 2003:108). 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan juga dalam belajar. Jadi disiplin belajar di sekolah adalah keseluruhan 

sikap dan perbuatan siswa yang timbul dari kesadaran dirinya untuk belajar 

dengan menaati dan melaksanakan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah. 

Menurut Djamarah (2002:97) terdapat kiat-kiat belajar di sekolah, yaitu : 

a). Masuk kelas tepat waktu 

b). Memperhatikan penjelasan guru 

c). Menghubungkan pelajaran yang sedang diterima dengan bahan yang sudah 

dikuasai 

d). Mencatat hal-hal yang dianggap penting 

e). Aktif dan kreatif dalam kerja kelompok 

f). Bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas 

g). Pergunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya 

h). Membentuk kelompok belajar 

i). Memanfaatkan perpustakaan sekolah 

Sedangkan menurut Slameto (1997) seperti yang dikutip Susilowati 

(2005:25),  ada beberapa macam disiplin belajar yang hendaknya dilakukan oleh 

para siswa dalam kegiatan belajarnya di sekolah yaitu: 
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a). Disiplin siswa dalam masuk sekolah 

Disiplin siswa dalam masuk sekolah ialah keaktifan, kepatuhan dan 

ketaatan dalam masuk sekolah. Artinya, seorang siswa dikatakan disiplin 

masuk sekolah jika ia selalu aktif masuk sekolah pada waktunya, tidak pernah 

terlambat serta tidak pernah membolos setiap harinya. 

b). Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas 

Mengerjakan tugas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam 

belajar, yang dilakukan di dalam maupun di luar jam pelajaran sekolah. 

Tujuan dari pemberian tugas biasanya untuk menunjang pemahaman dan 

penguasaan mata pelajaran yang disampaikan di sekolah, agar siswa berhasil 

dalam belajarnya. 

c). Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah 

Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah menuntut adanya 

keaktifan, keteraturan, ketekunan dan ketertiban dalam mengikuti pelajaran, 

yang terarah pada suatu tujuan belajar. 

d). Disiplin siswa dalam menaati tata tertib di sekolah 

Disiplin siswa dalam menaati tata tertib di sekolah adalah kesesuaian 

tindakan siswa dengan tata tertib atau peraturan sekolah yang ditunjukkan 

dalam setiap perilakunya yang selalu taat dan mau melaksanakan tata tertib 

sekolah  dengan penuh kesadaran. 

2. Disiplin belajar di rumah 

Disiplin belajar dirumah adalah suatu tingkat konsistensi dan konsekuensi 

serta keteraturan dalam kegiatan belajar untuk memperoleh tingkah laku yang 
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timbul dari kesadarannya dirinya untuk belajar dengan menaati dan melaksanakan 

tugasnya sebagai siswa di rumah dengan dukungan orang tua yang mengawasi, 

mengarahkan, serta berupaya untuk membuat anak menyadari kesadaran untuk 

berdisiplin diri (Susilowati, 2005:27). 

Menurut Djamarah (2002: 40) terdapat kiat-kiat dalam belajar sendiri di 

rumah, diantaranya adalah : 

a. Mempunyai fasilitas dan perabot belajar 

b. Mengatur waktu belajar 

c. Mengulangi bahan pelajaran 

d. Menghafal bahan pelajaran 

e. Membaca buku 

f. Membuat ringkasan dan ikhtisar 

g. Mengerjakan tugas 

h. Memanfaatkan perpustakaan 

Menurut Tu’u (2004:91) indikator yang menunjukkan 

pergeseran/perubahan hasil belajar siswa sebagai kontribusi mengikuti dan 

menaati peraturan sekolah, diantaranya adalah : 

1). Dapat mengatur waktu belajar di rumah 

Kegiatan belajar membutuhkan waktu yang banyak. Waktu belajar 

yang cukup, bila diisi dengan baik dan didukung dengan cara belajar yang 

baik, hasil yang dicapai akan baik pula. Dalam hal ini, guru-guru dan orang 

tua dapat berperan membantu siswa mengatur, membagi, mengelola dan 

mengisi waktu yang baik.  
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2). Rajin dan teratur belajar 

Sikap rajin dan teratur belajar tidak terjadi begitu saja, tapi terbentuk 

dari satu usaha, latihan dan usaha membiasakan diri. Untuk itu, perlu 

dikembangkan cara, gaya dan strategi belajar yang baik. 

3). Perhatian yang baik saat belajar di kelas 

Perhatian dan minat siswa dalam belajar harus ditumbuhkan oleh siswa 

dan guru sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, 

siswa perlu menambah perhatian dan minatnya tersebut dengan konsentrasi. 

Ketika pembelajaran berjalan, siswa memiliki kecenderungan yang besar pada 

pelajaran, disertai pelajaran yang baik dan adanya pemusatan pikiran. 

Biasanya, hal-hal seperti itu akan memberi hasil belajar yang baik. 

4). Ketertiban diri saat belajar di kelas 

Kelas yang kondusif  bagi kegiatan pembelajaran adalah kelas yang 

tenang dan tertib. Siswa yang ada di kelas diharapkan agar masing-masing  

menjaga  dan  menahan  diri  untuk  melakukan  hal-hal yang akan 

mengganggu ketenangan kelas. Perhatian tertuju pada kegiatan pembelajaran 

di kelas. Ketertiban kelas ini sangat penting diciptakan oleh guru yang 

mengajar. Bila siswa tertib di dalam kelas, kelas menjadi tenang dan kondusif 

bagi pembelajaran. Hal itu memberi kontribusi bagi tercapainya hasil belajar 

yang baik. 

Dari berbagai pendapat ahli tersebut, maka dapat dikemukakan indikator 

disiplin belajar dalam penelitian ini adalah : 

1. Menaati dan mematuhi tata tertib sekolah 
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2. Masuk kelas tepat waktu 

3. Ketertiban diri saat belajar di kelas 

4. Mengatur waktu belajar di rumah 

5. Mengulang kembali pelajaran di rumah 

6. Mengerjakan tugas sekolah di rumah 

2.2.6  Pembentukan Disiplin 

 Pembiasaan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi 

kehidupan siswa dimasa yang akan datang. Menurut Tu’u (2004: 48) 

pembentukan disiplin terjadi karena alasan berikut ini: 

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

penanaman kebiasaan dan keteladanan. Pembinaan itu dimulai dari lingkungan 

keluarga sejak kanak-kanak 

b. Disiplin dapat ditanam mulai dari tiap-tiap individu dari unit paling kecil, 

organisasi atau kelompok. 

c. Disiplin diproses melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda dimulai dari 

keluarga dan pendidikan. 

d. Disiplin lebih mudah ditegakkan bila muncul dari kesadaran diri. 

e. Disiplin dapat dicontohkan oleh atasan kepada bawahan. 

Jadi, pembentukan disiplin harus melalui proses panjang, dimulai sejak 

dini dalam keluarga dan dilanjutkan di sekolah. Hal-hal penting dalam 

pembentukan itu terdiri dari kesadaran diri, kepatuhan, tekanan, sanksi, teladan, 

lingkungan disiplin, dan latihan-latihan.  
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Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian materi 

pelajaran, tetapi lebih dari itu, guru harus membentuk kompetensi dan pribadi 

peserta didik. Menurut Mulyasa (2005:173) dalam rangka mendisiplinkan peserta 

didik guru harus mampu menjadi pembimbing, contoh atau teladan, pengawas, 

dan pengendali seluruh perilaku peserta didik. 

2.2.7  Pelanggaran Disiplin 

Pelanggaran disiplin dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut: 

a. Disiplin sekolah yang kurang direncanakan dengan baik dan mantap. 

b. Perencanaan yang baik, tetapi implementasinya kurang baik dan kurang 

dimonitor oleh kepala sekolah. 

c. Penerapan disiplin yang tidak konsisten dan tidak konsekuen. 

d. Kebijakan kepala sekolah yang belum memprioritaskan peningkatan dan 

pemantapan disiplin sekolah. 

e. Kurang kerjasama dan dukungan guru-guru dalam perencanaan dan 

implementasi disiplin sekolah. 

f. Kurangnya dukungan dan partisipasi orang tua dan menangani disiplin 

sekolah, secara khusus siswa yang bermasalah. 

g. Siswa di sekolah tersebut banyak yang berasal dari siswa bermasalah dalam 

disiplin diri. Mereka ini cenderung melanggar dan mengabaikan tata tertib 

sekolah (Tu’u, 2004:53). 

Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin siswa yang kerap kali terjadi antara 

lain: bolos, tidak mengerjakan tugas dari guru, mengganggu kelas yang sedang 

belajar, menyontek, tidak memperhatikan pelajaran yang sedang dijelaskan oleh 
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guru, berbicara dengan teman sebelahnya saat pelajaran berlangsung, terlambat 

hadir di sekolah, membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah, terlibat 

dalam penggunaan obat terlarang dan perkelahian atau tawuran.  

2.2.8  Penanggulangan Disiplin 

Disiplin individu menjadi prasyarat terbentuknya kepribadian yang unggul 

dan sukses. Disiplin sekolah menjadi prasyarat terbentuknya lingkungan 

pendidikan yang kondusif bagi kegiatan dan proses pendidikan. Oleh karena itu, 

kepala sekolah, guru-guru dan orang tua perlu terlibat dan bertanggung jawab 

membangun disiplin siswa dan disiplin sekolah. 

Menurut Tu’u (2004:55-56) dalam penanggulangan disiplin, beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 

a. Adanya tata tertib  

Dalam mendisiplinkan siswa, tata tertib sangat bermanfaat untuk 

membiasakannya dengan standar perilaku yang sama dan diterima oleh 

individu lain dalam ruang lingkupnya. Dengan standar yang sama ini 

diharapkan tidak ada diskriminasi dan rasa ketidakadilan pada individu-

individu yang ada di lingkungan tersebut. Di samping itu adanya tata tertib, 

para siswa tidak dapat lagi bertindak dan berbuat sesuka hatinya. 

b. Konsisten dan konsekuen 

Masalah umum yang muncul dalam disiplin adalah tidak konsistennya 

penerapan disiplin. Perlu sikap konsisten dan konsekuen orang tua dan guru 

dalam implementasi disiplin. Dalam menegakkan disiplin bukan ancaman atau 

kekerasan yang diutamakan melainkan ketegasan dan keteguhan di dalam 
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melaksanakan peraturan. Hal itu merupakan modal utama dan sangat mutlak 

untuk mewujudkan disiplin. 

c. Hukuman  

Hukuman bertujuan untuk mendidik dan menyadarkan siswa bahwa 

perbuatan yang salah mempunyai akibat yang tidak baik. Hukuman diperlukan 

juga untuk mengendalikan perilaku disiplin. Tetapi hukuman bukan satu-

satunya cara untuk mendisiplinkan anak atau siswa. 

d. Kemitraan dengan orang tua 

Pembentukan individu berdisiplin dan penanggulangan masalah-

masalah disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga 

tanggung jawab orang tua atau keluarga. Keluarga atau orang tua merupakan 

pendidik pertama dan utama yang sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan 

dan pengembangan perilaku siswa.   Karena itu, sekolah sangat perlu 

bekerjasama dengan orang tua dalam penanggulangan masalah disiplin.  

Menurut Singgih Gunarsa (1981) dalam Tu’u (2004:57) penanggulangan 

masalah disiplin yang terjadi di sekolah dapat dilakukan melalui tahapan 

preventif, represif dan kuratif. Langkah preventif lebih pada usaha untuk 

mendorong siswa melaksanakan tata tertib sekolah. Secara positif, langkah ini 

untuk mendorong siswa mengembangkan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata 

tertib sekolah.  Disiplin individu yang baik menunjang peningkatan prestasi 

belajar dan perkembangan perilaku yang positif. Langkah represif sudah 

berurusan dengan siswa yang telah melanggar tata tertib sekolah. Siswa-siswa ini 

ditolong agar tidak melanggar lebih jauh lagi, dengan jalan nasehat, peringatan 
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atau sanksi disiplin.  Langkah kuratif merupakan upaya pembinaaan  dan 

pendampingan siswa yang melanggar tata tertib dan sudah diberi sanksi disiplin. 

Upaya tersebut merupakan langkah pemulihan, memperbaiki, meluruskan, 

menyembuhkan perilaku yang salah dan tidak baik.  

 

2.3 Motivasi Belajar 

2.3.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi 

merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, 

karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki 

motivasi yang tinggi. Dengan motivasi akan tumbuh dorongan untuk melakukan 

sesuatu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. 

Dimyati dan Mudjiono (2002:42) mengemukakan pengertian motivasi 

adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Dalam 

motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, 

menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar.  

Menurut Sutikno (2004:119) motivasi adalah tenaga penggerak yang 

menimbulkan upaya keras untuk melakukan sesuatu. Motivasi adalah sesuatu 

yang mendorong seseorang untuk bergerak, baik disadari maupun tidak disadari. 

Menurut Usman (2000:28) motivasi adalah suatu proses untuk 

menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu 
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yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan 

tertentu. 

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas belajar 

siswa dalam usaha pencapaian tujuan belajar. 

2.3.2 Pentingnya Motivasi  

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. 

Peranannya yang khas adalah dalam hal menumbuhkan gairah, minat dan 

semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2005:75). 

Ada tiga komponen utama dalam motivasi, yaitu kebutuhan, dorongan, 

dan tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara 

apa yang dimiliki dengan yang ia harapkan. Dorongan merupakan kekuatan 

mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Tujuan 

adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut mengarahkan 

perilaku dalam hal perilaku belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2002:80)  

Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Dimyati dan Mudjiono 

(2002:85) mengemukakan pentingnya motivasi belajar bagi siswa adalah sebagai 

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

b. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan dengan 

teman sebaya. 

c. Mengarahkan kegiatan belajar. 

d. Membesarkan semangat belajar. 

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja  yang 

berkesinambungan; individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya 

sedemikian rupa sehingga dapat berhasil.  

Motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru. Pengetahuan 

dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa bermanfaat bagi guru, 

manfaat itu sebagai berikut : 

1. Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk 

belajar sampai berhasil. 

2. Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas bermacam-ragam; 

ada yang acuh tak acuh, ada yang tak memusatkan perhatian, ada yang 

bermain, di samping yang bersemangat untuk belajar. 

3. Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara 

bermacam-macam peran seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, 

teman diskusi, penyemangat, atau pendidik. 

4. Memberi peluang guru untuk “unjuk kerja”  rekayasa pedagogi. 

2.3.3 Fungsi Motivasi 

 Dori Wuwur Hendrikus (2001) dalam Sutikno (2004:120) menjelaskan 

bahwa hasil optimal belajar bergantung pada motivasi yang kuat. Semakin kuat 
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motivasi, semakin mudah kegiatan belajar, dan hasilnya juga akan semakin baik. 

Motivasi yang kuat adalah rasa tertarik pada materi dan rasa senang pada suatu 

kegiatan. 

 Motivasi merupakan faktor yang menentukan dan berfungsi menimbulkan, 

mendasari, dan mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik 

tidaknya dalam mencapi tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan 

semakin besar kesuksesan, tampak aktif, tidak mau menyerah, konsentrasi tertuju 

pada pelajaran, giat membaca buku untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Sebaliknya, mereka yang motivasinya lemah, tampak acuh tak acuh, mudah putus 

asa, konsentrasinya tidak tertuju pada pelajarn, suka mengganggu kelas, sering 

meninggalkan pelajarn, akibatnya banyak mengalami kesulitan belajar. Fungsi 

motivasi yang terpenting adalah sebagai pendorong timbulnya aktivitas, sebagai 

pengarah, dan sebagai penggerak untuk melakukan suatu pekerjaan (Djamarah, 

2002:62) 

 Menurut Sardiman (2003:85), terdapat tiga fungsi motivasi, yaitu : 

1. Mendorong manusia 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. 
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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. 

Di samping itu motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. 

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. 

Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya 

motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang 

baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat 

pencapaian prestasi belajarnya.  

2.3.4 Sifat Motivasi 

Tugas guru adalah membangkitkan motivasi  anak sehingga ia mau 

melakukan belajar. Motivasi seseorang dapat bersumber dari dalam diri individu 

(motivasi intrinsik) dan dari luar dirinya (motivasi ekstrinsik). 

a. Motivasi intrinsik 

Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri 

tanpa ada paksaan dorongan dari orang lain, tetapi atas kemauan sendiri. 

Misalnya anak mau belajar karena ingin memperoleh ilmu pengetahuan dan 

ingin menjadi orang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, 

ia rajin belajar tanpa ada suruhan dari orang lain. 

Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan , terutama 

belajar sendiri. Seseorang yang tidak mempunyai motivasi intrinsik sulit sekali 

melakukan aktivitas belajar terus menerus. Seseorang yang memiliki motivasi 
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intrinsik selalu ingin maju dalam belajar. Keinginan itu dilatarbelakangi oleh 

pemikiran yang positif, bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang 

akan dibutuhkan dan sangat berguna kini dan di masa yang akan datang. 

Seseorang yang memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari suatu 

mata pelajaran, maka ia akan mempelajarinya dalam jangka waktu tertentu. 

Seseorang itu boleh dikatakan memiliki motivasi untuk belajar. Motivasi itu 

muncul karena ia membutuhkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Motivasi 

berhubungan dengan kebutuhan seseorang yang memunculkan kesadaran 

untuk melakukan aktivitas belajar. Oleh karena itu, minat adalah kesadaran 

seseorang bahwa suatu objek, seseorang, suatu situasi ada sangkut paut 

dengan dirinya. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, 

apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga 

dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau melakukan sesuatu atau 

belajar. Misalnya  seseorang mau belajar karena ia disuruh oleh orang tuanya 

agar mendapat peringkat pertama di kelasnya. 

Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan 

tidak baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik 

mau belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar anak didik termotivasi 

untuk belajar. Guru yang berhasil mengajar adalah guru yang pandai 

membangkitkan anak didik dalam belajar dengan memanfaatkan motivasi 

ekstrinsik dalam berbagai bentuknya (Djamarah, 2002:115). 
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2.3.5 Unsur-unsur yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Dalam perilaku belajar terdapat motivasi belajar. Motivasi belajar tersebut 

ada yang intrinsik atau ekstrinsik. Penguatan motivasi-motivasi belajar tersebut 

berada ditangan para guru dan anggota masyarakat lain. Dengan diadakan 

pembuatan persiapan mengajar, pelaksanaan belajar-mengajar, maka guru 

menguatkan motivasi belajar siswa. Sebaliknya, dilihat dari segi emansipasi 

kemandirian siswa, motivasi belajar semakin meningkat pada tercapainya hasil 

belajar. Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami 

perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan 

psikologis siswa. 

Dimyati dan Mudjiono (2002:97) mengemukakan unsur-unsur yang 

mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut : 

a Cita-cita atau aspirasi siswa 
Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat 

memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, 
penguatan dengan hadiah atau juga dengan hukuman akan dapat mengubah 
keinginan menjadi kemauan, dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Cita-
cita dapat berlangsung dalam waktu sangat lama, bahkan sepanjang hayat. 
Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun  ekstrinsik. 
Sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. 

b Kemampuan siswa  
Keinginan seorang anak perlu disertai dengan kemampuan atau 

kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk 
melaksanakan tugas-tugas perkembangan. 

c Kondisi siswa 
Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani 

mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, atau 
marah-marah akan mengganggu perhatian belajar. Sebaliknya, seorang siswa 
yang sehat, kenyang, dan gembira akan mudah memusatkan perhatian. 

d Kondisi lingkungan siswa 
Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat 

tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Kondisi 
lingkungan sekolah yang sehat, kerukunan hidup, ketertiban pergaulan perlu 
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dipertinggi mutunya. Dengan lingkungan yang aman, tenteram, tertib, dan 
indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. 

e Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 
Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran 

yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan 
teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan 
siswa yang berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan 
juga mengalami perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa surat 
kabar, majalah, radio,televisi, dan film semakin menjangkau siswa. Kesemua 
lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar. Guru profesional 
diharapkan mampu memanfaatkan surat kabar,majalah, siaran radio, televisi, 
dan sumber belajar di sekitar sekolah untuk memotivasi belajar. 

f Upaya guru dalam membelajarkan siswa 
Upaya guru dalam membelajarkan siswa terjadi di sekolah dan di luar 

sekolah. Upaya pembelajaran di sekolah meliputi; (1) menyelenggarakan tertib 
sekolah, (2) membina disiplin belajar dalam tiap kesempatan, (3) membina 
belajar tertib pergaulan, (4) membina belajar tertib lingkungan sekolah. Upaya 
pembelajaran guru di sekolah tidak terlepas dari kegiatan luar sekolah. Pusat 
pendidikan luar sekolah yang penting adalah keluarga, lembaga agama, 
pramuka, dan pusat pendidikan pemuda yang lain. Guru profesional dituntut 
menjalin kerjasama pedagogi dengan pusat-pusat pendidikan tersebut Upaya 
mendidikkan belajar “tertib hidup” merupakan kerjasama sekolah dan luar 
sekolah. 

 
Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah 

makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, 

mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Anak yang memiliki motivasi yang 

kuat akan selalu menampakkan keaktifan pada saat kegiatan pembelajaran di 

kelas. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya mulai dari kegiatan fisik sampai 

kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik seperti membaca, mendengar, 

menulis, mengerjakan tugas dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya 

menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi, membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan 

hasil percobaan dan kegiatan psikis lain (Dimyati dan Mudjiono, 2002:45). 
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Belajar memerlukan motivasi. Anak didik yang giat belajar karena 

didorong untuk mendapatkan prestasi yang tinggi. Keingingan untuk 

mendapatkan prestasi yang tinggi merupakan kebutuhan yang harus anak didik 

penuhi. Oleh karena itu motivasi dan kebutuhan mempunyai hubungan dalam 

belajar. Yang mendapat banyak perhatian dari beberapa ahli psikologi adalah 

“achievement motivation”, yaitu daya penggerak dalam diri siswa untuk mencapai 

taraf prestasi belajar yang setinggi mungkin, demi penghargaan kepada diri 

sendiri. Ukuran mengenai taraf yang setinggi mungkin itu, ditentukan oleh siswa 

sendiri. Yang menyolok dari bermotivasi demikian adalah hasrat untuk berprestasi 

yang baik, itu bukan menurut ukuran dan pandangan orang lain, melainkan 

menurut ukuran dan pandangan sendiri. Menurut pandangan H.J.M. Hermans, 

siswa yang memiliki rasa tanggung jawab besar dan berhasrat berprestasi baik, 

menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Kecenderungan mengerjakan tugas-tugas belajar yang menantang, namun 

tidak berada di atas taraf  kemampuannya. 

b. Keinginan untuk bekerja dan berusaha sendiri, serta menemukan penyelesaian 

masalah sendiri. 

c. Keinginan kuat untuk maju dan mencari taraf keberhasilan yang sedikit di atas 

taraf yang telah dicapai sebelumnya. 

d. Orientasi pada masa depan 

e. Pemilihan teman kerja atas dasar kemampuan teman itu untuk menyelesaikan 

tugas belajar bersama, bukan atas dasar rasa simpati atau perasaa senang 

terhadap teman itu 
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f. Keuletan dalam belajar walaupun menghadapi rintangan (Azwar, 2000:96). 

Menurut Sobur (2003: 188) motivasi yang ada pada diri individu memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak berhenti sebelum selesai) 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi 

4. Ingin mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan 

5. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasinya) 

6. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

7. Senang dan rajin belajar, penuh semangat, cepat bosan dengan tugas-tugas 

rutin 

8. Dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini tersebut) 

9. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan kebutuhan 

sesaat yang ingin dicapai kemudian) 

10. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.   

Motivasi dapat dikaitkan dengan minat. Minat diartikan sebagai suatu 

kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi 

yang dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan sendiri. 

Oleh karena itu apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan 

minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan 
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kepentingannya sendiri. Jadi minat akan selalu berkait dengan soal kebutuhan atau 

keinginan. Seseorang yang mempunyai motivasi dalam dirinya tentu didasari 

minat dalam dirinya oleh karena itu yang terpenting bagaimana menciptakan 

kondisi tertentu agar siswa selalu butuh dan ingin terus belajar (Sardiman, 

2003:76). 

Konsentrasi adalah pemusatan tenaga dan energi psikis dalam 

mengahadapi suatu objek, dalam hal ini peristiwa proses belajar mengajar di kelas 

dan apa yang berkaiatan dengan itu. Konsentrasi dalam belajar berkaitan dengan 

kemauan dan hasrat untuk belajar dan pada dasarnya sudah terkandung didalam 

motivasi belajar, lebih-lebih motivasi belajar intrinsik. Namun, konsentrasi dalam 

belajar dipengaruhi oleh perasaan siswa dan minatnya dalam belajar. Siswa yang 

berperasaan senang dan berminat terhadap materi pelajaran, akan mudah 

berkonsentrasi dalam belajar, apalagi bila memiliki motivasi yang kuat (Winkel, 

1989:100). 

2.3.6  Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Seorang pendidik harus bisa membangkitkan motivasi para peserta didik 

pada saat menyampaikan materi. Peserta didik akan termotivasi belajar 

bersemangat untuk belajar, serta dapat menghindari rasa jenuh jika pendidik 

pandai untuk membangkitkan motivasi belajar. Menurut Mulyasa (2003:114) 

terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi 

peserta didik, diantaranya : 

a. Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajarinya menarik, 

dan berguna bagi dirinya. 
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b. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada 

peserta didik sehingga mereka mengetahui tujuan belajar. 

c. Peserta didik harus selalu diberitahu tentang hasil belajarnya. 

d. Pemberian pujian dan hadiah lebih baik  daripada hukuman, namun sewaktu-

waktu hukuman juga diperlukan. 

e. Manfaatkan sikap-sikap, cita-cita dan rasa ingin tahu peserta didik. 

f. Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual peserta didik, misalnya 

perbedaan kemampuan, latar belakang dan sikap terhadap sekolah atau subyek 

tertentu. 

g. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan jalan 

memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman, menunjukkan bahwa 

guru memperhatikan mereka, serta mengarahkan pengalaman belajar kearah 

keberhasilan sehingga mencapai prestasi. 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar di sekolah, yaitu : 

a. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak 

siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. 

Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada 

raport angkanya yang baik. 

b.  Hadiah 

Hadiah juga dapat digunakan untuk menumbuhkan motivasi siswa, karena akan 

mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 
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c. Saingan/kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

d. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan 

menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah salah satu bentuk motivasi yang cukup 

penting. 

e.  Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh 

karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. 

f. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan 

mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 

g. Pujian 

Dengan memberi pujian akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi semangat  belajar  sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

h. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan secara 

tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. 
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i. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada motivasi 

untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik. 

j. Minat 

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah 

kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok 

k. Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan merupakan alat 

motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus 

dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul 

gairah untuk terus belajar.  

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat dikemukakan indikator 

motivasi belajar dalam penelitian ini adalah : 

1. Adanya minat untuk belajar 

2. Berkonsentrasi pada saat pelajaran 

3. Bersikap aktif pada saat pelajaran 

4. Adanya hasrat untuk berprestasi   

2.4  Kerangka Berfikir 

Prestasi belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Tu’u,2004:75). Prestasi belajar siswa 

dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) dan faktor 

yang berasal dari luar individu (eksternal). Disiplin belajar dan motivasi belajar  
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merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang berasal dari dalam 

diri siswa (internal). 

Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri 

seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Disiplin sebagai upaya pengendalian 

diri dan sikap mental individu dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan 

terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang 

muncul dari dalam hatinya.  

Disiplin merupakan sesuatu yang menyatu di dalam diri seseorang. 

Bahkan, disiplin itu sesuatu yang menjadi bagian dalam hidup seseorang yang 

muncul dalam pola tingkah lakunya sehari-hari. Disiplin terjadi dan terbentuk 

sebagai hasil dan dampak dari proses pembinaan yang dilakukan sejak dari dalam 

keluarga dan berlanjut dalam pendidikan sekolah. Keluarga dan sekolah menjadi 

tempat penting bagi pengembangan disiplin seseorang (Tu’u,2004:37). 

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Menurut Tu’u 

(2004:91) indikator yang menunjukkan pergeseran/perubahan hasil belajar siswa 

sebagai kontribusi mengikuti dan menaati peraturan sekolah, diantaranya adalah 

dapat mengatur waktu belajar di rumah, rajin dan teratur belajar, perhatian yang 

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

Disiplin menjadi prasarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata 

kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam belajar 

dan kelak ketika bekerja. Seorang siswa yang berusaha menata dirinya terbiasa 

dengan hidup tertib,teratur, menaati peraturan dan norma yang berlaku di sekolah 

maupun di rumah, apalagi bila menambahnya dengan kegigihan dan kerja keras 
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dalam belajar potensi dan prestasinya akan tumbuh dan berkembang optimal. 

Penerapan disiplin belajar, baik di sekolah maupun di rumah akan memotivasi 

para siswa bersaing meraih prestasi.  

Seorang siswa dapat belajar dengan baik jika berdisiplin dalam belajarnya, 

seperti memperhatikan penjelasan guru pada saat pelajaran, tertib di dalam kelas, 

mengatur waktu belajar di rumah, mengulang kembali bahan pelajaran di rumah, 

dan selalu mengerjakan tugas sekolah, sehingga dengan berdisiplin akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Disamping faktor kedisiplinan belajar, faktor motivasi belajar juga penting 

dimiliki siswa. Motivasi merupakan suatu dorongan yang menyebabkan seseorang 

melakukan sesuatu (Mulyasa,2003:114). Motivasi seseorang dapat bersumber dari 

dalam diri sendiri (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik). Dengan 

motivasi akan tumbuh dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kaitannya 

dengan pencapaian tujuan. Dengan demikian antara motivasi dan tujuan 

berhubungan erat. Seseorang melakukan sesuatu kalau ia memiliki tujuan atas 

perbuatannya, demikian halnya karena adanya tujuan yang jelas maka akan 

bangkit dorongan untuk mencapainya.  

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai (Sardiman, 2005:75). 
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Seorang siswa yang mempunyai motivasi belajar yang kuat dapat 

diketahui pada saat ia mengikuti pelajaran, seperti berkonsentrasi pada saat 

pelajaran, menunjukkan minat yang besar pada pelajaran, bersikap aktif, tekun 

menghadapi tugas, dan selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran, karena peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila 

memiliki motivasi yang tinggi. Dori Wuwur Hendrikus (2001) dalam Sutikno 

(2004:120) menjelaskan bahwa hasil optimal belajar bergantung pada motivasi 

yang kuat. Semakin kuat motivasi, semakin mudah kegiatan belajar, dan hasilnya 

juga akan semakin baik. Motivasi yang kuat adalah rasa tertarik pada materi dan 

rasa senang pada suatu kegiatan.  

Dalam belajar kalau siswa mempunyai motivasi yang baik dan kuat, hal itu 

akan memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi. Siswa 

yang kehilangan motivasi dalam belajar akan memberi dampak kurang baik bagi 

prestasi belajarnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehigga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran yaitu meningkatnya prestasi peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin dan motivasi 

belajar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap prestasi belajar yang 

dicapai siswa. Dengan adanya sikap disiplin dalam belajar dan didukung motivasi 

belajar yang baik dan kuat akan memperlancar usaha siswa dalam meningkatkan 

prestasi belajarnya. Maka gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah 
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 Gambar 1  Kerangka berfikir 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. (Arikunto, 1998:67). 

Bertolak dari uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis untuk penelitian ini 

sebagai berikut. “Ada pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang tahun ajaran 2005/2006 . 

 

Prestasi Belajar (Y) 

Disiplin Belajar (X1) 
 

- Menaati dan mematuhi tata tertib 

sekolah 

- Masuk kelas tepat waktu 

- Ketertiban diri saat belajar di kelas 

- Mengatur waktu belajar di rumah 

- Mengulang kembali pelajaran di 

rumah 

- Mengerjakan tugas sekolah di 

rumah 

Motivasi Belajar (X2) 
 

- Adanya minat untuk belajar 

- Berkonsentrasi pada saat pelajaran 

- Bersikap aktif pada saat pelajaran 

- Adanya hasrat untuk berprestasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (1998:115) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 

Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 yang berjumlah 104 siswa, 

dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3  Data Jumlah Siswa Kelas X  

No Kelas X Jumlah Populasi 
1. 
2. 
3. 

Program Keahlian Akuntansi 
Program Keahlian Penjualan 
Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

38 
29 
37 

 Jumlah 104 
Sumber: Data BK SMK Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 

Menurut Arikunto (1998:120) apabila subyek kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya 

jika jumlahnya besar subjeknya dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Agar 

hasil penelitian ini akan semakin baik, maka semua populasi yang berjumlah 104 

siswa dijadikan subjek penelitian sehingga merupakan penelitian populasi.   

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam 

bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu 

kontinum (Hasan, 2004:12). Sedangkan menurut Arikunto (1998:99) menyatakan 

bahwa variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 
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suatu penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka 

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) adalah variabel yang mempengaruhi 

terhadap suatu gejala yang disebut dengan variabel X (Arikunto, 1998:97). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah : 

a. Disiplin belajar (X1), dengan indikator: 

1) Menaati dan mematuhi tata tertib sekolah 

2) Masuk kelas tepat waktu 

3) Ketertiban diri saat belajar di kelas 

4) Mengatur waktu belajar di rumah 

5) Mengulang kembali pelajaran di rumah 

6) Mengerjakan tugas sekolah di rumah 

b. Motivasi belajar (X2), dengan indikator: 

1) Adanya minat untuk belajar 

2) Berkonsentrasi pada saat pelajaran 

3) Bersikap aktif pada saat pelajaran 

4) Adanya hasrat untuk berprestasi   

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas yang disebut dengan variabel Y (Arikunto, 1998:97). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah prestasi belajar siswa 

seluruh mata diklat semester II yang diperoleh dari buku laporan pendidikan 

siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang Tahun Ajaran 2005/2006. 
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3.3  Teknik  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan 

penelitian (Arikunto, 1998:21). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang perlu diketahui (Hasan, 2004:16). Sedangkan menurut Arikunto 

(1998:140) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui. 

Metode kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan 

responden mengenai disiplin dan motivasi belajar. Adapun alat yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa kuesioner tertutup atau kuesioner yang telah berisi 

jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawabannya saja.  

Untuk mengukur variabel disiplin dan motivasi belajar ditentukan dengan 

memberi skor dari jawaban angket yang diisi responden dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Jawaban A dengan skor nilai 4 

Jawaban B dengan skor nilai 3 

Jawaban C dengan skor nilai 2 

Jawaban D dengan skor nilai 1 
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2. Dokumentasi  

Arikunto (1998:149) mengemukakan bahwa dokumentasi dari asal katanya 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen nilai, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data nilai rapor siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang Tahun 

Ajaran 2005/2006, data ketidakdisiplinan siswa selama semester 1 dan tata tertib 

sekolah. 

3.4  Uji Instrumen  

Uji coba instrumen dilaksanakan pada siswa kelas X SMK Teuku Umar 

Semarang sebanyak 15 siswa, kemudian dihitung validitas dan reliabilitasnya. 

1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 1998:160). Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini pengukuran 

validitas diukur dengan menggunakan bentuk metode statistik. Data yang 

terkumpul diuji dengan teknik korelasi product moment dari Karl Pearson 

(Arikunto, 1998:256). 

{ } }{ 2222xy
)Y(YN()X(XN

)Y)(X(XYNr
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  
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Keterangan: 

rxy      =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N     =  Jumlah responden 

X     =  Skor item angket 

Y     =  Skor total angket 

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau tidak, 

maka r yang telah diperoleh (r hitung) dikonsultasikan dengan          (r tabel) 

product moment dengan taraf signifikansi 5%. Apabila rxy > r  tabel maka 

instrumen dikatakan valid dan apabila r hitung < r tabel maka instrumen dikatakan 

tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji coba kepada 15 responden yang terdiri dari 45 butir 

pertanyaan, terdapat 3 butir pertanyaan angket yang tidak valid, karena harga rxy < 

rtabel  = 0,514. Untuk angket yang tidak valid tersebut tidak digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. Selanjutnya untuk 42 pertanyaan yang lain memiliki 

harga rxy > rtabel  = 0,514 untuk α = 5% dengan n = 15. Dengan demikian 42 butir 

pertanyaan angket tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik ( Arikunto, 1998:170). Dalam penelitian ini untuk 

mencari reliabilitas digunakan rumus alpha, karena instrumen berbentuk angket 

yang mempunyai skor antara 1 sampai 4. Menurut Arikunto (1998:192) bahwa 
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rumus alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 

1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk instrumen. Rumus Alpha sebagai 

berikut : 

r11  = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

− 2

2

1
1 t

b

k
k

σ
σ  

Keterangan: 

r11           =  Reliabilitas instrumen. 

K =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2
bσ∑  =  Jumlah varian butir 

2
tσ  =  Varian total 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel nilai r dengan taraf signifikansi 5%. Jika harga r11 > r tabel , maka instrumen 

tersebut dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha 

diperoleh koefisien reliabilitas untuk angket disiplin belajar sebesar 0,9428 dan 

untuk angket motivasi belajar sebesar 0,887. Pada taraf kesalahan 5% dengan n = 

15 diperoleh harga tabel = 0,514, karena nilai kedua koefisien tersebut lebih besar 

dari nilai tabel, maka dapat dinyatakan bahwa angket disiplin dan motivasi belajar 

tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

3.5  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar siswa adalah sebagai berikut: 
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1. Metode Analisis Deskriptif  Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing indikator 

dalam setiap variabel, yaitu variabel disiplin belajar dan motivasi belajar, dan 

variabel prestasi belajar siswa agar lebih mudah dalam memahaminya. Rumus 

yang digunakan : 

Persentase skor (%) = %100x
N
n  

Dimana :  n  =  Jumlah skor jawaban responden 

  N =  Jumlah skor jawaban ideal. (Ali,1993:186) 

Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi frekuensi 

yang memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori 

nilai variabel. Untuk mengetahuinya didasarkan pada nilai atau skor yang telah 

ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam kuesioner. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini 

adalah : 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang ditetapkan 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus   

e. Hasil yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kategori. 

Untuk menentukan kategori deskripsi persentase yang diperoleh, maka 

dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut : 

1.  Menentukan angka persentase tertinggi =  ( 4/4 ) x 100% = 100% 

2. Menentukan angka persentase terendah =  ( 1/4 ) x 100% = 25% 
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3. Menentukan rentang persentase  =  100% - 25%    = 75% 

4. Menentukan interval kelas persentase =   75% : 4     = 18,75% 

Dengan demikian tabel kategori untuk masing-masing variabel disiplin 

belajar (X1) dan motivasi belajar (X2) adalah sebagai berikut  

 Tabel 4  Kriteria Disiplin Belajar dan Motivasi Belajar 

Kriteria Interval 
Disiplin belajar Motivasi belajar 

81,26% - 100,00% 
62,51% - 81,25% 
43,76% - 62,50% 
25,00% - 43,75% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang baik 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang baik 

 

Tabel 5  Kriteria Prestasi Belajar 

Rentang Nilai Kriteria 
9,00 - 10,00 
7,51 - 8,99 
6,00 - 7,50 
0,00 - 5,99 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Belum lulus 

Sumber : Buku Laporan Pendidikan SMK Teuku Umar Semarang 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sehubungan dengan pemakaian metode regresi berganda, maka untuk 

menghindari pelanggaran  asumsi-asumsi klasik, model-model  asumsi klasik 

harus diuji. Model asumsi klasik tersebut adalah : 

a. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau 

tidak, model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Untuk menguji salah satu cara yang digunakan adalah 
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dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2001: 77). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan 

yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasi hasilnya tinggi/ 

bahkan satu diantara beberapa atau semua variabel bebas yang menjelaskan 

model regresi) (Algifari, 2000:84). 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang variabel-variabel 

bebasnya tidak memiliki korelasi yang tinggi atau bebas dari multikolinieritas. 

Deteksi adanya gejala multikolinieritas dengan menggunakan nilai Varience 

Inflaction Factor (VIF) dan tolerance melalui SPSS. Model regresi yang 

bebas multikolinieritas memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance 

diatas 0,1. Deteksi lain dengan melihat korelasi antara variabel bebas, apabila 

masih dibawah 0,8 maka dapat disimpulkan tidak mengandung 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskesdastisitas   

Heteroskesdastisitas berarti varian variabel dalam model tidak sama 

(konstan). Konsekuensi adanya heteroskesdastisitas dalam model regresi 

adalah penaksir (estimation) yang diperoleh tidak efisien baik dalam sampel 

kecil maupun sampel besar, walaupun penaksir yang diperoleh 
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menggambarkan populasinya (tidak bias) dan bertambahnya sampel yang 

digunakan akan mendeteksi nilai sebenarnya (konsistensi). Ini disebabkan oleh 

variannya yang tidak minimum/tidak efisien (Algifari, 2000:85). 

Uji heteroskesdastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian gangguan yang berbeda antara satu 

observasi ke observasi lain. Untuk mengetahui gejala heteroskesdastisitas 

dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot  melalui SPSS. Model yang 

bebas dari heteroskesdastisitas memiliki grafik scatterplot dengan pola titik-

titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y atau tidak adanya pola 

tertentu pada grafik scatterplot. 

3. Analisis regresi  

Analisis regresi digunakan untuk menyatakan dalam bentuk persamaan 

(model matematika) matematik, antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Dalam penelitian ini variabel bebas  terdiri dari dua prediktor yaitu disiplin belajar 

(X1) dan motivasi belajar (X2) yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

(Y), maka hubungan kedua variabel tersebut merupakan garis lurus (linier), 

sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda 

(yaitu 2 prediktor). Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan persamaan regresi berganda 

Bentuk umum regresi berganda dengan 2 variabel bebas adalah : 

kxaxa ++=Υ 2211  

Keterangan: 

Y  = Variabel prestasi belajar siswa 
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a1 =  Koefisien regresi disiplin belajar siswa 

 a2  =  Koefisien regresi motivasi belajar siswa 

k     = Konstan yang merupakan intersep garis regresi antara X dan  Y. 

   (Hadi, 2001:21) 

b. Mencari korelasi antara kriterium dengan prediktor dengan rumus: 

2
2211

)2,1( y
yxayxa

Ry ∑

∑+∑
=  

Keterangan: 

)2,1(yR  = Koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2 

a1 = Koefisien prediktor X1 

a2 = Koefisien prediktor X2 

yx1∑  = Jumlah produk antara X1 dan Y 

yx2∑  = Jumlah produk antara X2 dan Y  

2y∑  = Jumlah kuadrat kriterium Y ( Hadi, 2001:25). 

c. Pengujian hipotesis penelitian: 

1) Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan (Uji F) 

(a) Merumuskan hipotesis statistik  

(1) Ho : ,021 ==ββ artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

(2) Ha : ,021 ≠=ββ artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

(b) Rumus yang digunakan  
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)1/(
/

−−
=
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kJK

F
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Keterangan: 

F  =  Harga F garis regresi 

JKreg  =  Jumlah kuadrat regresi 

JKres  =  Jumlah variabel residu 

k  = Jumlah variabel prediktor 

n  =  Jumlah responden 

1  = Angka konstan 

(Sudjana, 2003:91)  

(c) Kaidah pengambilan keputusan 

1) Jika nilai Fhitung > Ftabel atau Fhitung signifikan pada taraf kurang 

dari 5%,  maka Ho ditolak 

2) Jika nilai Fhitung < Ftabel atau Fhitung  signifikan pada taraf lebih dari 

5%, maka Ho diterima 

(d) Besaran pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y 

Rumus yang digunakan : 

R2= 2
1

reg

y
JK
Σ

 (Sudjana, 2003:107) 

2) Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara parsial (Uji t) 

a)  Merumuskan hipotesis statistik 

(1) Ho : β1 = 0 

   β2 = 0 
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artinya X1 terhadap Y dan  X2 terhadap Y  secara parsial (sendiri-

sendiri) tidak berpengaruh signifikan. 

(2)   Ha : β1 ≠ 0 

 β2 ≠ 0 

artinya X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y secara parsial (sendiri-

sendiri) berpengaruh signifikan. 

b)  Rumus yang digunakan  

t1=
2r-1

2-nr  

c) Kaidah pengambilan keputusan 

1. Jika thitung > ttabel atau koefisien thitung signifikan pada taraf kurang 

dari 5%, maka Ho ditolak 

2.  Jika thitung < ttabel atau koefisien thitung signifikan pada taraf lebih 

dari 5%, maka Ho diterima 

d)  Besarnya pengaruh  X1 dan X2 secara parsial terhadap Y  

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

ry1.2 = ( )( )2
12

2
y2

12y2y1

1r - 1

r r - r

r−
 

ry2.1 = ( )( )2
12

2
y1

12y1y2

1r - 1

r r - r

r−
 

(Sudjana, 2003: 123) 

Untuk membantu  proses pengolahan data secara cepat dan tepat, maka 

pengolahan data dilakukan melalui program SPSS (Statistical Product dan 

Service Solution) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teuku Umar Semarang merupakan 

salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di kota Semarang yang terletak di jalan 

Karangrejo Tengah IX/ 99 A Semarang. SMK Teuku Umar Semarang berdiri 

sejak tanggal 29 Mei 1992, diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam 

Teuku Umar (YPI-TU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan 

ilmu pengetahuan yang bernafaskan islam. 

SMK Teuku Umar Semarang mempunyai tiga Program Keahlian yaitu 

Program Keahlian Akuntansi, Program Keahlian Administrasi Perkantoran, dan 

Program Keahlian Koperasi. Terdapat tiga program mata diklat, yaitu program 

normatif, program adaptif, dan program produktif. Untuk program normatif dan 

adaptif masing-masing program keahlian memiliki mata diklat yang sama, 

sedangkan untuk program produktif mata diklatnya disesuaikan dengan masing-

masing program keahlian.  Sarana dan prasarana pembelajaran cukup lengkap 

karena tiap program keahlian mempunyai laboratorium tersendiri, diantaranya 

laboratorium Akuntansi berupa laboratorium komputer, laboratorium 

Administrasi Perkantoran berupa mesin ketik, dan laboratorium Koperasi berupa 

koperasi siswa. Selain itu didukung adanya ruang perpustakaan dan ruang kelas 

yang nyaman untuk belajar. Dengan sarana dan prasarana yang memadai tersebut 
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memungkinkan para siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal di 

sekolah ini. 

Visi dan misi dari sekolah yang jelas sangat menjamin kelangsungan 

sekolah tersebut. Adapun visi dari SMK Teuku Umar Semarang adalah 

membentuk siswa menjadi sumber daya menusia yang islami, profesional, 

produktif dan mandiri dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Sedangkan misi 

dari sekolah ini adalah menyiapkan tamatan yang islami, berpotensi handal, 

bersikap professional, mampu mengembangkan dirinya sesuai kebutuhan dunia 

kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian melalui 

pelaksanaan kurikulum SMK, pendidikan sistem ganda, manajemen yang 

transparan, pengembangan unit produksi, serta optimalisasi sumber daya yang ada 

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah seluruh siswa 

kelas X yang terdiri dari 3 kelas dengan jumlah siswa 104 orang. Dalam penelitian 

ini tidak menggunakan sampel penelitian, karena merupakan penelitian populasi 

atau penelitian sensus. 

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat 

kedisiplinan, motivasi, dan prestasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar 

Semarang Tahun Ajaran 2005/2006.    

Dalam pendiskripsian ini terdapat empat kriteria penilaian jawaban 

responden terhadap item pertanyaan dalam instrumen. Adapun kriteria penilaian 
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jawaban tersebut adalah untuk jawaban A dengan kriteria sangat baik, untuk 

jawaban B dengan kriteria baik, untuk jawaban C dengan kriteria cukup baik, dan 

untuk jawaban D dengan kriteria kurang baik. Untuk lebih jelasnya berikut ini 

akan diuraikan satu persatu dari variabel yang ada. 

1. Deskripsi Variabel Disiplin Belajar Siswa (X1) 

Variabel disiplin belajar siswa terdiri dari indikator menaati dan mematuhi 

tata tertib sekolah, masuk kelas tepat waktu, ketertiban diri saat belajar di kelas, 

mengatur waktu belajar di rumah, mengulang kembali pelajaran di rumah, dan 

mengerjakan tugas sekolah di rumah.   

Hasil penelitian tentang disiplin belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar 

Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 diperoleh rata-rata 68,91% dengan standar 

deviasi 9,56. Rata-rata tersebut pada interval 62,51% - 81,25% dan dalam kategori 

baik. 

Secara lebih rinci disiplin belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar 

Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 ditinjau dari tiap-tiap indikator dapat 

disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 6  Analisis Deskriptif Disiplin Belajar Siswa 

No Indikator Rata-rata Std. Deviasi Kategori 
1 
 
2 
3 
4 
5 
 
6 

Menaati dan mematuhi tata tertib 
sekolah 
Masuk kelas tepat waktu 
Ketertiban diri saat belajar di kelas 
Mengatur waktu belajar di rumah 
Mengulang kembali pelajaran di 
rumah 
Mengerjakan tugas sekolah di rumah 

79,99% 
 

76,80% 
64,62% 

 
59,95% 
65,14% 
70,25% 

13,75 
 

17,48 
10,74 

 
14,27 
13,65 
14,66 

Baik 
 
Baik 
Baik 
 
Cukup 
Baik 
Baik  

Total 68,91% 9,56 Baik  
Sumber : Data Penelitian, Diolah 
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Keterangan: 
    Interval   Kategori 
81,26% - 100,00%  Sangat baik 
62,51% - 81,25%  Baik 
43,76% - 62,50%  Cukup 
25,00% - 43,75%  Kurang baik 
 

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa indikator menaati dan 

mematuhi tata tertib sekolah, masuk kelas tepat waktu, ketertiban diri saat belajar 

di kelas, mengulang kembali pelajaran di rumah, dan mengerjakan tugas sekolah 

di rumah dalam kategori baik yang berada pada interval 62,51% - 81,25%. 

Pengaturan waktu belajar di rumah masih perlu ditingkatkan, karena dalam 

kategori cukup dengan rata-rata 59,95% pada interval 43,76% - 62,50%. 

2. Deskripsi Variabel Motivasi Belajar Siswa (X2) 

Variabel motivasi belajar siswa terdiri dari indikator adanya minat untuk 

belajar, berkonsentrasi pada saat pelajaran, bersikap aktif pada saat pelajaran dan 

adanya hasrat untuk berprestasi.  

Hasil penelitian tentang motivasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar 

Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 diperoleh rata-rata 69,25% dengan standar 

deviasi 11,96. Rata-rata tersebut pada interval 62,51% - 81,25% dan dalam 

kategori baik. 

Secara lebih rinci motivasi belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar 

Semarang Tahun Ajaran 2005/2006 ditinjau dari tiap-tiap indikator dapat 

disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 7  Analisis Deskriptif Motivasi Belajar siswa 

No Indikator Rata-rata Std. Deviasi Kategori 
1 
2 
3 
4 

Adanya minat untuk belajar 
Berkonsentrasi pada saat pelajaran 
Bersikap aktif pada saat pelajaran 
Adanya hasrat untuk berprestasi 

59,01% 
66,35% 
76,44% 
72,84% 

14,52 
17,07 
17,24 
15,20 

Cukup 
Baik 
Baik 
baik 

Total 69,25% 11,96 baik 
Sumber : Data Penelitian, Diolah 

Berdasarkan tabel  7 di atas adanya minat untuk belajar masih perlu 

ditingkatkan, karena dalam kategori cikup dengan rata-rata 59,01% pada interval 

43,76% - 62,50%. Pada indikator berkonsentrasi pada saat pelajaran, bersikap 

aktif pada saat pelajaran, dan adanya hasrat untuk berprestasi dalam kategori baik 

yang berada pada interval 62,51% - 81,15%. 

3. Deskripsi prestasi belajar siswa (Y) 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang telah 

dicapai siswa dari usaha belajar di sekolah, yang dinyatakan dalam bentuk angka 

atau huruf dan lazimnya terdapat dalam rapor. 

Rata-rata prestasi belajar siswa 7,38 dengan standar deviasi 2,3155. Rata-

rata tersebut berada pada interval 6,00 – 7,50 dan dalam kategori cukup. Ditinjau 

dari prestasi belajar masing-masing siswa diperoleh hasil seperti disajikan pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 8  Distribusi Prestasi Belajar Siswa 

No Rentang nilai Frekuensi Persentase Kriteria 
1. 
2. 
3. 
4. 

9,00 - 10,00 
7,51 – 8,99 
6,00 – 7,50 
0,00 – 5,99 

0 
29 
75 
0 

0,00% 
27,88% 
72,12% 
0,00% 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Belum lulus 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 



 69

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memiliki prestasi belajar yang cukup yaitu 72,12%, selebihnya yaitu 27,88% 

siswa memiliki prestasi yang  baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

siswa masih perlu ditingkatkan. 

 

4.2.2  Uji Asumsi Klasik 

1. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya berdistribusi normal atau tidak. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya. 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data menunjukkan bahwa 

penyebaran plot berada di sekitar dan sepanjang garis 450, dengan demikian 

menunjukkan bahwa data pada variabel penelitian berdistribusi normal. Lebih 

jelasnya penyebaran plot tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

Normal P-P Plot of Regression

Standardized Residual

Dependent Variable: Prestasi belajar

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

E
xp
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b

1,00

,75

,50

,25

0,00

 

 Gambar 2 Penyebaran Plot pada Perhitungan Normalitas Data 
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2. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

antara variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna. Model regresi yang bebas dari multikolinieritas memiliki nilai VIF 

dibawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,1. Deteksi lain dengan melihat korelasi 

antara variabel bebas, apabila masih berada di bawah 0,8 maka dapat disimpulkan 

tidak mengandung multikolinearitas. 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF untuk variabel 

disiplin dan motivasi belajar sebesar 1,005 sangat jauh dari 10 dan nilai tolerance 

0,995. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada multikoliner dalam regresi. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 9  Uji Multikolinearitas Data Penelitian 

Coefficientsa

62.249 1.709 6,434 .000

8,8E-02 .020 .364 4.425 .000 .394 .403 .363 .995 1.005

7,9E-02 .016 .407 4.951 .000 .434 .442 .406 .995 1.005

(Constant
Disiplin
belajar
Motivasi
belajar

Mode
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
Zero-
order Partial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Prestasi belajara. 
 

3. Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskesdastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian pengganggu yang berbeda antara satu 

observasi ke observasi lain. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

heteroskesdastisitas dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel 
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terikat dengan residualnya. Deteksi terhadap ada tidaknya heteroskesdastisitas 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara prediksi 

variabel terikat. Hasil uji heteroskesdastisitas dapat dilihat pada gambar 6 di 

bawah ini: 

Scatterplot

Dependent Variable: Prestasi belajar
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Gambar 3. Pola Scatterplot  Uji Heteroskesdastisitas 

Berdasarkan gambar 6 tersebut diperoleh scatterplot yang tidak 

membentuk pola tertentu, maka model regresi tidak memiliki gejala 

heteroskesdastisitas. 

 

4.2.3 Uji Hipotesis 

Hipotesis kerja (Ha) yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Ada 

pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

SMK Teuku Umar Semarang tahun ajaran 2005/ 2006” 
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Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah 

analisis regresi berganda. Ada beberapa hal yang dapat diketahui dari analisis ini 

antara lain: model regresi yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk 

hubungan antara disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, uji t 

untuk menguji secara parsial apakah variabel-variabel bebas tersebut berpengaruh 

secara signifikan, uji simultan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah 

disiplin dan motivasi belajar berpengaruh secara nyata dengan prestasi belajar 

siswa, dan koefisien determinasi simultan untuk mengetahui besarnya kontribusi 

secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan program SPSS for windows release 10 pada lampiran 13 diperoleh 

hasil seperti terangkum pada tabel berikut ini: 

Tabel 10 Ringkasan Analisis Regresi Berganda 

Keterangan Nilai 

Konstanta 

Disiplin belajar 

Motivasi belajar 

F hitung
    

R 

R2 

thitung variabel disiplin belajar 

thitung variabel motivasi belajar 

r parsial disiplin belajar 

r parsial motivasi belajar 

62,249 

0,088 

0.079 

23,757 

0,566 

0,320 

4,425 

4,951 

0,403 

0.442 
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Pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang 

diperoleh dari hasil analisis yaitu Ŷ = 62,249 + 0,088 X1
 + 0,079 X2.  Persamaan 

regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstansa : 62,249 

Jika variabel disiplin belajar dan motivasi belajar = 0, maka prestasi 

belajar siswa akan menjadi sebesar 62,249. 

2. Koefisien X1: 0,088 

Jika disiplin belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) 

poin, sementara motivasi belajar siswa dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan prestasi belajar siswa sebesar 0,088 poin. 

3. Koefisien X2 : 0,079 

Jika motivasi belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) 

poin, sementara disiplin belajar siswa dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan prestasi belajar siswa sebesar 0,079 poin. 

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji F dan uji t. 

a. Pengujian secara simultan (uji F) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan analisis regresi 

berganda  menggunakan program SPSS for windows release 10  yang terangkum 

pada tabel 20 diperoleh Fhitung = 23,757 dengan harga signifikansi sebesar 0,000, 

karena harga signifikansi kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai Fhitung yang 

diperoleh tersebut signifikan sehingga hipotesis kerja (Ha) yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu “Ada pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi 
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belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang tahun ajaran 2005/ 2006”  

diterima. 

Derajat hubungan antara disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar siswa secara bersama-sama atau secara simultan dapat diketahui dari harga 

korelasi secara simultan atau R. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 

program SPSS for windows release 10 yang terangkum pada tabel 10 diperoleh 

harga koefisien korelasi secara simultan sebesar 0,566. Keberartian dari korelasi 

secara simultan ini diuji dengan uji F seperti pada uji keberartian persamaan 

regresi. Dari hasil pengujian tersebut dimana menunjukkan bahwa Fhitung  

signifikan, karena harga signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat diartikan 

bahwa hubungan disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 

adalah signifikan. 

Besarnya pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

siswa dapat diketahui dari harga koefisien determinasi simultan (R2). Berdasarkan 

hasil analisis yang terangkum pada tabel 20 di atas diperoleh keandalan R2 sebesar 

0,320. Dengan demikian menunjukkan bahwa disiplin dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa sebesar 32% dan sisanya 68% dari 

prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

b. Pengujian hipotesis secara parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh dari masing-masing  variabel bebas, yaitu disiplin belajar 

(X1)  dan motivasi belajar (X2) terhadap prestasi belajar siswa (Y). 
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1) Pengaruh disiplin belajar (X1) terhadap prestasi belajar siswa (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terangkum pada tabel 10 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi parsial untuk variabel disiplin belajar 

siswa sebesar 0,403. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t diperoleh 

thitung = 4,425 dengan signifikansi 0,000, karena signifikansi yang diperoleh 

kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut 

signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel disiplin belajar siswa (X1)  

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa (Y). 

2) Pengaruh motivasi belajar (X2) terhadap prestasi belajar siswa (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terangkum pada tabel 10 

menunjukkan bahwa korelasi parsial untuk variabel motivasi belajar siswa 

sebesar 0,442. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t diperoleh thitung = 

4,951 dengan signifikansi 0,000, karena signifikansi yang diperoleh kurang 

dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan. Hal 

ini berarti bahwa variabel motivasi belajar siswa (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa (Y). 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu disiplin dan 

motivasi belajar terhadap variabel prestasi belajar dapat diketahui dari besarnya 

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

Dengan demikian menunjukkan bahwa pengaruh variabel disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar siswa adalah 16,24 % yang merupakan hasil pengkuadratan dari 

0,403 dan besarnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 

adalah 19,54% yang merupakan hasil pengkuadratan dari 0,442. Hal ini berarti 
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bahwa variabel motivasi belajar memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap 

prestasi belajar dibandingkan dengan variabel disiplin belajar. Dari hasil tersebut 

diketahui bahwa selain disiplin dan motivasi belajar, prestasi belajar siswa juga 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa 

kedisiplinan belajar siswa termasuk dalam kategori baik dengan persentase 

68,91%. Dari keenam faktor pendukung disiplin belajar siswa menunjukkan 

bahwa faktor menaati dan mematuhi tata tertib sekolah dalam kategori baik 

(79,99%), masuk kelas tepat waktu dalam kategori baik (76,80%), ketertiban diri 

saat belajar di kelas dalam kategori baik (64,62%), mengatur waktu belajar di 

rumah dalam kategori cukup (59,95%), mengulang kembali pelajaran di rumah 

dalam kategori baik (65,14%), dan mengerjakan tugas sekolah di rumah dalam 

kategori baik (70,25%). Dengan baiknya  kedisiplinan belajar siswa tersebut dapat 

menjadi penunjang terhadap mereka untuk belajar dengan baik dan teratur. 

Kedisiplinan belajar siswa yang baik tersebut ditunjukkan dengan ketaatan dan 

kepatuhan siswa pada tata tertib sekolah yang ditunjukkan dengan siswa memakai 

seragam sesuai aturan sekolah, membuat surat ijin apabila tidak masuk sekolah, 

tidak adanya keinginan untuk membolos, dan membayar SPP tepat waktu setiap 

bulannya. Ketertiban siswa masuk kelas tepat waktu ditunjukkan dengan siswa 

datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, langsung masuk kelas begitu bel masuk 

berbunyi, dan tetap menunggu di kelas jika guru terlambat masuk kelas. 
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Ketertiban diri saat belajar di kelas ditunjukkan dengan siswa yang tidak 

mengganggu teman saat pelajaran berlangsung, meminta ijin apabila 

meninggalkan kelas saat jam pelajaran, dan apabila siswa tidak memperhatikan 

pelajaran langsung mendapat teguran dari guru, sehingga siswa akan berusaha 

memperhatikan materi pelajaran. Pengaturan waktu belajar masih belum 

sepenuhnya  dilaksanakan siswa, hanya sebagian kecil saja siswa yang membuat 

jadwal belajar di rumah, sehingga setiap hari siswa tidak belajar secara teratur dan 

jarang siswa yang menambah jam belajar meskipun nilai ulangannya jelek . 

Pengulangan materi pelajaran di rumah belum dilaksanakan semua siswa dan 

masih jarang siswa yang mempersiapkan materi pelajaran untuk esok harinya 

secara teratur. Tugas-tugas yang diberikan guru dikerjakan siswa, tetapi tidak 

semua siswa mengumpulkannya tepat waktu.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa 

motivasi belajar siswa termasuk dalam kategori baik dengan persentase sebesar 

69,25%. Dari keempat faktor pendukung motivasi belajar siswa menunjukkan 

bahwa faktor adanya minat untuk belajar dalam kategori cukup (59,01%), 

berkonsentrasi pada saat pelajaran dalam kategori baik (66,35%), bersikap aktif 

pada saat pelajaran dalam kategori baik (76,44%), dan adanya hasrat untuk 

berprestasi dalam kategori baik (72,84%). Dengan baiknya motivasi belajar siswa 

tersebut, maka hal ini dapat menjadi pendorong bagi mereka untuk belajar dengan 

sungguh-sungguh. Minat belajar siswa masih tergolong cukup, karena tidak setiap 

mata pelajaran disukai siswa dan hanya sedikit siswa yang membeli atau  

meminjam buku di perpustakaan. Konsentrasi siswa belum sepenuhnya tertuju 
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pada pelajaran, akan tetapi keaktifan siswa saat pelajaran sudah tergolong sangat 

baik, hal ini ditunjukkan apabila ada materi yang belum jelas akan bertanya pada 

guru, mengerjakan secara bersama-sama jika diberi tugas kelompok, dan bersedia 

maju ke depan jika diminta guru mengerjakan soal di papan tulis. Siswa selalu 

berusaha memperoleh prestasi yang lebih baik yang ditunjukkan dengan 

meminjam catatan teman sewaktu tidak mengikuti pelajaran, mempelajari materi 

ulangan jauh hari sebelum tes dan tetap belajar dengan sungguh-sungguh 

meskipun sudah mendapat nilai yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prestasi belajar siswa kelas 

X SMK Teuku Umar Semarang tahun ajaran 2005/2006 dalam kategori cukup 

yaitu 7,38, dari 104 siswa sebanyak 75 siswa dengan persentase 72,12% memiliki 

prestasi belajar cukup dan yang memiliki prestasi belajar dalam kategori baik 

sebanyak 29 siswa dengan persentase 27,88%. Oleh karena itu perlu adanya usaha 

bersama-sama baik dari sekolah, guru, orang tua dan pihak-pihak lain yang terkait 

untuk mendukung kegiatan belajar siswa sehingga prestasi belajar siswa dapat 

menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dari uji t dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05 dan pengaruhnya sebesar 16,24%. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa disiplin belajar ikut mempengaruhi terciptanya prestasi 

belajar yang optimal. Siswa harus dapat mengatur waktu belajarnya dan belajar 

secara teratur sehingga dengan keteraturan belajarnya tersebut dapat 

memperlancar usaha siswa meraih prestasi yang lebih baik. Hal ini sependapat 
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dengan Kartono (1985:90), yang menyatakan bahwa disiplin dalam belajar sangat 

diperlukan. Kalau siswa dapat mendisiplinkan diri, maka ia dapat hidup teratur 

dan mengerjakan tugas tepat pada waktunya, sehingga tidak akan mengalami 

kesulitan  apabila menghadapi pelajaran atau tentamen-tentamen. Belajar yang 

efisien menuntut belajar secara teratur dan berdisiplin.  

Selain disiplin belajar, prestasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

motivasi belajar. Hal ini ditunjukkan dari uji t dengan signifikansi 0,000 < 0,05  

dan pengaruhnya sebesar 19,54%. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan 

semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin baik prestasi belajar yang 

diperoleh. Sebaliknya semakin rendah motivasi belajar siswa, maka akan semakin 

rendah prestasi belajar yang dicapai. Seperti yang diungkapkan oleh Dori Wuwur 

Hendrikus dalam Sutikno (2004:120) bahwa hasil optimal proses belajar 

bergantung pada motivasi yang kuat. Semakin kuat motivasi, semakin mudah 

kegiatan belajar dan hasilnya juga akan semakin baik.  

Secara umum menunjukkan bahwa disiplin dan motivasi belajar 

merupakan faktor yang penting agar diperoleh prestasi belajar yang optimal. 

Dengan adanya kedisiplinan dalam belajar dan diikuti motivasi belajar yang kuat, 

maka akan diperoleh prestasi belajar yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil uji simultan dengan diperolehnya F hitung   sebesar 23,757 

dengan signifikansi 0,000 < α = 0,05. 

Besarnya pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

siswa secara bersama-sama adalah 32 %, sedangkan sisanya yaitu 68% ditentukan 

oleh faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar seperti kecerdasan, bakat, 



 80

minat dan perhatian, kesehatan, cara belajar, lingkungan keluarga, lingkungan 

pergaulan, sekolah, dan sarana pendukung (Tu’u, 2004:78). Dibandingkan dengan 

disiplin belajar, motivasi belajar siswa memberikan pengaruh yang lebih besar 

yaitu 19,54%, sedangkan disiplin belajar hanya memberikan pengaruh sebesar 

16,24%.  

Disiplin belajar merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap 

peraturan dan tata tertib dengan tujuan untuk memperoleh perubahan perilaku. 

Dengan adanya sikap disiplin seorang siswa akan selalu menaati dan mematuhi 

tata tertib di sekolah, langsung masuk kelas begitu bel masuk berbunyi, dan 

menjaga ketertiban diri saat mengikuti pelajaran di kelas. Selain itu siswa yang 

berdisiplin akan selalu belajar secara teratur dengan cara mengatur waktu 

belajarnya, mengulang kembali pelajaran di rumah, dan mengerjakan tugas 

sekolah yang diberikan guru, sehingga dengan kebiasaan tersebut akan 

berpengaruh langsung terhadap cara dan teknik belajar siswa yang hasilnya dapat 

dilihat dari prestasi belajar yang dicapai, sehingga dengan berdisiplin siswa akan 

memperoleh prestasi yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Suryabrata 

(1998:249), bahwa siswa yang memiliki disiplin yang tinggi akan belajar dengan 

baik, teratur dan akan menghasilkan prestasi yang baik pula.  

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor motivasi belajar 

memberikan pengaruh yang lebih besar daripada faktor disiplin belajar. Menurut 

Sardiman (2005:85) motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. 

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. 
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Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya 

motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang 

baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat 

pencapaian prestasi belajarnya. Dengan adanya motivasi pada diri siswa akan 

timbul minat belajar siswa, sehingga siswa akan berkonsentrasi dan bersikap aktif 

pada saat pelajaran, serta berusaha memperoleh prestasi yang lebih baik dengan 

cara belajar lebih tekun dan sungguh-sungguh. Dengan adanya motivasi belajar 

yang kuat dalam diri siswa tersebut, akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Dari hasil penelitian, dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Disiplin belajar siswa kelas X SMK Teuku Umar Semarang tahun ajaran 

2005/2006 termasuk dalam kategori baik dengan persentase 68,91%,  motivasi 

belajar siswa dalam kategori baik dengan persentase 69,25% , dan prestasi 

belajar siswa dalam kategori cukup dengan persentase 7,38. 

2. Ada pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 

kelas X SMK Teuku Umar Semarang tahun ajaran 2005/2006. 

3. Besarnya pengaruh disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

siswa secara bersama-sama adalah 32%. Secara parsial besarnya pengaruh 

disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa adalah 16,24%, sedangkan 

besarnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa adalah 

19,54%.  

5.2 Saran  

Dari hasil simpulan penelitian maka diajukan saran sebagai berikut: 

1. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, hendaknya guru dapat 

lebih meningkatkan disiplin belajar siswa, melalui pemberian tugas rumah 

dengan frekuensi yang lebih sering dan dikoreksi agar siswa berusaha belajar 

di rumah secara mandiri. Selain itu siswa sebaiknya mengatur waktu belajar di 

rumah dan belajar secara teratur dengan cara mengulang kembali materi 
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pelajaran di rumah, mempersiapkan materi pelajaran untuk esok harinya dan 

mengerjakan latihan soal di rumah.    

2. Guru harus bisa membangkitkan motivasi belajar siswa pada saat 

menyampaikan materi pelajaran dengan cara menggunakan metode mengajar 

yang bervariasi seperti ceramah, tanya jawab, latihan soal, dan diskusi. Selain 

itu pemberian pujian, hadiah, dan hukuman yang tepat bagi siswa dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Pemberian hukuman dapat dilakukan 

apabila siswa tidak mengerjakan tugas rumah dengan cara mengerjakan soal 

yang berbeda dari sebelumnya. 
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