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SARI 

 
 

Amin Johari. 3301401065. 2006. Pengaruh Disiplin Belajar, Lingkungan Belajar 
dan Variasi Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi pada Siswa Kelas 
X SMA PGRI 1 Kebumen Tahun Ajaran 2005/2006. 

 
Kata kunci: Prestasi Belajar, Disiplin Belajar, Lingkungan Belajar, Variasi 
                     Mengajar Guru. 

 
Prestasi belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal yang 
mempunyai peran penting dalam menentukan prestasi belajar siswa adalah 
disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru. Akan tetapi, 
kebenaran dari argumen ini masih perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian 
agar diperoleh jawaban yang lebih akurat. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
tingkat kedisiplinan pada siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen?, (2) Bagaimana 
lingkungan belajar pada siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen?, (3) Bagaimana 
variasi mengajar guru pada mata pelajaran ekonomi kelas X SMA PGRI 1 
Kebumen?, (4) Bagaimana tingkat prestasi siswa pada mata pelajaran ekonomi 
kelas X SMA PGRI 1 Kebumen?, (5) Seberapa besar pengaruh disiplin belajar, 
lingkungan belajar dan variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi 
pada siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen?. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
Mengetahui tingkat disiplin belajar siswa pada kelas X SMA PGRI 1 Kebumen, 
(2) Mengetahui lingkungan belajar pada siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen, 
(3) Mengetahui variasi mengajar guru pada mata pelajaran ekonomi kelas X di 
SMA PGRI 1 Kebumen, (4) Mengetahui prestasi belajar ekonomi pada siswa 
kelas X  di SMA PGRI 1 Kebumen, (5) Mengetahui seberapa besar pengaruh 
disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru terhadap prestasi 
belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA PGRI 1 
Kebumen tahun ajaran 2005/2006 yang berjumlah 112 siswa. Dalam penelitian ini 
peneliti tidak menggunakan sampel penelitian, melainkan meneliti seluruh 
populasi yang ada. Terdapat empat variabel yang dibahas dalam penelitian ini, 
yaitu disiplin belajar, lingkungan belajar, variasi mengajar guru dan prestasi 
belajar ekonomi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
angket metode dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik 
deskriptif dan teknik regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin belajar siswa termasuk 
dalam kategori baik 59,8%, lingkungan belajar siswa termasuk dalam kategori 
baik 59,82%, variasi mengajar guru termasuk dalam kategori cukup 50% dan 
prestasi belajar ekonomi termasuk dalam kategori cukup 54,5%. Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi 
mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di  
SMA PGRI 1 Kebumen tahun ajaran 2005/2006 baik secara parsial maupun 
simultan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar, lingkungan belajar 
dan variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X SMA 
PGRI 1 Kebumen, baik secara parsial maupun simultan. Secara parsial, besarnya 
pengaruh yang diberikan oleh variabel disiplin belajar sebesar 34,40%, 
lingkungan belajr sebesar 25,80% dan variasi mengajar guru sebesar 24,90%. 
Sementara itu secara simultan besarnya pengaruh ketiga variabel tersebut adalah 
sebesar 45,5%. Saran yang dapat peneliti berikan adalah siswa hendaknya lebih 
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajarnya, yaitu pada 
masalah penggantian waktu belajar yang pernah ditinggalkan, siswa hendaknya 
membiasakan diri untuk belajar setiap hari dan siswa hendaknya menepati jadwal 
belajarnya. Untuk orang tua hendaknya dapat mengawasi belajar anaknya dan 
untuk guru ekonomi hendaknya lebih meningkatkan variasi penggunaan media 
dan juga meningkatkan variasi dalam metode mengajarnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melaju dengan 

pesat. Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut, dunia 

pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. 

Terkait dengan masalah tersebut di atas tampaknya dunia pendidikan nasional kita 

sedang menghadapi tantangan yang cukup berat dan kompleks dalam menyiapkan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya manusia yang 

berkualitas dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi 

yang ada agar mampu bersaing di era global. 

Salah satu di antara masalah besar dalam bidang pendidikan di Indonesia 

yang sudah banyak diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan yang 

tercermin dari rendahnya rata-rata prestasi belajar siswa, khususnya siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Adapun upaya yang telah dilakukan 

oleh pemerintah antara lain dengan mengadakan penyempurnaan kurikulum, 

mengadakan penataran-penataran bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi guru, 

pengadaan buku-buku pelajaran dan alat pelajaran, serta perbaikan sarana dan 

prasarana sekolah. Akan tetapi dalam kenyataan yang ada bahwa kualitas 

pendidikan kita secara umum masih belum dapat dikatakan baik. 

1 
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Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi pendidikan merupakan usaha agar 

manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. 

Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga komponen, yaitu; 

masukan (input), proses (process) dan keluaran (output). Ketiga komponen 

tersebut merupakan kunci dalam penyelenggaraan pendidikan. Komponen input 

terdiri dari siswa dengan segala macam aspeknya seperti misalnya kedisiplinan, 

motivasi, kecerdasan, bakat, minat. Komponen proses di dalamnya terdapat antara 

lain: raw input atau masukan mentah, instrumental input atau masukan alat dan 

juga pengaruh lingkungan atau environmental. Sementara itu aspek keluaran 

merupakan produk dalam hal ini adalah produk SDM yang diharapkan akan 

mampu menjadi roda penggerak pembangunan bangsa dan negara. 

Untuk memperoleh suatu output pendidikan yang baik, dalam praktek 

penyelenggaraan pendidikan, sekolah merupakan tempat terjadinya kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan siswa. Belajar dan mengajar 

merupakan dua konsep yang berbeda yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Belajar mengacu kepada kegiatan siswa, sementara itu mengajar mengacu kepada 

kegiatan guru. Belajar didefinisikan sebagai ”Proses perubahan tingkah laku 

seseorang berkat pengalaman dan latihan” (Nasution, 2000: 34). Sedangkan 
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mengajar diartikan ”Sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi 

proses belajar” (Nasution, 2000: 4). Jadi belajar mengajar merupakan interaksi 

edukatif antara guru dengan siswa. 

Dalam proses pembelajaran di sekolah tentunya mempunyai tujuan. 

Adapun tujuannya adalah semua siswa dapat memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan. Keberhasilan belajar siswa dapat kita ketahui dari penguasaan materi 

pelajaran yang dipelajarinya dengan ditunjukkan oleh nilai yang diperoleh siswa 

dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Dalam kenyataan yang terjadi di SMA 

PGRI 1 Kebumen, prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas X 

masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai pada setiap kali 

dilakukan evaluasi oleh guru masih banyak dijumpai siswa yang tidak dapat 

mencapai batas minimal nilai kelulusan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 65. 

Adapun data dari prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi baik yang 

masih berada di bawah maupun di atas batas minimal nilai kelulusan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMA PGRI 1 Kebumen 
 

Kelas X.1 Kelas X.2 Kelas X.3 Keterangan 

T % BT % T % BT % T % BT % 

Ulangan 1 

Ulangan 2 

Mid Semester 

24 

21 

23 

63,16 

55,26 

60,53 

14 

17 

15 

36,84 

44,74 

39,47 

18 

20 

22 

48,65 

54,05 

59,46 

19 

17 

15 

51,35 

45,95 

40,54 

20 

23 

21 

54,05 

62,16 

56,76 

17 

14 

16 

45,95 

37,84 

43,24 

Sumber: Dokumen Guru Ekonomi kelas X 

Keterangan: T    = Tuntas 

BT = Belum Tuntas 
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 Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Adapaun faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari dalam 

diri siswa, ada juga yang berasal dari luar diri siswa.  

Kedisiplinan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

dapat mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Dengan tingkat 

kedisiplinan belajar siswa yang tinggi diharapkan siswa dapat memperoleh 

prestasi yang optimal. Dengan disiplin belajar siswa yang baik akan dapat 

mendorong siswa meraih prestasi belajar yang optimal. Semakin tinggi tingkat 

kedisiplinan belajar siswa, maka akan semakin baik prestasi belajar yang 

diraihnya. Akan tetapi dalam kenyataannya tingkat kedisiplinan siswa di SMA 

PGRI 1 Kebumen dapat dikatakan masih kurang. Hal ini dapat diketahui dengan 

melihat kenyataan yang ada bahwa siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen banyak 

yang mengabaikan tanggungjawabnya sebagai pelajar dengan ditunjukkan oleh 

sikap dan tindakannya yang melanggar tata tertib dan peraturan sekolah. Hal ini 

diketahui dengan adanya data pelanggaran disiplin yang dilakukan siswa pada 

semester pertama tahun 2005 untuk kelas X sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Pelanggaram Disiplin Siswa Kelas X SMA PGRI 1 Kebumen 

No Kasus Kelas 
X.1 

% 
 

Kelas 
X.2 

% 
 

Kelas 
X.3 

% 
 

Keterangan 

1. 
2. 
 
 
 
3. 
4. 

Terlambat masuk sekolah 
Tidak masuk sekolah 
a. sakit 
b. izin 
c. Alpha 

Meninggalkan Sekolah 
Terlambat membayar SPP 

23 
 
74 
25 
226 
15 
89 

5,09 
 
16,37 
5,53 
50,00 
3,32 
19,69 

18 
 
31 
43 
262 
6 
84 

4,05 
 
6,99 
9,68 
59,01 
1,35 
18,92 

8 
 
51 
79 
275 
8 
94 

1,55 
 
9,90 
15,39 
53,40 
1,55 
18,25 

Jumlah 
siswa 
Kelas: 
X.1 = 38 
X.2 = 37 
X.3 = 37 

 Jumlah 452 100 444 100 515 100           112 
Sumber: Dokumen BP dan TU SMA PGRI 1 Kebumen. 
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Disamping hal tersebut di atas, masih terdapat  pelanggaran tata tertib 

sekolah yang lainnya seperti: terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat, 

membuat kegaduhan didalam kelas, tidak mengerjakan tugas, tidak 

memperhatikan guru pada saat pelajaran dan sebagainya. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswa masih kurang. 

Selain masalah kedisiplinan di atas, tampaknya lingkungan belajar siswa 

juga ikut berperan dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa. Menurut Hamalik 

(2003: 6) yang termasuk kedalam lingkungan belajar adalah ”Semua hal yang 

berpengaruh dan bermakna bagi individu”. Lingkungan belajar dalam kelas 

misalnya, yang meliputi antara lain unsur-unsur guru, fasilitas belajar, peralatan 

dan perlengkapan serta individu siswa lainnya. Sementara itu menurut Novak dan 

Gowin dalam Ali (2002: 6) mengistilahkan lingkungan fisik tempat belajar 

dengan istilah milleu, yang bearti konteks terjadinya pengalaman belajar. 

Berdasarkan kenyataan yang ada di SMA PGRI 1 Kebumen dijumpai adanya 

banyak keterbatasan dalam banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan belajar 

yang efektif di sekolah. Adapaun diantara keterbatasan yang ada antara lain 

adalah, peralatan dan perlengkapan belajar siswa yang tidak lengkap, seperti 

misalnya buku paket yang tidak dimiliki siswa, fasilitas sekolah yang belum 

lengkap, seperti misalnya buku-buku perpustakaan yang belum lengkap, dan 

berbagai situasi fisik yang berada di sekitar sekolah atau sekitar tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar yang di mungkinkan dapat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dapat diketahui dari data buku 

perpustakaan yang ada sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Daftar Buku Perpustakaan SMA PGRI 1 Kebumen. 

No. Jenis Buku Pelajaran Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

PPKN 
Agama 
Bahasa Inggris 
Sejarah 
Pendidikan Jasmani 
Matematika 
Fisika 
Biologi 
Kimia 
Ekonomi 
Sosiologi 
Sejarah Budaya 
Tata Negara 
Antropologi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Pendidikan Seni 
Bahasa Daerah 
 

177 
218 
247 
227 
2 
205 
197 
238 
429 
380 
358 
2 
225 
204 
45 
3 
26 

 Jumlah Total 3.203 
Sumber: Dokumen Perpustakaan SMA PGRI 1 Kebumen. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah buku yang terdapat di 

perpustakaan SMA PGRI 1 Kebumen berjumlah 3.203. Sementara itu jumlah 

siswa SMA PGRI 1 Kebumen secara keseluruhan berjumlah 354 siswa. Dengan 

demikian dapat diketahui rasio antara buku dengan siswa adalah 9:1, artinya 

bahwa satu siswa mendapatkan sembilan buku. 

Untuk buku mata pelajaran ekonomi yang berjumlah 380 merupakan buku 

campuran dari edisi lama sampai edisi baru. Untuk mata pelajaran ekonomi kelas 

X buku yang masih relevan digunakan sebanyak 30 buku, sementara itu jumlah 

siswa kelas X sebanyak 112. Dengan demikian dapat diketahui rasio antara buku 

dengan siswa adalah 1: 4 artinya bahwa satu buku digunakan oleh empat siswa, 
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padahal idealnya rasio buku dengan siswa adalah 1:1 artinya satu buku digunakan 

oleh satu siswa. 

Masih terkait dengan masalah tersebut diatas, tampaknya guru sebagai 

komponen manusiawi dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat 

penting dan berpengaruh cukup besar terhadap pretasi belajar siswa. Dengan 

berbagai keterbatasan yang ada, Bapak/Ibu Guru di SMA PGRI 1 Kebumen 

tampaknya harus bekerja keras untuk mengatasi berbagai macam kendala yang 

ada. Untuk itu kemampuan mengajar seorang guru benar-benar diuji untuk 

menghadapi kenyataan yang ada tersebut. Oleh karena itu guru harus berperan 

serta secara aktif dan menempatkan diri dalam kedudukannya sebgai tenaga 

profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

Dalam hal ini seorang guru tidak semata-mata berperan sebagai tenaga 

pengajar saja yang hanya melakukan aktivitas yang berkaitan dengan transfer of 

knowledge, akan tetapi juga berperan sebagai pendidik yang melakukan transfer 

of  value  dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan 

menuntun semua siswa dalam belajar. 

Dalam proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah, seorang guru harus 

membina, membimbing dan mengarahkan peserta didik ke arah yang dicita-

citakan. Oleh karena itu, maka hubungan antara guru dengan siswa harus bersifat 

edukatif, artinya bahwa dalam interaksi antara guru dengan siswa terjadi 

hubungan timbal balik yang memiliki tujuan tertentu, yaitu mendewasakan anak 

didik agar nantinya dapat berdiri sendiri dan dapat menemukan jatidirinya secara 

utuh. 
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Interaksi antara guru dengan siswa merupakan aktivitas yang mendominasi 

dalam proses belajar mengajar di sekolah. Keberhasilan dalam proses interaksi 

antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar tidak hanya tergantung 

pada metode atau cara yang dipakai dalam mengajar, akan tetapi komponen-

komponen lain juga mempengaruhi keberhasilan dalam interaksi belajar mengajar 

tersebut. Menurut A.M Sardiman (2004:173) komponen-komponen yang 

mempengaruhi keberhasilan interaksi belajar mengajar antara lain adalah guru, 

siswa, metode, alat atau teknologi, sarana dan tujuan. 

 Dalam mengajar seorang guru harus dapat menarik perhatian siswa dan 

membangkitkan semangatnya untuk belajar. Hal ini membutuhkan kemampuan 

khusus guru dalam mengajar, yaitu  keterampilan variasai mengajar. Dengan 

adanya variasi dalam mengajar dari guru, diharapkan siswa tidak mengalami 

kejenuhan dan kebosanan dalam belajar. Hal ini mengingat bahwa seringkali 

siswa mengalami kejenuhan dan bosan mengikuti pelajaran karena guru dalam 

mengajar tidak atau kurang bervariasi. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ”PENGARUH DISIPLIN 

BELAJAR, LINGKUNGAN BELAJAR, DAN VARIASI MENGAJAR 

GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI  PADA SISWA 

KELAS X SMA PGRI 1 KEBUMEN TAHUN AJARAN 2005/2006”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diungkap 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat disiplin belajar pada siswa kelas X SMA PGRI 1 

Kebumen? 

2. Bagaimana lingkungan belajar pada siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen? 

3. Bagaimana variasi mengajar guru pada mata pelajaran ekonomi kelas X di 

SMA PGRI 1 Kebumen? 

4. Bagaimana tingkat prestasi siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di 

SMA PGRI 1 Kebumen? 

5. Seberapa besar pengaruh disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi 

mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA 

PGRI 1 Kebumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat disiplin belajar pada siswa kelas X SMA PGRI 1 

Kebumen. 

2. Untuk mengetahui lingkungan belajar pada siswa kelas X SMA PGRI 1 

Kebumen. 

3. Untuk mengetahui variasi mengajar guru pada mata pelajaran ekonomi kelas 

X di SMA PGRI 1 Kebumen. 

4. Untuk mengetahui prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X di SMA PGRI 

1 Kebumen. 
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5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin belajar, lingkungan 

belajar dan variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi pada 

siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang pendidikan, yaitu dengan melihat hasil 

penelitian ini dapat menambah konsep-konsep atas teori tentang disiplin 

belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru dalam hubungannya 

dengan prestasi belajar siswa. 

b. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut berkaitan dengan disiplin belajar, lingkungan belajar 

dan variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan pada siswa untuk selalu meningkatkan 

kedisiplinannya dalam belajar. 

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

untuk mencipakan lingkungan belajar yang efektif. 

c. Memberikan masukan bagi guru tentang arti pentingnya penggunaan 

variasi mengajar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dan untuk 

mewujudkan kesatuan berfikir pembaca, pada penelitian ini perlu ditegaskan 

istilah-istilah yang ada, khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian. 

1. Pengaruh 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengaruh diartikan “Daya 

yang timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan akan perbuatan orang” (Depdikbud, 1995: 665). Dalam penelitian 

ini peneliti memfokuskan diri pada pengaruh disiplin belajar, lingkungan 

belajar dan variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi pada 

siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen. 

2. Disiplin Belajar. 

Menurut Soegeng Prijodarminto (1992: 23) “Disiplin adalah suatu kondisi 

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban”. 

Sementara itu belajar menurut Slameto (2003: 2) “Belajar adalah proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

disiplin belajar adalah disiplin belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. 

3. Lingkungan belajar. 

Menurut Rohani (2004: 19) lingkungan belajar didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat mendukung pembelajaran itu sendiri yang dapat 
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difungsikan sebagai sumber pembelajaran atau sumber belajar. Yang 

dimaksud dengan lingkungan belajar siswa dalam penelitian ini adalah 

lingkungan belajar siswa di rumah atau tempat tinggal siswa dan lingkungan 

belajar siswa di sekolah.  

4. Variasi mengajar guru. 

Yang dimaksud dengan variasi mengajar guru adalah ”Suatu kegiatan guru 

dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk 

mengatasi kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar-mengajar murid 

senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi” 

(Usman, 2000: 84). 

5. Prestasi belajar ekonomi. 

Prestasi belajar adalah “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). Adapun yang 

dimaksud dengan prestasi belajar ekonomi dalam penelitian ini adalah nilai 

yang diperoleh siswa pada mata pelajaran ekonomi yang terdapat pada buku 

raport semester satu. 
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1.6 Sistematika Skripsi 

Untuk memudahakan dan memberikan gambaran yang jelas secara 

menyeluruh terhadap penulisan skripsi ini, maka dibuat sitematika penulisan 

skripsi sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan acuan peneliti untuk 

mengadakan penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi pembahasan tentang penyajian data penelitian dan hasil analisa 

penelitian. 

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran – saran yang 

diberikan berdasarkan hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

1.1 Prestasi Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Kegiatan belajar tidak pernah lepas dari aktivitas kehidupan manusia. 

Belajar tidak selamanya harus dilakukan di lingkungan sekolah, akan tetapi dapat 

dilaksanakan dimana saja, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. 

Dalam pendidikan formal, proses kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

siswa merupakan kegiatan pokok yang banyak berperan terhadap berhasil 

tidaknya pencapaian dalam tujuan pendidikan. Belajar bukan merupakan suatu 

tujuan, akan tetapi suatu proses untuk mencapai tujuan. Jadi belajar merupakan 

langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. 

Menurut pendapat tradisional, belajar diartikan sebagai ”Usaha menambah 

dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan” (Aqib, 2002: 42). Menurut pendapat 

tradisional ini yang dipentingkan dalam belajar adalah anak-anak diberi 

bermacam-macam pelajaran untuk menambah pengetahuan yang dimilikinya, 

dengan jalan menghafal.  

Sementara itu menurut ahli pendidikan modern, belajar diartikan sebagai 

”Suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan 

dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan” (Aqib, 

2002: 42). Tingkah laku yang baru tersebut misalnya adanya prubahan dari tidak 

14 
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tahu menjadi tahu, timbulnya pengetian baru, serta timbul dan berkembangnya 

sifat-sifat sosial, susila, dan emosional. 

Menurut Ernest R. Hilgard dalam bukunya “Theories of Learning” yang 

dikutip oleh Zainal Aqib (2002: 43) belajar didefinisikan sebagai berikut: 

“Learning is the process by which an activity originates or is changed trough 

training procedures (whether in the laboratory or in the natural environment) as 

distinguished from changes by factors not attribut able to training”. Artinya 

belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui 

jalan latihan (apakah dalam laboratorium atau dalam lingkungan alamiah) yang 

dibedakan dari perubahan-perubahan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk 

latihan. Dalam definisi ini dikatakan bahwa seseorang yang belajar, kelakuannya 

akan berubah daripada sebelumnya. Jadi belajar tidak hanya mengenai bidang 

intelektual saja, akan tetapi mengenai seluruh pribadi anak. 

Menurut W.S. Winkel dalam Max Darsono (2000: 4) mendefinisikan 

belajar sebagai ”Suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap”. 

Selanjutnya menurut kamus paedagogik dalam Zainal Aqib (2002: 43) 

dikatakan bahwa ”Belajar adalah berusaha memiliki pengetahuan atau 

kecakapan”. Seseorang telah mempelajari sesuatu terbukti dengan perbuatannya. 

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah telah terjadinya perubahan tingkah laku 

pada seseorang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti. 
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Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa belajar merupakan 

suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dengan lingkungannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri 

seseorang berkat interaksi dengan lingkungannya yang terjadi secara sadar, 

kontinyu, aktif, dan terarah yang mernyebabkan perubahan pada pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilannya. 

2.1.2 Ciri-ciri Belajar 

Menurut Suryabrata dalam buku Psikologi Pendidikan (1995: 249) 

mengemukakan tentang ciri-ciri kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Belajar adalah aktivitas yang membawa perubahan pada diri individu 
yang belajar dalam arti perubahan tingkah laku aktual maupun 
potensial. 

2. Perubahan tersebut pada intinya adalah didapatkannya kecakapan baru 
yang berlaku dalam waktu yang relatif lama. 

3. Perubahan tersebut terjadi karena usaha yang dilakukannya secara 
sengaja. 

 
2.1.3 Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Tu’u (2004: 75) “Prestasi adalah hasil yang dicapai seseorang 

ketika mengerjakan tugas atau kegiatan terterntu”. Selanjutnya menurut Arifin 

(1991: 3) “Prestasi didefinisikan sebagai kemampuan, keterampilan, dan sikap 

seseorang dalam menyelesaikan sesuatu hal”.  

Sementara itu belajar menurut Darsono (2000: 64) adalah “Suatu tingkah 

laku atau kegiatan dalam rangka mengembangkan diri, baik dalam aspek kognitif, 

psikomotorik maupun sikap”. Selanjutnya menurut kamus paedagogik dalam 
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Zainal Aqib (2002: 43) dikatakan bahwa “Belajar adalah berusaha memiliki 

pengetahuan atau kecakapan. 

Adapun yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah “Istilah yang telah 

dicapai individu sebagai usaha yang dialami secara langsung serta merupakn 

aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, ketrampilan, 

kecerdasan, kecakapan dan sebagainya dalam keadaan kondisi serta situasi 

tertentu” (Depdikbud, 1984: 298). Sementara itu 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”. 

Dengan demikian, prestasi belajar merupakan hasil yang telah di capai 

oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka dari hasil evaluasi yang dilakukan oleg guru. Jadi prestasi belajar siswa 

terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari aspek kognitifnya, karena aspek ini 

yang sering dinilai oleh guru untuk mengetahui penguasaan pengetahuan yang 

dijadikan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. 

2.1.4 Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (1991: 3), prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi, 

adapun fungsinya adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 
dikuasai anak didik. 

2. Sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 
3. Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 
4. Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 
5. Dapat dijadikan sebagai  indikator terhadap daya serap anak didik. 
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Berdasarkan prestasi belajar tersebut, seorang guru dapat mengetahui 

apakah peserta didik sudah menguasai materi pelajaran atau belum. Prestasi 

belajar siswa selain berfungsi sebagai indikator keberhasilan program tertentu, 

tetapi juga sebagai indikator dari kualitas suatu institusi pendidikan. 

2.1.5 Penilaian Hasil Belajar 

Prestasi belajar siswa dapat dilihat dari nilai hasil belajar siswa yang 

bersangkutan. Evaluasi atau penilaian hasil belajar peserta didik pada dasarnya 

merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, yang diarahkan untuk 

menilai kemampuan peserta didik. 

Menurut Suharsimi (2002: 6-8), dalam dunia pendidikan, khususnya dunia 

persekolahan, penilaian mempunyai makna yang dapat dilihat dari tiga aspek, 

yaitu: 

1. Makna bagi siswa 
Dengan diadakannya penilaian, maka siswa dapat mengetahui sejauh 
mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. 

2. Makna bagi guru 
Dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui 
siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena 
udah mengusai materi pelajaran, dam mengetahui siswa-siswa yang 
belum berhasil menguasai materi pelajaran. Dengan begitu seorang 
guru dapat mengetahui ketepatan materi yang diajarkan dan juga 
mengetahui apakah metode yang digunakan selama ini sudah tepat atau 
belum. 

3. Makna bagi sekolah 
Dengan mengadakan penilaian, maka dapat diketahui sampai sejauh 
mana hasil belajar siswa-siwanya, dengan begitu dapat diketahui juga 
apakah kondisi belajar yang diciptakan sekolah sudah sesuai dengan 
apa yang diharapkan. Hasil belajar ini juga dapat di jadikan sebagai 
cermin dari kualitas sekolah yang bersangkutan, dapat dijadikan 
sebagai pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa 
yang akan datang dan juga dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi 
sekolah untuk mengetahui apakah yang telah dilakukan oleh sekolah 
sudah memenuhi standar ataukah belum yang akan terlihat dari 
perolehan angka-angka yang bagus oleh siswa. 
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2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa menurut Suharsimi terdiri 

dari: usia, kematangan, kesehatan, kelelahan, suasana hati, motivasi, minat,  

kebiasaan belajar, keluarga, sekolah, masyarakat, alam, lingkungan fisik (1990: 

21). 

Menurut Syah (2003: 144) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa terdiri dari: tingkat kesehatan indera pendengaran, penglihatan, 

kelelahan, kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi siswa, 

guru, staf administrasi, teman sekelas, gedung sekolah dan letaknya, rumah 

tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, waktu belajar 

yang digunakan siswa, strategi dan metode belajar siswa. 

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

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

natural curoiousity, self confidence, self dicipline, intelegensi, ingatan, tempat, 

peralatan belajar, suasana, waktu belajar dan pergaulan 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat dikelompokkan ke dalam faktor 

internal siswa dan faktor eksternal siswa. Secara lebih terperinci faktor- faktor 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, yang 

terdiri dari: 

a. Aspek fisiologis (yang bersifat jasmani), seperti misalnya: tingkat 

kesehatan indera pendengaran, penglihatan, kelelahan dsb. 

b. Faktor psikologis, yang termasuk kedalam faktor psikologis antara lain 

adalah, suasana hati, motivasi, minat dan kebiasaan belajar, tingkat 

kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, disiplin. 

2. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari luar diri siswa, yang 

terdiri dari: 

a. Lingkungan sosial, yang termasuk ke dalam lingkungan sosial antara lain 

adalah guru, staf administrasi dan teman sekelas yang dapat 

mempengaruhi semangat belajar siswa, keluarga dan masyarakat. 

b. Lingkungan non sosial, yang termasuk ke dalam lingkungan nonsosial 

baik fisik maupun non fisik antara lain adalah gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, 

maka agar penelitian ini dapat mengkaji sesuatu secara lebih mendalam, dalam 

penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian pada aspek disiplin belajar 

siswa, lingkungan belajar siswa dan variasi mengajar guru. 

Dalam proses belajar seorang siswa, faktor-faktor tersebut saling berkaitan 

dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi prestasi belajar siswa.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa terdiri dari: faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern sebagai faktor dari dalam diri siswa dan faktor 

ekstern sebagai faktor dari luar diri siswa. Faktor intern yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa salah satu diantaranya adalah faktor kedisiplinan  siswa 

dalam belajar dan faktor ekstern yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain 

adalah faktor lingkungan belajar dan juga faktor variasi mengajar guru dalam hal 

ini menunjuk pada kualitas pengajaran. 

Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah nilai raport pada mata pelajaran 

ekonomi semester satu yang diperoleh siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil nilai raport sebagai acuan prestasi 

belajar siswa karena nilai raport merupakan buku laporan hasil belajar siswa yang 

berisi informasi hasil belajar siswa yang memberikan gambaran secara 

menyeluruh tentang pencapaian hasil belajar siswa di sekolah selama satu 

semester. 

2.2 Disiplin Belajar 

2.2.1  Pengertian Kedisiplinan 

Disiplin merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga 

kita. Kata-kata disiplin sangat mudah untuk dikatakan, akan tetapi tidak mudah 

untuk di laksanakan. Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Menurut lembaga 

Ketahanan Nasional (LEMHANAS) (1997: 11) “Disiplin dapat dipahami dalam 
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kaitannya dengan “Latihan yang memperkuat”, “Koreksi dan sanksi”, “ Kendali 

atau terciptanya ketertiban dan keteraturan”, dan “ Sistem aturan atau tata laku”. 

Disiplin dalam kaitannya dengan latihan yang memperkuat mempunyai 

kecenderungan lebih menekankan pada pikiran dan watak untuk menghasilkan 

kendali diri dan kebiasaan untuk patuh. Disiplin dalam kaitannya dengan koreksi 

atau sanksi mempunyai fungsi untuk menjaga tata tertib yang ada supaya dapat 

berjalan dengan baik. Terkait dengan pelanggaran yang terjadi, bagi yang 

melanggar tata tertib dapat dikenakan dua macam tindakan, yaitu berupa koreksi 

untuk memperbaiki kesalahan dan berupa sanksi untuk memberi hukuman yang 

bertujuan untuk memberi efek jera yang tentunya masih berada dalam batas-batas 

mendidik dan tidak bermaksud untuk menyakiti. Adapun yang dimaksud dengan 

kendali atau terciptanya ketertiban dan keteraturan disini adalah orang yang 

disiplin adalah orang yang mampu mengendalikan diri untuk menciptkan 

ketertiban dan keteraturan. Sementara itu yang dimaksud dari sistem dan tata laku 

disini yaitu bahwa setiap kelompok manusia, masyarakat dan bangsa selalu terikat 

pada berbagai peraturan yang mengatur hubungan sesama anggotanya maupun 

hubungannya dngan masyarakat, bangsa dan negara. 

Sikap disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki 

oleh setiap siswa. Sikap disiplin siswa dapat tumbuh dan berkembang dengan 

melakukan latihan-latihan yang dapat memperkuat diri sendiri dengan jalan 

membiasakn diri untuk patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Dengan 

membiasakan diri untuk berdisiplin lambat laun akan tumbuh kesadaran pada diri 

siswa untuk selalu mematuhi segala peraturan yang ada, dan sikap disiplin yang 
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tumbuh dari kesadaran dalam diri siswa akan dapat bertahan lama dan bahkan 

dapat melekat dalam diri siswa yang terwujud dalam setiap tingkah laku dan 

perbuatannya dalam sepanjang hidupnya. 

Disiplin merupakan salah satu aspek pendidikan yang sangat penting 

untuk diperhatikan. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan aturan 

yang sudah ditentukan sebelumya, pengajaran tidak mungkin dapat mencapai 

target yang maksimal.  

Sikap disiplin, dalam hal ini adalah sikap disiplin siswa dalam belajar baik 

secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh pada proses belajar 

mengajar, dan bahkan akan dapat berlanjut dan ikut mempengaruhi pencapaian 

prestasi atau hasil belajarnya.  

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

didefinisikan sebagai ”Alat untuk menciptakan perilaku dan tata tertib manusia 

sebagai pribadi maupun manusia sebagai kelompok masyarakat”. Dalam hal ini 

disiplin lebih menekankan pada adanya hukuman atau sanksi untuk mengatur dan 

mengendalikan perilaku. 

Sementara itu menurut Rachman (1999: 168) ”Disiplin adalah upaya 

mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam 

mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib 

berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya”. 

Menurut Bohar Soeharto setidaknya terdapat tiga hal yang menyangkut 

masalah disiplin, yaitu disiplin sebagai latihan, disiplin sebagai hukuman, dan 
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disiplin sebagai  alat pendidikan. Secara lebih terperinci ketiga hal tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Disiplin sebagai latihan untuk menuruti kemauan seseorang. Apabila 
dikatakan “melatih untuk menurut” berarti jika seseorang memberi 
perintah, orang lain akan menuruti peintah itu. 

2. Disiplin sebagai hukuman. 
Apabila seseorang melakukan kesalahan, maka ia harus diberi 
hukuman. Hukuman tersebut dimaksudkan sebagai upaya 
mengeluarkan yang jelek dari dalam diri orang tersebut sehingga dapat 
berubah menjadi baik. 

3. Disiplin sebagai alat untuk mendidik. 
Seorang anak mempunyai potensi untuk berkembang melalui interaksi 
dengan lingkungan untuk mencapai tujuan realisasi dirinya. Dalam 
interaksi tersebut seorang anak belajar tentang nilai-nilai sesuatu. 
Proses belajar dengan lingkungan yang didalamnya terdapat nilai-nilai 
tertentu telah membawa pengaruh dan perubahan pada perilakunya. 
Semua perlaku ini merupakan hasil dari sebuah proses belajar, dan 
inilah makna disiplin yang seharusnya dikembangkan (Soeharto, 1996: 
8-11). 

 
Berdasarkan beberapa definisi mengenai disiplin di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa disiplin belajar adalah perwujudan dari sikap, tingkah 

laku dan perbuatan seseorang yang tumbuh dari dalam kesadaran dirinya untuk 

belajar dengan mematuhi dan melaksanakan segala macam peraturan yang berlaku 

baik di sekolah maupun di rumah. 

2.2.2 Fungsi Disiplin 

Disiplin merupakan salah satu faktor penting yang turut berperan dalam 

mencapai suatu tujuan. Seorang siswa dalam belajar pasti mempunyai tujuan. 

Adapaun tujuan siswa dalam belajar adalah meraih prestasi belajar yang setinggi-

tingginya. Untuk meraih prestasi belajar yang tinggi, seorang siswa membutuhkan 

apa yang disebut dengan disiplin. Hal ini dikarenakan disiplin merupakan 
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prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan berdisiplin ini 

akan ikut mengantarkan siswa mencapai keberhasilan dalam belajar. 

Menurut tulus Tu’u (2004: 38) disiplin mempunyai banyak fungsi. Adapun 

fungsi-fungsi disiplin adalah sebagai berikut: 

1. Menata kehidupan bersama 

Disiplin mempunyai fungsi untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam 

kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Dengan tata kehidupan berdisiplin, 

hubungan antara individu yang satu dengan yang lain akan menjadi lebih baik 

dan lancar. 

2. Membangun kepribadian 

Suatu lingkungan yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang baik akan 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepribadian seseorang. Siswa 

merupakan sosok manusia muda yang sedang tumbuh kepribadiannya, apabila 

dalam lingkunagn sekolah terdapat suasana yang tertib, teratur, tenang, dan 

tenteram, maka akan sangat berperan dalam membangun kepribadian yang 

baik. 

3. Melatih kepribadian 

Suatu sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 

terbentuk secara serta merta dalam waktu yang singkat, akan tetapi terbentuk 

melalui proses yang panjang. Adapun salah satu proses untuk membentuk 

kepribadian tersebut dilakukan melalui latihan. 
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4. Pemaksaan 

Disiplin dapat terjadi karena adanya dorongan dan kesadaran dari dalam 

dirinya sendiri dan adapula yang muncul karena adanya pemaksaan dan 

tekanan yang berasal dari luar dirinya. Sikap disiplin yang timbul dari dalam 

kesadaran diri sendiri sifatnya sangat baik dan kuat. Dengan melakukan 

kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran sendiri akan bermanfaat bagi kemajuan 

dan pengembangan dirinya. 

5. Hukuman 

Tata tertib sekolah berisi hal-hal positif yang harus ditaati dan dilaksanakan 

oleh siswa. Pelanggaran atas tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi atau 

hukuman. Pemberian sanksi atau hukuman sangat penting untuk menegakkan 

kedisiplinan siswa dan disamping itu juga dapat memberi dorongan bagi siswa 

untuk selalu patuh dan mentaati segala macam peraturan yang berlaku di 

sekolah. 

6. Menciptakan lingkungan yang kondusif 

Segala macam bentuk aturan yang diberlakukan di sekolah merupakan wujud 

usaha dari sekolah untuk menegakkan kedisiplinan bagi semua elemen yang 

ada didalamnya, termasuk didalamnya adalah guru, karyawan dan siswa. 

Sikap dan perbuatan berdisiplin di sekolah harus dilaksanakan secara 

konsisten, sehingga dapat berfungsi untuk mendukung dan memperlancar 

terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga dapat 

dicapai prestasi belajar yang optimal 
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2.2.3  Pentingnya Disiplin 

 Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin 

menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan 

berdisiplin yang akan mengantar siswa sukses dalam belajar. Disiplin dapat 

mendorong seorang siswa belajar secara konkret tentang hal-hal positif baik di 

sekolah maupun di rumah, melakukan hal-hal yang lurus dan benar, serta 

menjauhi hal-hal negatif.  

Dengan berdisiplin, seorang siswa dapat beradaptasi dengan 

lingkungannya dengan baik, sehigga muncul keseimbangan diri dalam hubungan 

dengan orang lain. Jadi, disiplin dapat menata perilaku seseorang dalam 

hubungannya di tengah-tengah lingkungannya. 

 Menurut Maman Rachman dalam Tu’u (2004: 35) mengatakan disiplin 

mempunyai arti yang sangat penting bagi siswa. Adapun arti pentingnya diisplin 

bagi siswa adalah sebagai berikut: 

1. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 
2. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

lingkungan. 
3. Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta didik 

terhadap lingkungannya. 
4. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan yang 

lainnya. 
5. Menjauhkan siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. 
6. mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar. 
7. peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, 

positif dan bermanfaat baginya dan lingkungannya 
8. kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan 

lingkungannya. 
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2.2.4  Unsur-Unsur Disiplin 

Menurut Tu’u (2004: 33) disiplin mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

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

2. Pengikutan dan ketaatan muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal 

tersebut berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Disamping itu juga 

dapat muncul karena adanya rasa takut, tekanan, paksaan dan dorongan dari 

luar dirinya. 

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

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau 

diajarkan. 

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

rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki tingkah laku. 

5. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. 

Sementara itu menurut E.B. Hurlock (1999: 4) unsur-unsur pokok dalam 

disiplin antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Adapun pola 

tersebut dapat di tetapkan orang lain, guru atau teman bermain, dengan tujuan 

membekali anak dengan perilaku yang disetujui dalam situai tertentu misalnya 

peraturan di sekolah dan peraturan di rumah. 

Peaturan mempunyai fungsi dan nilai pendidikan, karena peraturan 

memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok. Anak 

belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapatkan bantuan dalam tugas 
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sekolahnya, bahwa menyerahkan tugas yang dibuat sendiri merupakan satu-

satunya metode yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya. 

Dalam membudayakan sikap disiplin tidak cukup hanya melalui peraturan dan 

tata tertib yang dirumuskan secara lisan atau tertulis saja. Keteladanan, 

dorongan serta bimbigan dalam bentuk-bentuk konkrit sangat diperlukan, 

bahkan keikutsertaan semua warga sekolah secara langsung akan lebih tepat 

dan berhasil. 

2. Hukuman 

Hukuman sedikitnya mempunyai tiga macam fungsi, pertama menghalangi, 

maksudnya hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak 

diinginkan oleh masyarakat. Kedua mendidik, sebelum anak mengerti 

peraturan, mereka akan dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang 

lain salah dengan mendapat hukuman karena melakkan tindakan yang salah 

dan tidak menerima hukuman bila mereka melakukan tindakan yang 

diperbolehkan. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah memberi motivai untuk 

menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat. 

3. Penghargaan. 

Istilah ”penghargaan’ mempunyai arti setiap bentuk penghargaan diberikan 

untuk suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak mesti harus berupa materi, 

akan tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman atau bahkan tepukan di 

punggung juga merupakan bentuk penghargaan. 

Penghargaan mempunyai tiga macam fungsi, untuk fungsi yang pertama yaitu 

mendidik. Apabila suatu tindakan disetujui, anak merasa hal itu baik. Kedua 
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penghargaan berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang 

disetujui secara sosial. Ketiga, penghargaan berfungsi untuk memperkuat 

perilaku yang disetujui secara sosial, dengan penghargaan akan memperkuat 

keinginan untuk mengulangi perilaku ini. 

4. Konsistensi 

Konsistensi adalah tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi ini harus 

menjadi ciri semua aspek disiplin. Harus ada konsistensi dalam menjalankan 

peraturan, karena digunakan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam 

cara peraturan yang diajarkan dan dipaksakan, konsistensi dalam hukuman 

yang diberikan pada mereka yang tidak menyesuaikan pada standar dan 

konsistensi dalam penghargaan bagi mereka yang menyesuaikan. 

2.2.5  Pembentukan Disiplin 

Menurut Tu’u (2004: 48) dalam pembentukan disiplin seseorang 

sedikitnya terdapat tujuh hal yang turut mempengaruhinya. Ketujuh hal tersebut 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Kesadaran diri. 

Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin merupakan aspek 

penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. 

2. Mengikuti dan mentaati aturan. 

Pengikutan dan ketaatan merupakan langkah penerapan dan praktik atas 

peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individu sebagai kelanjutan dari 

adanya kesadaran diri yang  dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri 

yang kuat. 
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3. Alat Pendidikan. 

Alat pedidikan dapat digunakan untuk mempengaruhi, mengubah perilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. 

4. Hukuman. 

Hukuman merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai sarana 

untuk menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah sehingga orang 

kembali pada prilaku yang sesuai dengan harapan. 

5. Teladan. 

Dalam pembentukan disiplin, seringkali perbuatan dan tindakan jauh lebih 

berpengaruh daripada kata-kata. Jadi dalam pembentukan disiplin siswa 

contoh dan teladan disiplin dari kepala sekolah, guru serta karyawan dapat 

berpengaruh kepada disiplin siswa. 

6. Lingkungan berdisiplin. 

Seorang siswa dapat dipengaruhi oleh lingkungan, apabila lingkungannya 

berdisiplin,  maka siswa dapat terbawa oleh lingkungannya tersebut. 

7. Latihan disiplin. 

Disiplin siswa dapat dibentuk melalui proses latihan dan kebiasaan. Dengan 

membiasakan melakukan disiplin secara berulang-ulang dalam praktik 

kehidupan sehari-hari, disiplin akan terbentuk dalam diri siswa. 

2.2.6 Usaha Menumbuhkan Disiplin Belajar 

Disiplin yang baik adalah disiplin yang timbul karena adanya kesadaran dari 

dalam diri sendiri, bukan karena terpaksa, sehingga diperlukan adanya usaha 

untuk menumbuhkan sikap disiplin tersebut. 
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Menurut Sofchah Sulistiyowati (2001: 3) ada cara yang dapat digunakan 

siswa agar dapat belajar dengan baik, yaitu seorang siswa harus mempunyai sikap 

disiplin dalam belajar. Adapun disiplin yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Disiplin dalam menepati jadwal pelajaran. 

Apabila seorang siswa mempunyai jadwal kegiatan belajar, maka ia harus 

menepati jadwal yang telah dibuatnya.  

2. Disiplin dalam mengatasi godaan yang akan menunda waktu belajar baik di 

rumah maupun di sekolah. 

Godaan yang datang pada seorang siswa pada saat waktu belajar sangat 

banyak. Hal tersebut membutuhkan kemauan dan kemampuan siswa untuk 

dapat mengatasi segala macam godaan yang datang tersebut baik pada saat 

waktu belajar di sekolah maupun pada waktu belajar di rumah. Godaan yang 

datang pada waktu belajar misalnya adalah ajakan untuk bermain dari teman, 

menonton acara televisi, dan sebagainya. 

3. Disiplin terhadap diri sendiri 

Disiplin diri harus selalu dimunculkan pada diri siswa, karena dengan disiplin 

diri akan menumbuhkan kemauan dan semangat belajar siswa baik di sekolah 

maupun di rumah. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Bimo 

Walgito (1989: 123) tentang ”Self dicipline” (disiplin terhadap diri sendiri), 

yang harus selalu ditanamkan oleh setiap individu siswa, karena meskipun 

mempunyai rencana belajar yang baik akan tetap menjadi rencana kalau tidak 

ada disiplin diri. 
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4. Menjaga kondisi fisik agar selalu sehat dan fit 

Disiplin dalam menjaga kondisi fisik sangat penting bagi siswa, karena 

dengan kondisi fisik yang baik tentu akan dapat mendukung aktivitas sehari-

hari dari siswa yang bersangkutan. Salah satu cara untuk menjaga kondisi fisik 

agar tetap terjaga dengan baik adalah makan secara teratur dan mengkonsumsi 

makanan yang bergizi serta berolah raga secara teratur.  

2.2.7  Ciri-Ciri Siswa yang Disiplin Dalam Belajar. 

Seorang yang mempunyai disiplin diri memiliki ciri-ciri seperti yang di 

kemukakan oleh Prijodarminto (1994: 23) adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki nilai-nilai ketaatan yang berarti individu memiliki kepatuhan 
terhadap peraturan yang ada di lingkungannya. 

2. Memiliki nilai-nilai keteraturan yang berarti individu mempunyai kebiasaan 
melakukan kegiatan dengan teratur dan tersusun rapi. 

3. memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma 
kriteria dan standar yang berlaku di masyarakat. 

 
 Sementara itu menurut Imelda (2003: 3) siswa yang disiplin dalam belajar 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Memiliki waktu belajar yang teratur 
2. Belajar dengan menyicil (sedikit demi sedikit) 
3. Menyelesaikan tugas pada waktunya 
4. Belajar dalam suasana yang mendukung. 
 
 Disiplin dalam belajar harus dimiliki oleh setiap siswa, sehingga dapat 

menjadi suatu kebiasaan yang selalu melekat pada diri setiap siswa. Dengan 

demikian akan terbentuk suatu etos belajar yang baik. Belajar yang dilakukan oleh 

siswa tidak lagi dirasakan sebagai beban, akan tetapi sudah dianggap sebagai 

suatu kebutuhan dalam hidupnya. 
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 Disiplin belajar pada siswa memberi kontribusi positif terhadap 

pencapaian prestasi belajarnya. Seorang siswa yang memiliki disiplin belajar yang 

tinggi akan dapat belajar dengan baik yang ditunjukkan oleh sikapnya dalam 

belajar yang sungguh-sungguh dan sadar akan tugas dan tanggungjawabnya 

sebagi pelajar, terarah dan teratur sehingga sangat dimungkinkan dapat mencapai 

prestasi belajar yang terbaik. Disiplin belajar sebagai faktor internal siswa (faktor 

psikologis) dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan apa 

yang dikemukakan oleh Walgito bahwa ”Disiplin belajar harus ditanamkan dan 

dimiliki oleh tiap-tiap individu, karena sekalipun mempunyai rencana belajar yang 

baik, akan tetap tinggal rencana kalau tidak ada kedisiplinan” (2004: 154). 

 Dengan demikian peran disiplin belajar pada siswa sangat besar 

pengaruhnya terhadap prestasi belajarnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya 

disiplin belajar, seorang siswa akan mampu mengkondisikan dirinya untuk belajar 

sesuai dengan tugasnya sebagai seorang pelajar. Dengan disiplin, maka rasa 

malas, rasa enggan dapat diatasi, hal ini dapat meningkatkan kualitas belajarnya, 

sehingga memungkinkan siswa memperoleh prestasi belajar yang terbaik. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi indikator dari disiplin belajar siswa 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesadaran dalam mentaati peraturan dan tata tertib sekolah 

2. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

3. Tepat waktu dalam belajar 

4. Keteraturan dalam belajar 

5. Belajar dengan sungguh-sungguh  
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Untuk memperjelas kelima indikator di atas, maka masing masing indikator 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kesadaran dalam mentaati peraturan dan tata tertib sekolah 

Peraturan dan tata-tertib merupakan sesuatu yang digunakan untuk 

mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa.  

 ”Peraturan menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya umum yang 
harus dipenuhi siswa seperti misalnya peraturan tentang kehadiran siswa, 
peraturan tentang jam istirahat, peraturan tentang kondisi yang harus 
dipenuhi siswa di dalam kelas pada waktu pelajaran sedang berlangsung 
seperti: mendengarkan dengan baik pelajaran yang disampaikan guru, 
tidak bicara tanpa seizin guru, tidak makan atau minum pada saat KBM, 
tidak meninggalkan kelas tanpa seizin guru dan sebagainya (Suharsimi, 
1990: 122)”. 

 
Sementara itu tata-tertib menurut Suharsimi ”Menunjuk pada patokan atau 

standar untuk aktifitas khusus misalnya: penggunaan pakaian seragam, 

penggunaan laboratorium, mengikuti upacara bendera, pembayaran SPP dan 

sebagainya” (1990:123) 

Faktor prnting untuk dapat memberlakukan peraturan dan tata-tertib 

sekolah adalah kedisiplinan. Sementara itu untuk dapat berdisiplin seorang siswa 

membutuhkan adanya kesadaran dari dalam dirinya untuk mematuhi segala 

peraturan dan tata-tertib sekolah. 

Kedisiplinan siswa dalam menjalankan peraturan dan tata-tertib sekolah 

sangat mendukung proses belajar siswa. Dengan menjalankan peraturan dan tata-

tertib sekolah, seorang siswa tidak akan mendapat masalah di sekolah dan 

belajarnyapun akan berjalan dengan lancar. Lain halnya jika ia melakukan 

pelanggaran atas peraturan atau tata-tertib sekolah ia akan berurusan dengan 
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Bapak/Ibu guru untuk menerima sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya yang 

tentunya akan menyita waktu belajarnya. 

Sebagai ilustrasi dari pelanggaran atas peraturan dan tata tertib sekolah 

adalah ketika siswa datang ke sekolah terlambat, ia akan mengalami kerugian 

berupa ketinggalan dalam menerima materi pelajaran dan juga akan menerima 

sanksi dari guru sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya yang 

tentunya akan berdampak kurang baik terhadap belajarnya. Demikian halnya 

dengan masalah membolos, ketika siswa membolos maka ia akan mengalami 

kerugian yang lebih besar daripada terlambat masuk sekolah karena ia sama sekali 

tidak dapat menerima materi atau pelajaran yang disampaikan oleh Bapak/Ibu 

guru di sekolah dan juga akan menerima sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukannya. 

Untuk mematuhi seluruh peraturan dan tata-tertib sekolah sebenarnya 

bukanlah sesuatu yang sulit, karena peraturan dan tata-tertib sekolah dibuat untuk 

dapat dilaksanakan oleh siswa. Tidak mungkin peraturan dan tata-tertib sekolah 

dibuat untuk tidak dapat dilaksanakan oleh siswa. Untuk dapat melaksanakan 

peraturan dan tata-tertib sekolah yang penting adalah niat dan kesadaran untuk 

selalu taat dan patuh terhadap seluruh peraturan dan tata-tertib yang ada, karena 

hal tersebut pasti akan berdampak positif terhadap kemajuan belajarnya.  

2. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

 Menyelesaikan tugas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam 

belajar, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar jam sekolah. Tujuan dari 

pemberian tugas menurut Ahmadi biasanya untuk ”Memantapkan pengetahuan 
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yang telah diterima, mengaktifkan anak dalam belajar, membiasakan anak giat 

belajar dan memupuk rasa tanggung jawab” (1997: 61). 

 Dengan adanya tugas yang diberikan oleh guru pada siswa, seorang siswa 

diharapkan akan dapat lebih paham terhadap mata pelajaran yang disampaikan di 

sekolah. Agar siswa berhasil dalam belajar, maka ia harus dapat mengerjakan 

setiap tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya, baik dalam proses 

pengerjaannya maupun pengumpulannya, karena seringkali tugas yang 

dikumpulkan melebihi batas akhir pengumpulan tugas akan dapat mengurangi 

nilai yang diberikan. Dalam mengerjakan tugas dari guru (PR) hendaknya tidak 

ditunda-tunda karena dengan menunda-nunda pekerjaan seringkali membuat kita 

menjadi malas untuk mengerjakannya. 

3. Tepat waktu dalam belajar 

Menurut pendapat Slameto ”Pada permulaan belajar sering dirasakan 

kelambatan, keengganan bekerja dan kalau perasaan itu kuat, belajar sering 

diundurkan, malahan tak dikerjakan. Kelambatan itu dapat diatasi dengan suatu 

perintah kepada diri sendiri untuk memulai pekerjaan itu tepat pada waktunya” 

(2003: 77). 

 Belajar merupakan tugas dan kewajiban bagi seorang pelajar. Sebagai 

seorang pelajar, siswa hendaknya dapat menggunakan waktu yang dimilikinya 

dengan seefisien dan seefektif mungkin, karena waktu yang telah berlalu akan 

hilang dan tidak pernah akan kembali lagi. Oleh karena itu siswa hendaknya sadar 

dan dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar digunakan hanya untuk 

belajar. 
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 Untuk memudahkan siswa dalam belajar, hendaknya ia membuat jadual 

belajar untuk membatasi kegiatan lain yang tidak berguna yang dapat 

mengganggu aktivitas belajarnya. Orang tua disini mempunyai peran yang penting 

dalam menegakkan kedisiplinan anak dalam belajar terutama mengenai waktu 

belajar siswa di rumah. Orang tua dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas 

belajar anak ketika belajar di rumah. Apabila anak tidak belajar, orang tua harus 

dapat mengetahui dan mengingatkannya untuk belajar. 

4. Keteraturan dalam belajar 

 Dalam bukunya Pedoman Belajar bagi Pelajar dan Santri Zarnuji 

mengatakan ”Biasakanlah belajar dan janganlah kamu mencoba untuk 

meninggalkan belajar, karena ilmu itu bergantung pada orangnya bisa jadi tetap 

dan bisa jadi semakin bertambah lantaran selalu dipelajari terus menerus” (2001: 

40). 

 Keteraturan dalam belajar merupakan usaha untuk menghasilkan atau 

memperoleh hasil belajar yang optimal. Dengan belajar secara teratur setiap hari 

kita dapat terus menerus menyerap materi pelajaran yang sedang kita pelajari, 

sehingga pengetahuan yang kita dapatkan senantiasa terus bertambah. 

 Dengan belajar secara teratur setiap hari baik mengulang pelajaran yang 

telah diberikan maupun menyiapkan materi untuk keesokan harinya akan 

membuat penguasaan materi siswa menjadi lebih baik, karena dengan selalu 

mengulang pelajaran yang telah diterimanya akan membuat pemahaman siswa 

menjadi lebih baik. Demikian juga dengan selalu belajar menyiapkan materi yang 

akan disampaikan keesokan harinya dapat membantu belajar siswa, karena siswa  
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menjadi lebih siap dalam menerima materi dan akan membuat penerimaannya 

menjadi lebih baik. 

 Jadi keteraturan dalam belajar sangat penting bagi siswa, karena dengan 

belajar secara teratur memungkinkan siswa dapat meningkatkan penguasaan 

materi pelajaran yang sedang dipelajarinya, sehingga siswa dapat meraih prestasi 

belajar yang optimal. 

5. Belajar dengan sungguh-sungguh  

Untuk meraih prestasi belajar yang optimal, seorang siswa hendaknya  

belajar dengan sungguh-sungguh. Menurut pendapat Slameto ”Biasanya orang 

yang ingin belajar atau bekerja sungguh-sungguh harus bertekad, jangan 

meninggalkan tempat duduknya selama 40 menit, apapun yang terjadi” (2003:78). 

Seorang siswa dalam belajar harus dapat mengendalikan diri untuk tetap 

belajar ketika waktunya belajar dan tidak menggunakannya untuk aktivitas yang 

lain. Ketika belajar di rumah seorang siswa banyak menemui godaan yang dapat 

mengganggu belajarnya dan bahkan dapat membuatnya tidak belajar seperti 

bermain, melihat acara televisi dan sebagainya. Disamping hal tersebut seringkali 

siswa dihadapkan pada kesulitan-kesulitan dalam menyerap dan memahami 

materi pelajaran yang dipelajarinya dan bila hal tersebut tidak terpecahkan dapat 

membuatnya kesal dan putus asa. Untuk itu maka siswa hendaknya menanamkan 

tekad pada dirinya untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, niscaya kesulitan-

kesulitan yang ada dapat dipecahkan sedikit demi sedikit meskipun materi yang 

dipelajari cukup sulit.  
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2.3 Lingkungan Belajar 

2.3.1 Pengertian Lingkungan Belajar 

Manusia disepanjang hidupnya tidak akan pernah lepas dari apa yang 

disebut dengan lingkungan. Lingkungan dalam kehidupan manusia selalu 

mengitarinya dan terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya. Lingkungan 

disatu sisi dapat mempengaruhi manusia, akan tetapi di sisi yang lain manusia 

juga dapat mempengaruhi lingkungan. Demkianhalnya dalam proses belajar 

mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh 

terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. 

Perkembangan seseorang dalam hidupnya tidak pernah lepas dari adanya 

faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Diantara keduanya terdapat hubungan 

yang saling mempengaruhi dalam menjadikan manusia yang berkualitas dan 

bercirikan keunggulan serta mempunyai karakter dan kepribadian yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian para pakar psikologi dikatakan bahwa faktor 

pembawaan lebih menentukan dalam hal intelegensi, fisik, dan reaksi inderawi. 

Sementara itu ”Faktor lingkungan lebih berpengaruh dalam hal pembentukan 

kebiasaan, kepribadian, sikap dan nilai”. (Rohani, 2004: 19). 

”Lingkungan adalah Sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki 

makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu” (Hamalik, 2003: 195). 

Sementra itu menurut Rohani (2004: 19) lingkungan belajar didefinisikan sebagai 

”Segala sesuatu yang dapat mendukung pembelajaran itu sendiri yang dapat 

difungsikan sebagai sumber pembelajaran atau sumber belajar”. Hal ini 

mempunyai arti bahwa lingkungan sebagai komponen pembelajaran merupakan 
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faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan 

faktor yang berperan penting dalam belajar seorang siswa. 

Menurut Hamalik menyatakan bahwa ”Belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Sementara itu inti dari belajar adalah pengalaman dan pengalaman ini diperoleh 

melalui interaksi dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial” (2001: 

28). Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berada di luar diri siswa 

yang dapat mendukungnya dalam proses belajar. 

2.3.2 Faktor-Faktor Lingkungan Belajar 

Menurut Bimo Walgito (2004: 155) apabila kita berbicara tentang 

lingkungan belajar, maka kita akan membahas masalah yang berhubungan dengan 

tempat, alat-alat untuk belajar, suasana, waktu, dan pergaulan. Untuk lebih 

jelasnya, secara lebih terperinci hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tempat 

Tempat belajar yang baik merupakan tempat yang tersendiri, yang tenang, 

mempunyai warna dinding yang tidak menyolok dan di dalam ruangan tidak 

terdapat hal-hal yang dapat mengganggu perhatian. Disamping itu juga perlu 

diperhatikan mengenai suhu, penerangan dan ventilasi udara dengan baik. 

2. Alat-alat untuk belajar 

Dalam proses belajar dan mengajar, peralatan dan perlengkapan belajar 

merupakan komponen penting yang turut menentukan kualitas pembelajaran.  

Proses belajar dan mengajar tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa 
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adanya dukungan dari perlatan yang memadai. Dalam proses belajar dan 

mengajar, semakin lengkap peralatan yang ada, maka PBM akan dapat 

berjalan dengan lebih baik. 

3. Suasana 

Suasana belajar disini adalah berbagai elemen atau aspek dalam lingkungan 

yang ada dalam proses belajar siswa. Suasana disini berkaitan dengan hal atau 

peristiwa yang sering terjadi di sekitar siswa dalam aktivitas belajarnya. 

Suasana belajar merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung proses 

belajar siswa. 

Dengan melihat begitu pentingnya aspek suasana belajar dalam proses belajar 

siswa, maka perlu diciptakan suasana yang tenang, tenteram dan damai yang 

dapat mendukung proses belajar siswa baik di sekolah maupun di sekitar 

tempat tinggalnya. 

4. Waktu. 

Dalam masalah penetapan waktu belajar, hendaknya dapat diperhatikan 

dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar di 

sekolah sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari. Hal ini dimaksudkan 

bahwa diwaktu pagi hari kondisi siswa masih dalam keadaan segar. 

Masalah waktu belajar yang sering dihadapi oleh siswa adalah waktu yang ada 

untuk belajar tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sorang 

siswa harus dapat mengatur waktu belajarnya sendiri dengan cermat. Dalam 

pengaturan waktu belajar, seorang harus dapat mencari dan membagi waktu 
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yang ada dengan adil antara waktu untuk belajar, bermain, aktivitas lain-lain 

dan juga waktu istirahat.  

5. Pergaulan. 

Pergaulan anak, dalam hal ini adalah dengan siapa anak itu bermain akan 

berpengaruh terhadap belajar anak. Apabila anak dalam bergaul memilih 

dengan teman yang baik, maka akan berpengaruh baik terhadap diri anak, dan 

sebaliknya apabila anak bergaul dengan teman yang kurang baik, maka akan 

membawa pengaruh yang tidak baik pada diri anak. 

2.3.3 Fungsi Lingkungan Belajar 

Suatu lingkungan pedidikan pasti mempunyai fungsi. Adapun fungsi dari 

lingkungan pendidikan menurut Hamalik (2003: 196) adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi psikologis 
Stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang merpukan 
rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang 
menunjukkan tingkah laku tertentu. 

2. Fungsi pedagogis 
Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, 
khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga 
pedidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pelatihan dan 
lembaga-lembaga sosial. 

3. Fungsi Instruksional 
Program instruksional merupakan suatu lingkungan pengajaran atau 
pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan 
tingkah laku siswa. 

 
2.3.4 Lingkungan yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa. 

Menurut Slameto (2003: 60) lingkungan belajar siswa yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga terdiri dari: cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 
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keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. Lingkungan sekolah 

terdiri dari: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplim sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Lingkungan masyarakat terdiri 

dari: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Sementara itu menurut  Aqib (2002: 65-67)) lingkungan yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga terdiri dari:orang tua, 

suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga. Lingkungan sekolah terdiri dari; 

cara penyajian pelajaran yang tidak menarik, hubungan guru dengan murid, 

hubungan anak dengan anak, bahan pelajaran yang terlalu tinggi, alat-alat belajar 

di sekolah, jam-jam pelajaran yang kurang baik. Lingkungan masyarakat terdiri 

dari: media massa, teman bergaul, kegiatan dalam masyarakat, dan corak 

kehidupan tetangga. 

Lingkungan belajar sebagai faktor eksternal siswa yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa menurut Syah dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

lingkungan sosial dan ligkungan nonsosial (2003: 152). Untuk lebih jelasnya, 

lingkungan belajar siswa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Sosial 

Untuk lingkungan sekolah, yang termasuk dalam lingkungan sosial adalah 

seluruh warga sekolah, baik itu guru, karyawan maupun teman-teman sekelas, 

semuanya dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Para guru yang 



 45

dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan juga dapat memperlihatkan 

teladan yang baik khususnya dalam hal belajar seperti misalnya rajin membaca, 

hal tersebut dapat memberikan motivasi yang positif bagi belajar siswa. Demikian 

halnya apabila teman-teman di sekolah mempunyai sikap dan perilaku yang baik 

serta memiliki semacam etos belajar yang baik seperti misalnya rajin belajar akan 

berpengaruh positif terhadap belajar siswa. 

Selanjutnya, yang termasuk dalam lingkungan sosial siswa di rumah antara 

lain adalah masyarakat, tetangga dan juga teman-teman bergaul siswa di rumah 

yang mempunyai andil cukup besar dalam mempengaruhi belajar siswa. Keadaan 

masyarakat yang serba kekurangan, tidak memperhatikan masalah pendidikan dan 

juga teman-teman bergaul siswa yang suka keluyuran, begadang, suka minum-

minum apalagi teman lawan jenis yang amoral, pezinah, pemabuk dan lain 

sebagainya tentu akan menyeret siswa kepada bahaya besar dan kemungkinan 

besar akan mengganggu proses belajarnya.  Jadi apabila siswa dalam bergaul 

memilih teman yang baik, maka akan berpengaruh baik terhadap belajar siswa, 

dan sebaliknya apabila siswa memilih bergaul dengan anak yang tidak baik, maka 

akan membawa dampak yang tidak baik pada dirinya.                                                                          

Lingkungan sosial yang dominan dalam mempengaruhi kegiatan belajar 

siswa adalah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Hal ini dapat dipahami, 

karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan belajar pertama dan utama 

bagi seorang anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Ngalim Purwanto yang 

mengatakan bahwa ”Keluarga merupakan lingkungan belajar pertama sebelum 

anak  masuk dalam lingkungan sekolah dan masyarakat”(2004: 141). Sifat dan 
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sikap orang tua dalam mengelola keluarga (cara mendidik), ketegangan keluarga 

dan dapat memberi dampak positif maupun negatif. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa peran keluarga dalam hal ini adalah orang tua sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar anak. Orang tua harus berperan aktif 

dalam mendukung keberhasilan anaknya dengan berusaha semaksimal mungkin 

memenuhi semua kebutuhan anak dalam belajar. 

2. Lingkungan Nonsosial 

Untuk lingkungan nonsosial siswa yang berpengaruh terhadap belajarnya 

diantaranya adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa, 

alat- alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar siswa dan juga mass media. 

Untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah, gedung merupakan 

prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh sekolah. Agar siswa dapat belajar 

dengan baik, maka keberadaan gedung sekolah harus diperhatikan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Rumah dengan kondisi yang sempit dan berantakan serta kondisi 

perkampungan tempat tingal siswa yang padat, bising dan sebagainya sangat tidak 

mendukung belajar siswa. Untuk mendukung belajar siswa, perlu diciptakan 

suasana rumah yang, rapi, tenang dan tenteram. Suasana tersebut dapat tercipta 

ketika dalam keluarga terdapat hubungan yang harmonis antara orang tua dengan 

anak atau anak dengan anggota keluarga yang lain. Dalam susana rumah yang 

tenang dan tenteram, selain akan kerasan dan betah tinggal di rumah, mereka juga 

dapat belajar dengan baik dan dapat membantu meraih prestasi belajar yang 

optimal. 

Selanjutnya mass media juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

belajar anak. Adapaun yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, 

televisi, surat kabar, majalah, buku-buku, komik dan sebagainya. Diantara mass 

media tersebut yang berpengruh besar terhadap belajar anak adalah televisi. 

Terlebih lagi dengan semakin banyaknya televisi swasta yang bermunculan yang 
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menawarkan beragam acara hiburan yang sangat menarik merupakan penggoda 

nomor satu yang dapat menunda-nunda waktu belajar siswa. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar siswa 

adalah segala sesuatu yang berada di sekitar siswa baik lingkungan sosial maupun 

nonsosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa. 

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator dari lingkungan belajar siswa 

adalah sebagai berikut: 

• Lingkungan Sosial 

1. Cara orang tua mendidik anak 

2. Masyarakat disekitar tempat tinggal siswa. 

3. Teman bergaul siswa 

4. Hubungan siswa dengan siswa 

5. Siaran televise 

6. Suasana rumah  

• Lingkungan Nonsosial  

7. Keadaan ekonomi keluarga 

8. Keadaan gedung dan suasana sekolah 

Untuk memperjelas kelima indikator di atas, maka masing masing indikator 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Cara orang tua mendidik anak 

Orang tua dalam mendidik anak mempunyai peran yang sangat penting 

terhadap kemajuan belajar anaknya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 

oleh Slameto bahwa: 

“Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, 
tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan 
kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu 
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belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak 
memperhatikan apakah anaknya belajar atau tidak, tidak mau tahu 
bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami 
dalam belajar dan lain-lain dapat menyebabkan anak tidak/kurang berhasil 
dalam belajarnya”(2003: 61). 
 
 Dalam mendidik anaknya, orang tua diharapkan senantiasa melakukan 

kontrol atau pengawasan terhadap belajarnya. Dengan pengawasan tersebut 

diharapkan dapat mencegah anak agar tidak mengabaikan tugasnya sebagai 

seorang pelajar untuk selalu belajar. Selain itu, perhatian orang tua terhadap 

kepentingan dan kebutuhan belajar anak berperan besar dalam memberi kontribusi 

positif terhadap proses dan hasil belajar anak. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

belajarnya, anak akan memperoleh kemudahan dalam belajar, sehingga anak akan 

dapat belajar dengan lebih baik dan hal tersebut memungkinkan anak dapat 

meraih prestasi belajar yang optimal. Selanjutnya bimbingan dan arahan orang tua 

juga berpengaruh terhadap belajar anak.Ketika anak mengalami kesulitan/masalah 

dalam belajar seorang anak membutuhkan bimbingan dan arahan orang tua. 

Dengan begitu anak dapat membagi masalah yang dihadapi dan juga dapat 

memperoleh solusi dari apa yang dihadapinya. 

2. Masyarakat disekitar tempat tinggal siswa 

Kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap belajar siswa. Dalam bukunya Slameto berpendapat 

bahwa “Apabila masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa adalah orang-orang 

yang terpelajar yang baik-baik, mereka mendidik dan menyekolahkan anak-

anaknya, antusias dengan cita-cita yang luhur akan masa depan anaknya, 

anak/siswa akan terpengaruh ke hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang 
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lingkungannya. Pengaruh tersebut dapat mendorong anak untuk belajar lebih giat 

lagi” (2003: 71). 

Rumah tempat tinggal siswa yang terletak pada masyarakat yang baik, 

yaitu masyarakat yang terpelajar akan memberi pengaruh baik terhadap anak, hal 

ini karena anak akan mendapat pengaruh yaitu contoh atau teladan dari orang-

orang yang terpelajar di sekitarnya yang tentunya memperhatikan masalah belajar, 

sehingga anak akan termotivasi untuk menjadi seperti mereka. Lain halnya dengan 

anak yang bertempat tinggal di sekitar masyarakat yang tidak baik seperti 

misalnya suka berjudi, mencuri, tidak memperhatikan pendidikan akan berdampak 

tidak baik terhadap belajar anak. Anak akan cenderung untuk terbawa dan meniru 

perilaku masyarakat di sekitarnya yang tidak bermanfaat dan hal tersebut dapat 

mengganggu belajar anak.  

3. Teman bergaul siswa 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka anak hendaknya bergaul 

dengan anak-anak yang baik. Menurut prndapat Slameto dalam bukunya 

mengatakan bahwa: 

“Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa dan 
sebaliknya teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang bersifat 
buruk juga. Teman bergaul yang tidak baik misalnya yang suka begadang, 
keluyuran, pecandu rokok, film, minum-minum akan menyeret siswa ke 
ambang bahaya dan pastilah belajarnya menjadi berantakan” (2003: 71). 

 
Lingkungan pergaulan anak sangat berpengaruh terhadap anak. Anak akan  

berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan menerima pengaruh 

dari lingkungannya tergantung dari baik ataukah buruk lingkungan anak tersebut. 

Dengan siapa anak bergaul akan mempengaruhi anak yang bersangkutan. Ketika 
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anak bergaul dengan anak yang rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk 

mengikuti mereka. Sebaliknya jika anak bergaul dengan anak yang nakal suka 

begadang, minum-minum dan malas belajar anak juga akan terpengaruh oleh 

kebiasaan buruk mereka, sehingga akan mengacaukan belajar anak. 

4. Hubungan siswa dengan siswa  

Menururt Kartini Kartono dalam bukunya mengatakan bahwa “Hubungan 

yang tidak baik antara diri siswa dengan teman-temannya di sekolah dapat 

menimbulkan perasaan malas masuk sekolah, perasaan rendah diri dan 

sebagainya, sehingga anak mengalami kemunduran dalam belajar” (1985: 65). 

Dalam aktivitas belajar di sekolah seorang anak/siswa senantiasa berada 

bersama siswa-siswa lain untuk belajar. Keberadaan anak/siswa di sekolah 

dituntut untuk dapat menjalin hubungan yang harmonis diantara mereka. Dengan 

terjalinnya hubungan yang harmonis diantara siswa, maka akan tercipta suasana 

yang menyenangkan diantara siswa, dan hal tersebut akan memperlancar proses 

belajar mereka. Lain halnya jika terjadi hubungan yang tidak harmonis diantara 

siswa, perselisihan diantara teman misalnya dapat mengganggu belajarnya, karena 

diantara mereka saling benci dan mereka tidak dapat belajar dengan tenang. Selain 

itu juga dalam pergaulan siswa di sekolah ketika ada siswa yang merasa rendah 

diri dan mengalami penolakan dalam kelompok siswa lain akan mengganggu 

belajar siswa tersebut, karena ia akan enggan masuk ke sekolah, sehingga dia akan 

ketinggalan pelajaran. 
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5. Siaran televisi 

Televisi merupakan salah satu dari banyak mass media yang ada. Diantara 

masa media yang ada, televisi merupakan mass media yang mempunyai 

kemampuan menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Disamping memberi 

manfaat positif seperti misalnya memberi informasi yang luas tentang berbagai 

kegiatan maupun pengetahuan, televisi juga mempunyai aspek atau segi yang 

negatif yang banyak mengganggu belajar anak. 

Menurut Dr. Joss Meerloo dalam Sobur (1991: 57) mengatakan bahwa 

“Televisi sebagai pencuri waktu”. Fenomena bahwa televisi sebagai pencuri 

waktu tampaknya memang benar dan hal ini sering kita jumpai hampir di setiap 

keluarga, dimana anak banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk melihat 

acara televisi. Terlebih lagi dengan kenyataan yang ada sekarang ini, banyak 

bermunculan televisi baru yang menyuguhkan acara hiburan yang beragam dan 

menarik, hal ini dapat menimbulkan sikap anak untuk lebih mementingkan 

menonton acara televisi daripada belajar. 

6. Suasana rumah 

Setelah anak belajar di sekolah, mereka juga dituntut untuk belajar 

kembali setelah mereka pulang dan berada di rumah. Rumah sebagai tempat 

tinggal siswa dimana mereka belajar di dalamnya, hendaknya mempunyai suasana 

yang tenang, teratur dan damai. Hal ini sesuai dengan apa pendapat Slameto 

bahwa “Suasana rumah yang tegang, ribut dan sering terjadi cekcok, pertengkaran 

antar anggota keluarga atau dengan keluarga lain menyebabkan anak menjadi 
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bosan di rumah, suka keluar rumah dan akibatnya belajarnya menjadi kacau” 

(2003: 63). 

Untuk dapat belajar dengan baik siswa membutuhkan suasana rumah yang 

tenang dan jauh dari keributan. Dalam suasana rumah yang tenang, damai dan  

keluarga yang harmonis seorang anak akan merasa kerasan tinggal di rumah 

karena hal tersebut sangat menyenangkan baginya dan ia merasa aman di 

dalamnya. Dengan suasana tersebut anak akan merasa nyaman dalam belajar, 

sehingga anak akan dapat belajar dengan baik tanpa ada gangguan yang berarti. 

7. Keadaan ekonomi keluarga 

Menurut pendapat Slameto “Keadaan ekonomi keluarga sangat erat 

kaitannya dengan belajar anak. Seorang anak yang sedang belajar membutuhkan 

fasilitas belajar seperti: ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, 

buku-buku dan sebagainya. Fasilitas tersebut hanya dapat terpenuhi jika keluarga 

mempunyai cukup uang” (2003: 63). 

Keadaan ekonomi keluarga merupakan faktor yang penting dalam 

mendukung belajar anak. Ketika anak berasal dari keluarga yang keadaan 

ekonominya kurang, dapat dipastikan kebutuhan dan perlengkapan belajar anak 

kurang terpenuhi dan bahkan tempat belajarpun tidak baik dan bahkan mungkin 

tidak ada. Dengan keadaan seperti itu dapat dipastikan anak tidak dapat belajar 

dengan baik. Lain halnya dengan anak yang berasal dari keluarga berkecukupan, 

maka kebutuhan belajar anak dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dengan 

terpenuhinya kebutuhan belajar anak, maka anak tersebut akan dapat belajar 
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dengan lebih baik dan hal tersebut akan memberi kontribusi positif terhadap hasil 

belajar anak. 

8. Keadaan gedung dan suasana sekolah 

Sekolah sebagai tempat belajar bagi siswa hendaknya mempunyai suasana 

yang baik, yaitu yang dapat mendukung belajar siswa. Menururt Walgito tempat 

belajar yang baik adalah 

 “Tempat yang tersendiri, yang tenang, warna dindingnya sebaiknya 
jangan yang tajam atau mencolok, dan dalam ruangan jangan sampai ada 
hal-hal yang dapat mengganggu perhatian. Perlu pula diperhatikan tentang 
penerangan yang harus cukup, karena penerangan yang baik akan 
menyebabkan kelelahan pada mata yang tentu akan mengganggu jalannya 
proses belajar. Ventilasi udarapun perlu diperhatikan sebaik-baiknya” 
(2004: 154). 

 
Menurut Rahayu dalam Kartini Kartono (1985: 66) mengatakan bahwa 

“Gedung sekolah yang tidak memenuhi syarat akan menghambat dalam proses 

belajar siswa, dalam hal ini misalnya adalah ruangan yang gelap ventilasi udara 

yang kurang, tempat sekeliling sekolah yang ramai”. 

Untuk dapat mendukung proses belajar siswa di sekolah, terlebih lagi jika 

jumlah siswa yang ada cukup banyak yang memiliki beragan karakteristik 

menuntut adanya suasana sekolah yang dapat membantu proses belajar mereka. 

Keadaan sekolah pada umumnya dan kelas pada khususnya yeng terlihat rapi akan 

membuat suasana menjadi lebih nyaman untuk belajar. Demikian pula dengan 

keadaan sekeliling sekolah yang tenang jauh dari suasana bising dapat membuat 

suasana sekolah menjadi lebih kondusif untuk belajar. Dengan suasana sekolah 

yang tenang, siswa akan dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar, hal ini tentu 

akan berdampak pada proses dan hasil belajar siswa. Demikian halnya dengan 
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penerangan dan sirkulasi udara dalam kelas yang cukup sangat dibutuhkan oleh 

setiap siswa. Dengan terpenuhinya kebutuhan akan penerangan dalam kelas siswa 

dapat membaca buku, tulisan di papan tulis dengan jelas sehingga siswa dapat 

belajar dengan baik. Dengan sirkulasi udara yang cukup juga membantu proses 

belajar anak, karena dengan sirkulasi udara yang cukup ruang kelas menjadi lebih 

sejuk dan kebutuhan oksigen siswa terpenuhi. 

2.4 Variasi Mengajar Guru 

2.4.1 Pengertian Mengajar. 

Mengajar bukanlah suatu tugas yang ringan bagi seorang guru. Mengajar 

merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan banyak unsur yang 

saling terkait dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. 

Mengajar menurut Alvin W. Howard yang dikutip oleh Slameto(1995: 

32), menyatakan bahwa ”Mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba 

menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau 

mengembangkan skill, attitude, ideas (cita-cita), appreciations (penghargaan) dan 

knowledge (pengetahuan)”. 

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa mengajar adalah suatu 

kegiatan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap oleh subjek yang sedang belajar sehingga setelah belajar didapatkan 

adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik pada diri subjek yang belajar. 

Mengajar merupakan suatu usaha untuk mengembangkan segala potensi serta 

mengubah diri anak didik ke arah yang lebih baik. 

Guru di sekolah tidak hanya berperan sebagai pengajar, akan tetapi juga 

berperan sebagai pembimbing, pemimpin belajar dan juga sebagai fasilitator 

belajar. Guru dikatakan sebagai pembimbing karena dalam proses belajar 
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mengajar guru memberikan bantuan kepada siswa agar siswa itu sendiri yang 

melakukan kegiatan belajar. Guru dikatakan sebagai pemimpin belajar karena 

gurulah yang menentukan kemana kegiatan siswa akan diarahkan. Selain itu guru 

juga dikatakan sebagai fasilitator belajar, karena guru menjadi penjembatan antara 

siswa yang ingin belajar dengan materi pelajaran yang ingin dan harus dikuasai 

oleh siswa. 

2.4.2 Interaksi Belajar dan Mengajar. 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang berbeda, akan tetapi 

tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Belajar mengacu kepada 

apa yang dilakukan oleh individu siswa, sedangkan mengajar lebih mengacu 

kepada apa yang dilakukan oleh seorang guru sebagai pemimpin belajar. Dalam 

kegiatan belajar dan mengajar, bila ada guru yang mengajar maka akan terdapat 

siswa yang belajar. Jadi, dalam kegiatan belajar mengajar terjadi hubungan timbal 

balik antara guru dengan siswa atau dalam istilah asingnya disebut dengan 

interaksi edukatif. 

Guru sebagai moderator dan fasilitator belajar dalam proses belajar 

mengajar sangat dibutuhkan dan keduanya merupakan kegiatan yang harus ada 

dalam proses belajar mengajar, sehingga akan terjadi apa yang disebut dengan 

interaksi belajar dan mengajar. Guru merupakan pihak yang berinisiatif awal 

dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sementara itu siswa sebagai 

pihak yang secara langsung mendapatkan kemanfaatan dari peristiwa belajar 

mengajar yang terjadi. Menurut Sardiman (2004: 13) untuk membedakan antara 
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interaksi sosial dengan interaksi pendidikan dalam interaksi belajar mengajar 

terdapat beberapa ciri khusus yang dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Tujuan yang jelas yang akan dicapai. 
2. Ada bahan pelajaran yang menjadi isi interaksi. 
3. Ada mempunyai siswa yang belajar dan guru ysng mendidik. 
4. Mempunyai metode untuk mencapai tujuan. 
5. Ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan 

dengan baik 
6. Ada penilaian terhadap hasil interaksi. 

 
Semua komponen yang terdapat dalam proses belajar mengajar tersebut 

tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi 

antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa proses 

belajar mengajar pada hakikatnya adalah merupakan rangkaian kegiatan 

komunikasi antara guru dengan peserta didik. Komunikasi antara dua subjek ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: tujuan, bahan, metode dan situasi 

belajar. Dengan belajar, maka manusia akan mempunyai beberapa kelebihan dan 

kemampuan dan akan sanggup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan 

pengetahuannyapun akan menjadi lebih luas daripada sebelum belajar. Dengan 

belajar, manusuia akan terbuka wawasan dan pikirannya. 

Proses belajar mengajar secara skematik dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Proses Belajar Mengajar. 

Perubahan tingkah 
laku pada siawa 

Proses Belajar 
(Murid) 

Proses Mengajar 
(Guru) 

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa guru sebagai 

pembimbing dalam proses belajar mengajar memberikan bimbingan kepada siswa 
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agar siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik. Sementara itu proses 

belajar mengajar yang dilakukan siswa atas bimbingan dari guru akan 

menghasilkan perubahan dalam tingkah laku siswa. Semua aktivitas belajar 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa unsur antara lain adalah dipengaruhi oleh 

tujuan, media dan metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar 

 Sementara itu A.M. Sardiman (2004: 51) memandang bahwa ”Mengajar 

sebagai mengorganisasi  proses belajar”. Dengan demikian permasalahan yang 

dihadapi oleh pengajaran dan dipandang baik untuk dapat menghasilkan produk 

yang baik adalah bagaimana mengorganisasikan proses belajar untuk mencapai 

pengetahuan yang otentik dan tahan lama. Oleh karena mengajar merupakan 

kegiatan mengorganisasikan proses belajar secara baik, maka guru sebagai 

pengajar harus dapat mengorganisasikan semua komponen yang terlibat didalam 

proses belajar mengajar, sehingga diharapkan dapat terjadi  proses pembelajaran 

yang optimal. Sebagai visualisasinya dapat disusun skema sbagai berikut: 
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Skema di atas menunjukkan bahwa masukan mentah dalam hal ini adalah 

siswa, masukan alat dalam hal ini terdiri dari: Guru, fasilitas, kurikulum, sistem 

administrasi dan lain-lain serta lingkungan yang termasuk di dalamnya adalah 

lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah secara bersama-sama berinteraksi 

dalam proses pembelajaran. Hasil langsung merupakan tingkah laku siswa setelah 

belajar melalui proses belajar mengajar, sesuai dengan materi atau bahan yang 

dipelajarinya dan hasil akhir disini adalah sikap dan tingkah laku siswa setelah 

berada dalam masyarakat. 

Interaksi belajar mengajar di sekolah merupakan interaksi yang telah 

direncanakan. Secara umum yang menjadi acuan guru dalam rencana 

pengajarannya adalah kurikulum. Kurikulum sebagai rencana yang bersifat sangat 

umum mengandung tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan, 

struktur program pengajaran, strategi belajar mengajar,serta evaluasi pelaksanaan 

kurikulum (Ibrahim,1996: 32). Jadi, dengan interaksi dalam proses belajar 

mengajar suatu tujuan pendidikan dapat direlisasikan. 

2.4.3 Ciri-Ciri Interaksi Belajar Mengajar 

Menururt Edi Suardi dalam Sardiman (1995: 15) mengemukakan bahwa 

interaksi belajar mengajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Interaksi belajar mengajar mempunyai tujuan, yakni untuk membantu 
anak dalam suatu perkembangan tertentu. 

2. Ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang  di desain untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi 
yang khusus. 

4. Ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Ini merupakan konsekuensi, 
bahwa siswa merupakan sentral, sehingga aktivitas siswa merupakan 
syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi belajar mngajar. 

5. Dalam interaksi belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing. 
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6. Di dalam interaksi belajar mengajar membutuhkan disisplin. 
7. Adanya pembatasan waktu, artinya bahwa setiap tujuan yang akan 

dicapai diberi waktu tertentu, kapan tujuan tersebut harus sudah dapat 
dicapai. 

 
2.4.4 Pengertian Variasi Mengajar 

Menurut Usman yang dimaksud dengan variasi mengajar guru adalah 

”Suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang 

ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar-

mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh 

partisipasi”(2000: 84). 

Pada dasarnya semua orang tidak menyukai adanya kebosanan, karena 

sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak menarik dan tidak 

menyenangkan. Demikianhalnya dengan siswa yang sedang belajar, mereka tidak 

menyukai adanya peristiwa dan kodisi yang membosankan dalam belajarnya.  

Dalam buku Quantum Teaching, Bobbi DePorter (2000: 10) mengatakan 

pembelajaran yang berhasil haruslah dalam suasana menyenangkan dan 

menggembirakan. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses 

belajar dan mengajar di dalam kelas, seorang guru dituntut untuk dapat 

menggunakan variasi dalam mengajar.  Dalam proses belajar mengajar, apabila 

guru tidak menggunakan variasi, maka akan membuat siswa menjadi bosan, 

perhatian siswa berkurang, mengantuk dan akibatnya tujuan belajar tidak tercapai. 

2.4.5 Komponen Variasi Mengajar  

Menurut Sunaryo (1989: 33) terdapat beberapa komponen dalam 

mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar, adapun komponen variasi 

mengajar terdiri dari: 
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1. Variasi gaya mengajar guru. 

Variasi gaya mengajar guru pada dasarnya meliputi variasi suara, variasi 

gerakan anggota badan dan variasi perpindahan posisi guru dalam kelas. Menurut 

Sunaryo, ”Dengan menggunakan variasi ini siswa akan melihat sebagai sesuatu 

yang energik, bersemangat dan semuanya mempunyai relevansi dengan hasil 

belajar”(1989: 35). Adapun variasi-variasi tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Variasi suara. 

Suara guru dapat bervariasi dalam: intonasi, nada, volume dan kecepatan. 

Dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), variasi suara ini dapat di 

kombinasikan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

b. Penekanan (focusing) 

Untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek yang penting dapat 

dilakukan penekanan secara verbal, misalnya: perhatikan baik-baik, dengarkan 

baik-baik dan sebagainya. 

c. Pemberian waktu (Pausing) 

Untuk menarik perhatian siswa dapat dilakukan dengan mengubah suasana 

menjadi sepi, dari suatu kegiatan menjadi tanpa kegiatan/diam. 

d. Kotak pandang 

Ketika berinteraksi dengan siswa, guru sebaiknya berbicara dengan 

megarahkan pandangannya kepada semua siswa, hal ini dimaksudkan untuk 

membangun hubungan yang positif dengan siswa. Seorang guru dapat 

memanfaatkan pandangan matanya untuk membantunya dalam penyampaian 

materi dan juga dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa. 
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e. Gerakan anggota badan (gesturing) 

Penggunaan variasi mimik, gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang 

penting dalam komunikasi. Dengan penggunaan variasi ini disamping dapat 

menarik perhatian siswa juga dapat menolong dalam menyampaikan arti 

pembicaraan. 

f. Pergantian posisi 

Perpindahan posisi guru dalam ruangan dimaksudkan untuk mempertahankan 

perhatian siswa. Penggunaan variasi ini cukup penting artinya bagi guru 

karena dapat menciptakan suasana yang tidak monoton dalam mengajar. 

2. Variasi media dan bahan ajaran. 

Tiap siswa mempunyai kemampuan indera yang berbeda-beda satu sama 

lain, baik pendengarannya maupun penglihatannya, demikian juga kemampuan 

berbicara yang dimilikinya. Ada yang lebih senang membaca, ada yang lebih suka 

mendengarkan terlebih dahulu kemudian baru membaca, dan sebaliknya. Dengan 

variasi dalam penggunaan media, kelemahan indera yang dimiliki setiap siswa 

dapat diminimalkan. 

Terdapat tiga komponen dalam penggunaan media, yaitu: media pandang, 

media dengar dan media taktil. Apabila guru menggunakan media yang bervariasi 

dari satu ke yang lain, atau variasi bahan ajaran dalam satu komponen media, akan 

banyak sekali memerlukan penyesuaian indera siswa, membuat perhatian siswa 

menjadi lebih tinggi, memberi motivasi untuk belajar, mendorong siswa untuk 

berpikir dan meningkatkan kemampuan belajarnya. 
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Variasi penggunaan media dan bahan ajaran meliputi: 

a.) Variasi media pandang. 

Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan 

bahan ajaran khusus untuk komunikasi seperti misalnya; buku, majalah, film, 

televisi, gambar, model dan sebagainya. 

b.) Variasi media dengar. 

Pada umumnya dalam proses belajar mengajar di kelas, suara guru adalah alat 

utama dalam komunikasi. Dalam menggunakan media dengar memerlukan 

kombinasi dengan media pandang dan taktil seperti misalnya; pembicaraan 

siswa, rekaman kaset, wawancara dan sebagainya. 

c.) Variasi media taktil. 

Variasi media taktil adalah penggunaan media yang memberi kesempatan 

kepada anakdidik untuk menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan 

ajaran. Penggunaan media ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan ajaran. Dalam hal ini akan 

melibatkan siswa dalam kegiatan penyusunan atau pembuatan model. 

3. Variasi interaksi 

Yang dimaksud dengan variasi interaksi menurut Sardiman (2001: 204) 

adalah frekuensi atau banyak sedikitnya pergantian aksi antara guru dengan siswa, 

dan siswa dengan siswa secara tepat. 

Variasi dalam pola interaksi guru dengan siswa berawal dari dua sisi yaitu 

di satu sisi siswa belajar secara bebas tanpa ada campur tangan dari guru dan di 

sisi yang lain situasinya didominasi oleh guru, dimana  guru berbicara kepada 
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siswa dan siswa mendengarkannya secara pasif. Penggunaan variasi interaksi 

dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejemuan, serta untuk 

menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  

  Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai 

pendidikan (interaksi edukatif). Interaksi edukatif adalah hubungan timbal balik 

antara guru sebagai pendidik dan peserta didik atau siswa, dalam suatu sistem 

pengajaran. Interaksi edukatif merupakan faktor penting dalam usaha mencapai 

terwujudnya situasi belajar dan mengajar yang baik dalam kegiatan pendidikan 

dan pengajaran. 

 Untuk mencapai tujuan proses mengajar dan belajar yang baik dalam 

kegiatan pendidikan dan pengajaran, perlu diciptakan interaksi edukatif yang baik 

antara guru (pendidik) yang mengajar dan peserta didik (siswa) yang belajar. 

Sebagai salah satu komponen strategi pembelajaran, metode mengajar menempati 

peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Besar kecilnya variasi interaksi 

tergantung pada metode mengajar yang dipergunakan. 

 Dalam proses belajar mengajar akan dapat berlangsung dengan lebih baik 

ketika siswa lebih banyak aktif dibanding guru. Kemampuan yang diharapkan 

dapat dimiliki peserta didik akan ditentukan oleh kesesuaian penggunaan suatu 

metode. Hal ini berarti bahwa tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan 

baik apabila digunakan metode yang tepat atau sesuai dengan standar keberhasilan 

yang ditetapkan. 
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 Metode adalah suatu cara kerja yang sistematik dan umum yang berfungsi 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Semakin baik suatu metode, maka akan 

semakin efektif pula dalam pencapaiannya. Dalam proses belajar mengajar 

penggunaan metode yang bervariasi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Seorang guru tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai sorang pengajar apabila 

ia tidak menguasai satupun metode mengajar. Metode mengajar menurut Ahmadi 

adalah “Suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh 

seorang guru atau instruktur” (1997: 52). Dalam pengertian lain metode mengajar 

dapat diartikan sebagai teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau 

menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas baik secara individual 

maupun secara kelompok, supaya materi pelajaran tersebut dapat diserap, 

dipahami dan di manfaatkan oleh siswa dengan baik. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode mengajar adalah suatu 

cara atau jalan yang berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh guru dalam 

menyajikan bahan pelajaran dan sekaligus sarana berinteraksi atau 

berkomunikaasi dengan siswa untuk mencapai tujuan pengajaran. 

a.) Syarat-Syarat Metode Mengajar 

Menurut Ahmadi (1997: 53) syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan metode mengajar adalah sebagai berikut: 

1.) Metode mengajar harus dapat membangkitkan motif, minat atau gairah 
belajar siswa. 

2.) Metode mengajar harus dapat menjamin perkembangan kegiatan 
kepribadian siswa. 

3.) Metode mengajar harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk mewujudkan hasil karya 

4.) Metode mengajar harus dapat merangsang keinginan siswa untuk 
belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi (pembaharuan) 
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5.) Metode mengajar harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar 
sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. 

6.) Metode mengajar harus dapat mentiadakan penyajian yang bersifat 
verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang 
nyata dan bertujuan. 

7.) Metode mengajar harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-
nilai dan sikap-sikap utama yang diharapkan dalam kebiasaan, cara 
bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 

 
b.) Pentingnya Pengunaan Variasi Metode Mengajar. 

Dalam interaksi belajar mengajar tentu semua pihak baik guru maupun 

siswa tidak menginginkan adanya kebosanan. Satu hal yang pasti adalah semua 

pihak menginginkan suasana yang menyenangkan dan memperolah manfaat dan 

hasil yang optimal bagi guru dalam mengajar dan bagi siswa dalam belajar. Oleh 

karena itu salah satu faktor yang dapat digunakan agar interakasi belajar mengajar 

dapat berlangsung dengan baik dan tidak menjemukan adalah penggunaan metode 

mengajar yang bervariasi.  

Menurut karo-karo (1975: 97) dalam pemakaian metode mengajar yang 

bervariasi dapat menguntungkan bagi semua pihak karena dengan metode 

mengajar yang bervariasi akan dapat: 

1.) Menambah pengalaman. 
2.) Mencegah serta mengurangi kelelahan dan kebosanan 
3.) Membangkitkan minat serta perhatian. 
4.) Membina kerjasama. 
5.) Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. 
 

c.) Macam-Macam Metode Mengajar 

Menurut Rustiyah seperti apa yang dikutip oleh Djamarah (2002: 84) 

menyatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki strategi 

agar anak didik dapat belajar dengan efektif dan efisien serta mengena pada tujuan 

yang diharapkan. 
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Banyak macam metode mengajar yang dapat digunakan dalam interaksi 

belajar mengajar. Setiap metode mengajar mempunyai kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Suatu metode mengajar dapat dikatakan baik 

apabila metode tersebut dapat mendukung proses belajar siswa. Apabila ditinjau 

dari segi penerapannya, metode-metode mengajar yang ada tidak semuanya cocok 

untuk diterapkan pada semua kondisi dan keadaan. Jadi dalam penerapannya, 

metode mengajar di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dalam 

penelitian ini tidak akan membahas semua metode mengajar yang ada, akan tetapi 

hanya membahas metode mengajar yang sering digunakan guru dalam  mengajar. 

Berikut ini adalah macam- macam metode mengajar, yang antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1.) Metode Ceramah 

“Metode Ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh 

guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa” 

(Djamarah, 2002: 10). Metode ini tidaklah selalu jelek dalam penggunaannya, 

asalkan dalam menggunakan metode ini betul-betul disiapkan dengan baik, 

didukung dengan alat dan media serta memperhatikan batas-batas kemungkinan 

dalam penggunaannya. 

Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Menurut Djamarah (2002: 110) kelebihan dan kekurangan metode ceramah adalah 

sebagai berikut: 

a.) Kelebihan 
• Guru mudah menguasai kelas 
• Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas 
• Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar 
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• Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya 
• Guru mudah menerangkan pelajarannya dengan baik 

b.) Kekurangan 
• Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata) 
• Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) lebih besar 

menerimanya 
• Bila selalu digunakan dan terlalu lama akan membosankan 
• Guru sukar untuk menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan 

tertarik pada ceramahnya 
• Menyebabkan siswa menjadi pasif 

 
2.) Metode Tanya Jawab. 

Metode tanya jawab menurut Sudjana (2002: 78) adalah “Metode 

mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two 

way traffic karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dengan siswa”. 

Adapun kelebihandan kelemahan metode tanya jawab ini menurut 

Djamarah (2002: 107) adalah sebagai berikut: 

a.) Kelebihan 
• Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, 

sekalipun ketika itu ribut, yang mengantuk kembali tegar dan 
hilang kantiknya 

• Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir. 
termasuk daya ingat 

• Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam 
menjawab dan mengemukakan pendapat 

b.) Kekurangan 
• Siswa merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat mendorong 

siswa untuk berani, menciptakan suasana yang tidak tegang 
melainkan akrab. 

• Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat 
berpikir dan mudah dipahami siswa. 

• Waktu sering banyak terbuang, terutama bila siswa tidak dapat 
menjawab pertanyaan sampai dua atau tiga orang. 

• Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu 
untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. 
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3.) Metode Diskusi 

“Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa-siswa 

dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang 

bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama” (Djamarah, 2002: 

99). 

Menurut Djamarah (2002: 99) kelebihan dan kekurangan dari metode 

diskusi ini adalah sebagai berikut: 

a.) Kelebihan 
• Merangsang keativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan-

prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah 
• Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain 
• Memperluas wawasan 
• Membina untuk terbiasa musyawarah mufakat dalam memecahkan 

suatu masalah 
 

b.) Kekurangan 
• Pembicaraan terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu 

yang panjang. Tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar 
• Peserta mendapat informasi yang terbatas 
• Mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin 

menonjolkan diri 
 

4.) Metode Demonstrasi 

“Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau 

benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan yang 

disertai dengan penjelasan lisan” ( Djamarah, 2002:  102) 

Dengan menggunakan metode ini, siswa dalam menerima materi akan 

lebih tertarik, karena siswa dapat mengamati dan memperhatikan apa yang 

diperlihatkan selama proses belajar berlangsung. 
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Metode demonstrasi ini menurut Djamarah (2002: 102-103) mempunyai 

kelebihan dan keurangan, sebagai berikut: 

a.) Kelebihan 
• Dapat mmbuat pembelajaran lebih jelas dan lebih konkret, 

sehingga menghindari verbalisme 
• Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari 
• Proses pembelajaran lebih menarik 
• Siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara 

teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. 
b.) Kekurangan 

• Metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena 
tanpa ditunjang dengan hal itu, pelaksanaan demonstrasi akan tidak 
efektif 

• Fasilitas seperti peralatan, tempat dan biaya yang memadai tidak 
selalu tersedia dengan baik 

• Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang 
 

5.) Metode Latihan (drill) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan dan 

keterampilan dari apa yang telah dipelajarai oleh siswa. Sebagai suatu metode 

dalam pembelajaran, metode ini diakui mempunyai banyak kelebihan dan 

kekurangan. Menurut Djamarah (2002: 108-109) kelebihan dan kekuragan dari 

metode ini adalah sebagai berikut: 

a.) Kelebihan 
• Untuk memperoleh kecakapan motoris 
• Untuk memperoleh kecakapan mental 
• Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat 
• Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan 

serta kecepatan pelaksanaan 
• Pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan 

konsentrasi dalam pelaksanaannya 
• Pembentukan kebiasaan-kebiasan membuat gerakan-gerakan yang 

kompleks, rumit menjadi otomatis 
b.) Kekurangan 

• Menghambat bakat dan inisiatif siswa, karena siswa lebih banyak 
dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian 

• Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan 
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• Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang 
merupakan hal yang monoton, mudah membosankan 

• Membentuk kebiasaan yang kaku, karena bersifat otomatis 
• Dapat menimbulkan verbalisme 

6.) Metode Pemberian Tugas (resitasi) 

“Metode resitasi adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan 

tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode ini tidak sama 

dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih luas” (Djamarah, 2002: 96). Masalah 

tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, halaman 

sekolah, laboratorium, perpustakaan, di rumah atau dimana saja. Menurut 

Djamarah (2002: 98) Kelebihan dan kekurangan dari metode pemberian tugas ini 

adalah sebagai berikut: 

a.) Kelebihan 
• Lebih merangsang siswa dalam elakukan aktivitas belajar 

individual maupun kelompok 
• Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan 

guru. 
• Dapat membina tanggungjawab dan disiplin siswa 
• Dapat mengembangkan kreativitas siswa 

b.) Kekurangan 
• Siswa sulit dikontrol, apakah benar ia mengerjakan sendiri atau 

tidak 
• Khusus tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan 

menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, sedangkan anggota 
yang  lainnya tidak berpartisipasi dengan baik 

• Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan 
individu siswa 

• Sering memberikan tugas yang monoton dapat menimbulkan 
kebosanan siswa 

 
7.) Metode Kerja Kelompok 

“Metode kerja kelompok adalah kelompok siswa yang mengerjakan 

pelajaran secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan pengajaran” 

(Ahmadi, 1997: 89). Kerja kelompok akan berjalan efektif dan efisien apabila 
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kelompok tersebut mempunyai tujuan tertentu, setiap anggota kelompok sadar dan 

mampu menghayati peran sertanya, serta mau berpartisipasi sesuai dengan tujuan 

kelompoknya. 

Menurut Ahmadi (1997: 91) manfaat adanya kerja kelompok adalah sebgai 

berikut: 

a.) Dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi berpikir kritis 
dan analitis siswa secara optimal 

b.) Melatih siswa aktif, kreatif dan kritis dalam menghadapi setiap 
permassalahan 

c.) Mendorong tumbuhnya sikap tenggang rasa, mau mendengarkan dan 
menghargai pendapat orang lain 

d.) Mendorong tumbuhnya sikap demokratis di kalangan siswa 
e.) Melatih siswa untuk eningkatkan kemampuan saling bertukar pendapat 

secara objektif, rasional dan sistematis dalam berargumentasi guna 
menemukan suatu kebenaran dalam kerja sama antar anggota 
kelompok 

f.) Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat siswa 
secara terbuka 

g.) Melatih siswa untuk dapat mandiri dalam dalam menghadapi setiap 
masalah 

h.) Melatih kepemimpinan siswa 
i.) Memperluas wawasan siswa melalui kegiatan saling bertukar 

informasi, pendapat dan pengalaman antar mereka. 
j.) Merupakan wadah yang efektif untuk kegiatan belajar. 

 
Untuk mendukung proses pembelajaran, seorang guru dalam mengajar 

dituntut untuk dapat menggunakan variasi dalam mengajar. Penggunaan variasi 

dalam mengajar dimaksudkan untuk mengatasi kebosanan siswa dalam belajar. 

Dengan penggunaan variasi dalam mengajar, maka akan tercipta suasana yang 

dinamis dalam proses belajar mengajar.  

Dalam penggunaan variasi dalam gaya mengajar, baik dalam penggunaan 

variasi suara maupun gerak badan akan dapat membuat perilaku guru terlihat 

dinamis dan dapat mempertinggi komunikasi antara guru dengan siswa, menarik 
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perhatian siswa dan dapat membantu peserta didik dalam menerima materi 

pelajaran dengan lebih jelas. 

Selanjutnya penggunaan media yang bervariasi baik media pandang, 

dengar dan taktil dalam proses belajar mengajar dapat membantu siswa dalam 

memperjelas penyampaian materi yang disampaikan guru, membuat perhatian 

anak menjadi lebih tinggi, memberi motivasi untuk belajar dan meningkatkan 

kemampuan belajar. 

Metode mengajar merupakan sarana untuk melakukan interaksi dalam 

proses belajar mengajar antara guru dengan siswa. Dalam proses belajar mengajar 

interaksi merupakan bentuk komunikasi antara guru dengan siswa. Dalam 

interaksi tersebut, hendaknya seorang guru tidak melakukannya secara monoton, 

hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi kebosanan dalam diri siswa sebagai akibat 

dari tidak adanya variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

Oleh karena itu, maka penggunaan variasi metode mengajar seorang guru 

sangat dibutuhkan. Dengan penggunaan variasi metode mengajar, siswa akan 

menunjukkan sikap ketekunan, antusiasme, mendorong partisipasi siswa dan juga 

meningkatkan perhatian dan kualitas pengajaran. 

  Dalam penelitian ini yang menjadi indikator dari Variasi mengajar guru 

adalah sebagai berikut: 

1. Variasi gaya mengajar guru. 

2. Variasi penggunaan media. 

3. Variasi metode mengajar. 
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  Untuk memperjelas ketiga indikator di atas, masing-masing indikator 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Variasi gaya mengajar guru. 

  Dalam proses belajar mengajar, siswa dituntut untuk memberi perhatian 

terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Seluruh siswa diharapkan 

tidak ada yang tidak atau kurang memperhatikan penjelasan guru, karena hal itu 

akan menyebabkan siswa tidak mengerti akan pelajaran yang diberikan. Untuk 

menarik dan mempertahankan agar perhatian siswa tetap pada materi pelajaran 

yang diberikan merupakan hal yang tidak mudah, terlebih lagi jika siswa yang ada 

berjumlah besar. Untuk itu variasi mengajar guru diperlukan untuk meningkatkan 

perhatian siswa terhadap pelajaran yang disampaikan. Dengan adanya variasi 

mengajar guru ini diharapkan siswa dapat terhindar dari kebosanan/kejenuhan dan 

perhatian siswa dapat ditingkatkan. 

Menurut Djamarah “Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, 

volume dan kecepatan. Guru dapat mendramatisasi suatu peristiwa, menunjukkan 

hal-hal yang dianggap penting, berbicara secara pelan dengan seorang anak didik, 

atau berbicara secara tajam dengan anak didik yang kurang perhatian” (2000: 

188). Hal ini apabila digunakan dengan bervariasi akan dapat meningkatkan 

perhatian siswa, karena suara guru dalam proses belajar mengajar merupakan 

faktor penting dalam penyampaian pesan dalam hal ini adalah materi pelajaran. 

Dengan adanya variasi suara tersebut, siswa menjadi tidak bosan dan tentunya 

akan menarik dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan. Disamping variasi suara tersebut, variasi dalam gerak anggota badan 
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dari seorang guru juga diperlukan untuk meningkatkan perhatian siswa. Hal ini 

sesuai dngan apa yang dikatakan Djamarah (2003: 189) bahwa “Variasi dalam 

mimik, gerakan kepala atau badan merupakan bagian yang penting dalam 

komunikasi yang dapat menarik perhatian siswa”. Demikian halnya dengan 

perpindahan posisi guru juga dapat menarik dan meningkatkan perhatian siswa. 

“Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu dalam menarik 

perhatian anak didik” (Djamarah, 2000: 190). Dengan melakukan perpindahan 

posisi misalnya dari posisi duduk, kemudian berubah menjadi posisi berdiri, 

perpindahan dari posisi berdiri di depan terus ke belakang, dan sebagainya dapat 

menarik perhatian siswa. Hal ini karena dengan melakukan perpindahan posisi 

tersebut, guru terlihat tidak kaku. Lain halnya dengan guru yang berdiri terus atau 

duduk terus pada tempat yang sama akan terlihat kaku dan guru yang kaku terlihat 

tidak menarik dan menjemukan. 

  Dalam proses belajar mengajar, suara guru juga mempunyai arti penting 

bagi siswa dalam membantu memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

Dengan adanya variasi suara seperti intonasi, nada, volume dan kecepatan dapat 

menolong siswa dalam memahami pelajaran yang disampaikan tersebut. Ketika 

guru dalam mengajar mempunyai suara yang jelas serta mempunyai intonasi yang 

jelas, maka semua siswa dapat dengan jelas mendengarkan uraian materi yang 

diberikan dan memperjelas penangkapan siswa terhadap materi yang disampaikan 

guru.  

Selanjutnya ketika seorang guru dapat mengajar dengan menunujukan 

gaya mengajar yang bervariasi baik variasi suara, gerak badan yang luwes dan 
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sebagainya, guru akan terlihat menarik dan tidak membosankan. Hal ini dapat 

mendorong siswa untuk lebih antusias/bergairah/semangat untuk belajar. Hal ini 

akan berbeda ketika guru dalam mengajar menampilkan gaya mengajar yang 

monoton,maka siswa akan bosan dan dapat menghilangkan/menurunkan semangat 

belajarnya. 

2. Variasi penggunaan media. 

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar sangat penting artinya 

bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan akan mempermudah siswa 

dalam menyerap materi yang disampaikan. Mengingat begitu pentingnya peran 

media dalam proses belajar mengajar, maka guru dituntut untuk dapat 

menggunakan media yang bervariasi guna meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menyerap materi pelajaran yang di sampaikan. Menurut Djamarah (2000: 

190) “Setidaknya terdapat tiga komponen media, yaitu media pandang, media 

dengar dan media taktil. Apabila guru dalam menggunakan media bervariasi dari 

satu ke yang lain atau variasi bahan ajaran dalam satu komponen media akan 

membuat perhatian anak menjadi lebih tinggi”. Dengan menggunakan media yang 

bervariasi ini akan memberi stimulus atau rangsangan pada siswa untuk lebih 

memperhatikan pelajaran yang disampaikan, karena dengan menggunakan media 

yang bervariasi siswa akan dihadapkan pada suasana yang berbeda-beda dan hal 

tersebut tentu akan dapat menghindarkan siswa dari kebosanan dan akan 

meningkatkan perhatian siswa pada materi pelajaran yang disampaikan tersebut. 
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  Selanjutnya dengan penggunaan media diharapkan dapat membantu siswa 

dalam menerima dan memahami materi pelajaran yang disampaikan. Menurut 

pendapat Djamarah (2002: 190) mengatakan bahwa: 

“Setiap anak didik mempunyai kemampuan indera yang tidak sama, baik 
pendengaran maupun penglihatannya, demikian juga kemampuan 
berbicara. Ada yang lebih suka mendengarkan dulu baru membaca, atau 
sebaliknya. Dengan variasi penggunaan media, kelemahan indera yang 
dimiliki anak didik dapat diatasi misalnya, guru dapat memulai dengan 
berbicara lebih dahulu, kemudian menulis di papan tulis, dilanjutkan 
dengan melihat contoh konkret. Dengan variasi seperti itu dapat memberi 
stimulasi terhadap indera anak didik”. 
 

  Dalam proses belajar mengajar penggunaan media mempunyai arti penting 

dalam mengatasi ketidakjelasan bahan yang disampaikan, karena dengan 

menghadirkan media sebagai perantara, kerumitan bahan yang akan disampaikan 

kepada anak didik dapat disederhanakan. Dengan penggunaan media ini 

keabstrakan bahan dapat dikonkretkan, misalnya ketika guru menerangkan nilai 

instrinsik dan ekstrinsik uang, guru dapat menggunakan uang sebagai media untuk 

memperjelas materi yang dijelaskan.  

  Dalam penggunaan variasi media ini memungkinkan siswa dapat 

memahami dengan lebih baik materi pelajaran yang disampaikan guru, karena 

disamping dapat mengkonkretkan materi yang abstrak, dengan adanya variasi 

dalam penggunaan media juga melibatkan banyak indera dan juga memperkaya 

pengalaman belajar siswa. 

Penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar menurut Djamarah 

dikatakan bahwa “Bila guru menggunakan media yang bervariasi akan memberi 

motivasi untuk belajar, mendorong berfikir dan meningkatkan kemampuan belajar 

siswa”(2002: 192).  
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Setiap materi pelajaran pasti mempunyai tingkat kesulitan yang bervariasi. 

Ada materi yang tidak memerlukan media/alat bantu, tetapi ada pula materi 

pelajaran yang membutuhkan media/alat bantu. Untuk bahan pelajaran yang 

mempunyai tingkat kesukaran yang tinggi tentunya akan sulit diproses oleh siswa, 

terlebih jika siswa sendiri kurang menyukai bahan atau materi pelajaran tersebut. 

Ketika hal seperti ini terjadi maka dapat menyebabkan siswa cepat merasa bosan 

dan lelah serta tidak ingin belajar lagi karena materi yang dipelajarinya susah 

dimengerti. Dengan demikian, maka penggunaan tujuan pengajaran. Penggunaan 

media yang bervariasi akan mempertinggi media sangat diperlukan untuk 

mengatasi masalah tersebut. Penggunaan media seperti gambar, bagan, grafik dan 

sebagainya dapat membantu melicinkan tercapainya kegiatan belajar siswa, 

karena siswa lebih termotivasi untuk belajar. Siswa akan termotivasi untuk belajar 

ketika materi yang dipelajari dapat ditampilkan dengan menarik dan dapat 

dipahami sebagaimana ketika materi disampaikan dengan menggunakan media 

yang bervariasi. 

3. Variasi metode mengajar. 

Dalam proses belajar mengajar interaksi guru dengan siswa merupakan hal 

yang penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar 

tersebut. Metode mengajar sebagai alat atau sarana dalam interaksi antara guru 

dengan siswa mempunyai peran penting dalam menyukseskan proses belajar 

mengajar. Untuk menyukseskan proses belajar mengajar, penggunaan variasi 

metode mengajar oleh guru sangat dibutuhkan. Dengan menggunakan metode 

mengajar yang bervariasi hubungan antara guru dengan siswa menjadi tidak 
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monoton dan hal tersebut tampak tidak membosankan dan dapat meningkatkan 

perhatian pada pelajaran yang disampaikan. 

  Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai 

pendidikan. Didalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik 

ketika seorang guru menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas. Dalam 

menyampaikan materi pelajaran, seorang guru pasti menggunakann suatu metode 

dalam hal ini adalah metode mengajar. Untuk variasi interaksi antara guru dengan 

siswa, tampaknya dengan penggunaan metode mengajar yang bervariasi 

memungkinkan pola interaksi yang bervariasi pula antara guru dengan siswa. 

Dalam penggunaan metode ceramah misalnya, metode ini apabila dilaksanakan 

tanpa divariasi dengan metode mengajar yang lain akan menimbulkan kebosanan 

siswa karena tidak terjadi variasi interaksi, yang ada hanyalah interaksi satu arah 

yaitu dari guru ke siswa dan siswa berbeda pada posisi pasif. Ketika mengajar 

guru harus dapat memvariasinya dengan misalnya ceramah, diskusi, tanya jawab. 

Dengan metode ini suasana kelas menjadi lebih hidup dan memungkinkan siswa 

dapat lebih memahami materi yang diberikan karena dengan metode ini akan 

tercipta pola interkasi yang bervariasi yaitu guru-siswa, siswa-guru dan siswa-

siswa. Dengan metode ini juga memungkinkan siswa dapat menggali lebih dalam 

dari materi yang disampaikan, karena siswa mempunyai kesempatan untuk 

bertanya dan juga mengemukakan pendapatnya. 

Menurut Djamarah “Setiap anak yang hadir di dalam kelas selalu 

membawa motivasi yang berbeda. Perbedaan motivasi itu terlihat dari sikap dan 

perbuatan mereka ketika menerima materi pelajaran dari guru. Pada satu sisi ada 
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anak didik yang senang menerima materi pelajaran, tetapi dilain pihak ada juga 

anak didik yang kurang senang menerima materi pelajaran tertentu.”Dengan 

demikian diperlukan peranan guru dalam PBM untuk mendorong atau memotivasi 

anak didik untuk senang dan bergairah dalam belajar. Dalam proses belajar 

mengajar, guru dituntut untuk dapat mengajar dengan bervariasi, baik variasi 

dalam gaya mengajar, media, maupun metode mengajar. 

Metode mengajar sebagai salah satu komponen pengajaran merupakan 

elemen penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar 

mengajar tidak ada satupun guru yang tidak menggunakan metode mengajar. 

Menurut Djamarah “Metode mengajar merupakan alat motivasi ekstrinsik dalam 

kegiatan belajar mengajar” (2002: 83). Sementara itu motivasi ekstrinsik menurut 

Sardiman (2001: 88) adalah “Motif-motif yang aktif dan berfungsinya, karena 

adanya perangsang dari luar”. Oleh karena itu maka metode mengajar berfungsi 

sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. 

Dalam mengajar seorang guru jarang sekali hanya menggunakan satu 

metode saja, hal ini dikarenakan semua metode mengajar yang ada mempunyai 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika guru hanya menggunakan 

satu metode mengajar, maka jalannya proses kegiatan belajar mengajar akan 

terlihat kaku dan membosankan bagi siswa dan hal ini dapat membuat siswa 

kurang bergairah dalam belajar, mereka akan meras jenuh dan malas untuk 

belajar. 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Belajar bukanlah suatu tujuan, akan tetapi merupakan suatu proses 

untuk mencapai tujuan. Jadi belajar bukan merupakan suatu peristiwa yang secara 

otomatis terjadi dari penyampaian sejumlah informasi dari sumber belajar 

kedalam diri peserta didik, akan tetapi memerlukan suatu proses keterlibatan 

mental dan tindakan nyata dari peserta didik itu sendiri. 

Belajar dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik dalam belajar dapat 

melakukannya secara intensif, konsisten dan dilakukan dengan seoptimal 

mungkin, sehingga diperoleh suatu perubahan tingkah laku yang sifatnya tetap 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap, dalam diri peserta didik. 

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

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

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai 

sikap. 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar atau 

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

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

yang berasal dari luar diri siswa atau faktor eksternal. Adapun faktor-faktor 
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tersebut diantaranya adalah disiplin belajar siswa, lingkungan belajar siswa dan 

variasi mengajar guru dalam proses belajar mengajar. 

Kemajuan belajar siswa sangat erat kaitannya dengan disiplin belajar siswa 

baik di sekolah maupun dirumah. Sementara itu kedisiplinan sekolah erat 

kaitannya dengan kerajinan siswa dalm masuk sekolah dan juga dalam belajar. 

Satu hal yang akan terjadi ketika siswa banyak melanggar disiplin sekolah, maka 

pertumbuhan dan perkembangan potensi dan prestasi belajarnya akan terhambat, 

karena ia harus berurusan dengan guru-guru atau menjalani sanksi disiplin yang 

dapat mengganggu konsentrasi belajarnya. 

Lain halnya dengan siswa yang berusaha menata dirinya, terbiasa dengan 

hidup tertib, teratur, mentaati peraturan dan norma yang berlaku disekolah 

maupun dirumah, mereka akan memperoleh manfaat berupa ketenangan dan 

kelancaran dalam belajar. Apalagi bila siswa mempunyai kegigihan dan mau 

bekerja keras dalam belajar, maka potensi dan prestasinya akan berkembang lebih 

optimal. Oleh sebab itu disiplin belajar siswa harus dapat diterapkan dengan 

optimal baik disekolah maupun di rumah, karena kedisiplinan dalam belajar akan 

memberi kontribusi positif terhadap proses dan prestasi belajar siswa. 

Dengan demikian disiplin belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah 

merupakan faktor penting yang turut mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Hakikat belajar pada intinya adalah interaksi antara individu dengan 

lingkungan. Sementara itu lingkungan belajar siswa meliputi lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat dengan berbagai macam 
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aspek yang ada di dalamnya. Ketiga lingkungan tersebut secara umum dapat 

digolongkan dalam lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial. 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi 

kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Dalam lingkungan 

keluarga untuk pertama kalinya, seorang anak memperoleh pendidikan. Dalam 

lingkungan keluarga, peran orang tua sangat besar terhadap belajar anak. Kondisi 

lingkungan keluarga yang baik mempunyai kecenderungan memberi stimulus dan 

respon yang positif terhadap belajar anak, sehingga prestasi belajarnya dapat 

optimal. 

Sebaliknya apabila kondisi lingkungan keluarga tidak baik, seperti 

misalnya hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis, suasana rumah 

gaduh, tempat belajar tidak memadai, tidak ada perhatian dari orang tua dan 

sebagainya, maka akan berdampak negatif bagi perkembangan prestasi belajar 

anak. berawal dari lingkungan keluarga yang tidak baik akan muncul siswa-siswa 

yang bermassalah baik dalam perilaku maupun prestasi belajarnya. 

Kebutuhan anak akan pendidikan tidak cukup hanya mendapatkan dari 

keluarga saja, akan tetapi anak membutuhkan pendidikan di sekolah untuk 

mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan belajar di sekolah, 

seorang anak akan dapat menambah wawasan  dan pengetahuannya, untuk itu 

sekolah di tuntut untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan 

baik.  

Untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar yang baik, 

sekolah di tuntut untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk 
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mengoptimalkan prestasi atau hasil belajar siswa. Untuk menciptakan lingkungan 

belajar yang baik, ketertiban, sarana prasarana dan fasilitas fisik serta suasana 

sekolah yang tenang dan nyaman sangat dibutuhkan. Hal tersebut merupakan 

salah satu faktor yang mendukung kelancaran dalam proses belajar mengajar. Dan 

juga dapat meningkatkan semangat belajar siswa, sehingga prestasi belajar siswa 

dapat dioptimalkan. 

Masih berhubungan dengan hal tersebut diatas, kemampuan guru dalam 

mempergunakan variasi dalam mengajar juga berperan penting dan berpengarauh 

cukup besar dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini merupakan fakta 

yang terjadi di dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru merupakan ujung 

tombak dari pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran di sekolah.  

Selanjutnya dalam proses belajar mengajar, seorang guru dituntut untuk 

dapat mengadakan variasi dalam mengajar, hal ini di maksudkan untuk menarik 

dan memotivasi siswa dalam belajar. Disamping itu juga guru yang mampu 

mengadakan variasi dalam mengajar akan menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan mencegah adanya kebosanan siswa dalam belajar. Dengan 

demikian, apabila guru mampu mengadakan variasi dalam mengajar, ini 

merupakan sesuatu yang positif karena akan meningkatkan gairah dan semangat 

belajar siswa yang tentunya akan memberi kontribusi positif terhadap pencapaian 

prestasi belajar siswa. 

Adapun gambar skema kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 
 
2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji. Adapun dalam penelitian ini hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh disiplinan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas X di SMA PGRI 1 Kebumen. 
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2. Ada pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas X di SMA PGRI 1 Kebumen. 

3. Ada pengaruh variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas X di SMA PGRI 1 Kebumen. 

4. Ada pengaruh disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA 

PGRI 1 Kebumen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Menurut Suharsimi “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”(2002: 

108).  Sementara itu menurut Sudjana (1982: 5) populasi didefinisikan sebagai 

“Totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, 

kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan 

objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 

satu SMA PGRI 1 Kebumen. Adapun kelas X di SMA PGRI 1 Kebumen terbagi 

dalam tiga kelas, Yaitu kelas X.1, X.2 dan X.3 dengan jumlah total siswa 

sebanyak 112. Secara lebih terperinci biodata siswa dapat di lihat dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Biodata Siswa Kelas X SMA PGRI 1 Kebumen 

KLS JML J K Jarak rumah ke sekolah Pekerajaan Orang Tua 

  LK PR Dekat Sedang Jauh PNS Swasta Petani Pedagang Buruh 

X.1 38 13 25 4 6 28 5 10 11 1 11 

X.2 37 12 25 4 6 27 2 6 15 1 15 

X.3 37 8 29 3 11 23 5 10 9 - 14 

Sumber: Tata Usaha SMA PGRI 1 Kebumen. 
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3.1.2 Sampel 

Menurut Suharsimi ”Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti” (2002: 108). Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian populasi, 

maka dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel, melainkan seluruh populasi 

akan digunakan dalam penelitian. 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi “Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi 

titik perhatian penelitian” (2002: 96). Sementara itu menurut Sugiyono (2002: 2) 

mendefinisikan variabel sebagai “Gejala yang menjadi fokus peneliti untuk 

diamati”. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel, yaitu tiga variabel bebas 

yang terdiri dari disiplin belajar siswa (X1), lingkungan belajar siswa (X2), variasi 

mengajar guru (X3) dan satu variabel terikat yaitu prestasi belajar ekonomi (Y).  

3.2.1  Disiplin Belajar (X1) 

Disiplin belajar merupakan variabel yang masih bersifat abstrak. Untuk 

mengkur tinggi rendahya disiplin belajar siswa, akan ditunjukkan oleh 

kecenderungan jawaban responden pada angket yang diberikan. Berikut ini adalah 

indikator-indikator dari disiplin belajar yang digunakan dalam penelitian ini, baik 

disiplin belajar di sekolah maupun disiplin belajar di rumah. 

1. Kesadaran dalam mentaati peraturan dan tata tertib sekolah 

2. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

3. Tepat waktu dalam belajar 

4. Keteraturan dalam belajar 

5. Belajar dengan sungguh-sungguh  
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3.2.2 Lingkungan Belajar (X2) 

Lingkungan belajar merupakan variabel yang masih cukup abstrak. Baik 

tidaknya lingkungan belajar dalam penelitian ini akan ditunjukkan oleh 

kecenderungan jawaban yang diberikan oleh responden pada angket yang 

diberikan. Dalam penelitian ini lingkungan belajar siswa terdiri dari lingkungan 

sekolah dan lingkungan keluarga, adapun indikator dari keduanya adalah sebagai 

berikut: 

1. Cara orang tua mendidik anak 

2. Masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa  

3. Teman bergaul siswa 

4. Hubungan siswa dengan siswa 

5. Siaran televisi 

6. Suasana rumah  

7. Keadaan ekonomi keluarga 

8. Keadaan gedung dan suasana sekolah 

3.2.3  Variasi Mengajar Guru (X3) 

Variasi mengajar guru merupakan variabel yang masih abstrak. Untuk 

mengukur variasi mengajar guru, dalam penelitian ini digunakan angket untuk 

meminta respon dari siswa terhadap penggunaan variasi mengajar dalam proses 

belajar mengajar yang dilakukan guru yang telah dialami oleh siswa dalam kelas. 

Adapun indikator dari variasi mengajar guru adalah sebagai berikut: 

1. Variasi gaya mengajar 

2. Variasi penggunaan media 

3. Variasi metode mengajar. 
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3.2.4 Prestasi Belajar Ekonomi (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan perolehan nilai raport semester satu pada mata pelajaran 

ekonomi. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Kerangka Operasional Variabel 
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Lingkungan Belajar Siswa: 
 
• Lingkungan sosial 

1. Cara orang tua mendidik anak 
2. Tempat tinggal siswa dan 

letaknya 
3. Teman bergaul siswa 
4. Hubungan siswa dengan siswa 
5. Siaran televise 
6. Suasana rumah  

• Lingkungan nonsosial 
7. Keadaan ekonomi keluarga 
8. Keadaan gedung dan suasana 

sekolah 
 

Prestasi Belajar 
Siswa 

Variasi Mengajar Guru: 
 
1. Variasi gaya mengajar 
2. Variasi pernggunaan media 
3. Variasi metode mengajar 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data merupakan tahapan dalam penelitian yang 

sangat penting. Data yang akan dikumpulkan nantinya akan digunakan untuk 
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menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

akan menggunakan dua macam metode pengumpulan data yaitu: dokumentasi dan 

angket. 

3.3.1 Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi, metode dokumentasi adalah “Metode yang digunakan 

untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya” 

(2002: 206) 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar 

siswa yang berupa nilai akhir siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen pada mata 

pelajaran ekonomi yang tercantum dalam buku raport semester satu. 

3.3.2 Metode Angket (kuesioner) 

“Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui” (Suharsimi, 2002: 128) 

Dalam penelitian ini metode angket digunakan untuk memperoleh data 

tentang disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru. Angket 

yang akan digunakan dalam penelitian ini berbentuk angket langsung, tertutup dan 

berskala. Adapun yang dimaksud dengan angket langsung adalah responden 

diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket sesuai dengan keadaan 

dirinya. Sementara itu yang dimaksud dengan tertutup yaitu responden sudah 

diberi alternatif jawaban dan tinggal memilih jawaban mana yang sesuai dengan 
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dirinya, dan berskala artinya bahwa jawaban yang dipilih oleh responden 

mempunyai nilai yang berskala. 

Untuk penskoran dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden, 

peneliti tentukan sebagai berikut: 

a. Skor 4  untuk jawaban a yang berarti menunjukkan kondisi 76% -100% 

b. Skor 3  untuk jawaban b yang berarti menunjukkan kondisi 51% - 75% 

c. Skor 2  untuk jawaban c yang berarti menunjukkan kondisi 26%-50% 

d. Skor 1  untuk jawaban d yang berarti menunjukkan kondisi 0 – 25% 

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Menurut Suharsimi, “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen” (2002: 144). Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai tingkat validitas yang tinggi dan sebaliknya 

instrumen yang kurang valid memiliki tingkat validitas yang rendah. Dalam 

penelitian ini semakin tinggi tingkat validitas instrumen, maka semakin baik 

instrument tersebut. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

hendak diukur dan dapat mengungkap data dari setiap variabel yang diukur 

dengan tepat. Validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sahih 

tidaknya angket dari variabel disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi 

mengajar guru.  

Untuk mengukur validitas ini dapat dilakukan dengan mengkorelasikan 

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

total dipandang sebagai Y. Sebuah item butir instrumen memiliki validitas yang 
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tinggi jika skor pada butir instrumen mempunyai kesejajaran dengan skor total. 

Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui 

validitas instrumen digunakan rumus korelasi.  

  Untuk mengukur tingkat validitas instrumen, peneliti menggunakan rumus 

korelasi product moment, sebagai berikut: 
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Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel X Dan variabel Y 

N = jumlah anggota populasi 

X = skor indikator yang diuji 

Y = total skor indikator 

(Suharsimi, 2002: 72) 

Untuk mengetahui valid tidaknya instrument dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelai (r) pada taraf signifikansi 

5% atau taraf kepercayaan 95%. Apabila rxy hitung > rxy tabel maka instrumen 

tersebut dapat dinyatakan valid, sehingga instrumen tersebut dapat dinyatakan 

layak untuk mengambil data. 

Berdasarkan uji coba angket penelitian disiplin belajar, lingkungan belajar 

dan variasi mengajar guru yang terdiri dari 47 butir pertanyaan, setelah di 

ujicobakan pada 36 siswa kemudian dianalisis menggunakan uji validitas product 

moment dengan bantuan program SPSS, dari 47 butir pertanyaan angket tersebut 
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pada taraf kesalahan 5% dengan n = 36 diperoleh nilai rtabel  product moment 

sebesar 0,329 dan untuk butir pertanyaan angket nomor satu sampai dengan 47 

diperoleh rhitung diatas 0,935, selanjutnya dapat dilihat dalam lampiran 2. Karena 

rhitung lebih besar dari rtabel maka semua butir pertanyaan angket dikatakan valid 

dan dapat digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini.  

3.4.2  Reliabilitas 

Menurut Suharsimi ”Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa 

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik” (2002: 154). Instrumen yang sudah 

dapat dinyatakan reliabel, ketika digunakan untuk mengambil data, maka data 

yang yang diperoleh sudah dapat dipercaya kebenarannya. Reliabilitas disini 

menunjukkan pada tingkat keterandalan suatu instrumen dalam mengumpulkan 

data.  

Pada penelitian ini untuk mengetahui reliabilitas instrumen tentang disiplin 

belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen peneliti menggunakan 

reliabilitas internal, dengan menggunakan rumus alpha. Adapun yang menjadi 

dasar dari penggunaan rumus ini adalah instrumen yang akan dicari reliabilitasnya 

berbentuk angket. Rumus ini sangat cocok untuk angket dengan penskoran yang 

berskala. Sedangkan instrumen dalam penelitian ini mempunyai skala1-4. Adapun 

rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k     = banyaknya butir pertanyaan 

2
bσΣ  = jumlah varians butir 

2
1σ  = varians total 

(Suharsimi, 2002: 171) 

Setelah diperoleh perhitungan, koefisien reliabilitas selanjutnya 

dikonsultasikan dengan nilai r pada taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 

95%. Apabila r11 > rtabel maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan uji reliabilitas menggunakan rumus alpha diperoleh 

reliabilitas sebesar 0,935 dan pada taraf kesalahan 5% dengan n=36 diperoleh 

nilai kritik tabel sebesar 0,329. Karena koefisien reliabilitas lebih besar dari nilai 

kritik tabel, maka angket tersebut dikatakan reliabel. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunkan untuk mengolah 

data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini 

metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.5.1  Uji Anova 

 Dalam penelitian ini sebelum dilakukan analisis deskriptif terlebih dahulu 

dilakukan uji anova dengan menggunakan program SPSS sehingga dapat 

diharapkan memperoleh hasil yang lebih teliti. Hasil analisis ini digunakan untuk 
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membedakan karakteristik siswa ditinjau dari jenis kelamin, pekerjaan orang tua 

dan jarak rumah siswa ke sekolah apakah terdapat perbedaan dalam disiplin 

belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru yang selanjutnya akan 

dianalisis dalam penelitian ini. 

3.5.2  Analisis Deskriptif  Persentase. 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan masing-

masing variabel yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari: disiplin belajar, 

lingkungan belajar dan variasi mengajar guru. Hal ini dimaksudkan agar lebih 

mudah dalam memahaminya.  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

% =    n     x  100% 
          N 

 
 
Keterangan: 

n  : nilai yang diperoleh 

N : jumlah total responden 

% : Persentase 

(Ali, 1993: 188) 

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 di tempuh dalam penggunaan teknik analisis ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang di tetapkan 

3. Menjumlahkan skor jawaban yang di peroleh dari tiap-tiap responden 

4. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus 

5. Hasil yang di peroleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kategori. 

Untuk menentukan kategori deskripsi persentase (DP) yang diperoleh, 

maka dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Persentase maksimal = (4/4) x 100% = 100% 

2. persentase minimal = (1/4) x 100% = 25% 

3. Rentang persentase = 100% - 25% = 75% 

4. Interval kelas persentase = 75% / 4 = 19% 

Dengan demikian tabel kategori untuk masing-masing variabel disiplin 

belajar (X1), lingkungan belajar (X2) dan variasi mengajar guru (X3) adalah 

sebagai berikut: 

   Tabel 3.2  Kriteria Disiplin Belajar, Lingkungan Belajar dan Variasi   
Mengajar Guru 

Kriteria Interval 
Disiplin belajar Lingkungan belajar Variasi mengajar 

81% - 100% Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
63 – 81% Baik Baik Baik 
44 – 63% Cukup Cukup Cukup 
25 - 44% Kurang Kurang Kurang 

 

Tabel 3.3 Kriteria Prestasi Belajar 

Interval Kriteria 
86-100 Baik sekali 
71-85 Baik 
56-70 Cukup 
41-55 Kurang 

Sumber: Buku Laporan Hasil Belajar Siswa 
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3.5.2 Analisis Regresi  

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka model analisis yang 

di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Dalam penelitian 

ini terdapat empat variabel, yaitu tiga variabel bebas yang terdiri dari disiplin 

belajar (X1), lingkungan belajar (X2) dan variasi mengajar guru (X3) dan satu 

variabel terikat yaitu prestasi belajar ekonomi (Y). Setelah data terkumpul, 

selanjutnya akan dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi tiga 

prediktor. Analisis regresi dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengukur 

pengaruh disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru  terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi.  

Spesifikasi persamaan garis regresi linier berganda dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3 X3 

Keterangan: 

Y : Prestasi belajar siswa 

b1 : Koefisien regresi disiplin belajar 

b2 : Koefisien regresi lingkungan belajar. 

b3 : Koefisien regresi variasi mengajar guru 

a : Konstanta 
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Dalam penelitian ini untuk melakukan pembuktian hipotesis dilakukan dengan: 

1. Uji F atau Uji Simultan 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis secara keseluruhan atau 

simultan, maka dilakukan uji F, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

yang terdapat dalam model secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel 

terikat. Nilai Fhitung dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

F reg  = harga bilangan f untuk garis regresi 

Rk reg = rata-rata kuadrat regresi 

Rk res = rata-rata kuadrat residu 

Untuk memudahkan perhitungan bilangan f, maka dibuat tabel rangkuman 

analisis regresi sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Ringkasan Analisis Regresi 

Sumber Variasi Db Jk Rk Freg 

Regresi 

 

Residu 

m 

 

N-(m+1) 

R2(∑Y2) 

 

(1-R2) (∑Y2) 

( )
m
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res

reg
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Total n-1 ∑Y2   

 

Dari perhitungan nilai F regresi, terjadi kemungkinan sebagai berikut: 

• Nilai F hitung < F tabel, berarti menerima Ho dan menolak Ha yang artinya 

variabel disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru secara 

F Reg = 
Res
RegRk  

Rk 
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simultan tidak mempengaruhi prestasi belajar ekonomi siswa kelas X SMA 

PGRI 1 Kebumen. 

• Nilai F hitung > F tabel, berarti menolak Ho dan menerima Ha yang artinya 

variabel disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru secara 

simultan mempengaruhi prestasi belajar ekonomi siswa kelas X SMA PGRI 1 

Kebumen. 

2. Uji t atau Uji Parsial 

Untuk menguji makna koefisien regresi secara parsial, maka digunakan uji 

t dengan taraf signifikansi 5%. Untuk itu dalam penelitian ini diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho : b1 = b2 = b3 = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin 

belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru secara parsial terhadap 

prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen. 

Ha  : b1 ≠  b2 ≠  b3 ≠ 0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar, 

lingkungan belajar dan variasi mengajar guru secara parsial terhadap prestasi 

belajar ekonomi pada siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen. 

Apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak dan menerima  Ha, yang berarti bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar, lingkungan belajar dan 

variasi mengajar guru secara parsial terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 

kelas X SMA PGRI 1 Kebumen. 

3.5.2.1 Menentukan Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabl bebas terhadap variabel 

terikat, maka perlu dicari koefisien determinasi secara keseluruhan. Untuk 
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mencari koefisen determinasi secara keseluruhan dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 
R2 =    b1 X1Y Σ + b2 Σ X2Y + b3Σ X3Y 

                               ΣY2

Keterangan: 

R2      : koefisien determinasi antara prestasi akademik (Y) dengan disiplin 

belajar (X1), lingkungan belajar(X2) dan variasi mengajar guru (X3) 

b1 : Koefisien variabel disiplin belajar 

b2 : Koefisien variabel lingkungan belajar 

b3 : Koefisien variabel variasi mengajar guru 

Σ X1Y : Jumlah hasil disiplin belajar dengan prestasi siswa 

Σ X2Y : Jumlah hasil lingkungan dengan prestasi siswa 

Σ X3Y : Jumlah hasil variasi mengajar dengan prestasi siswa 

Σ Y2 : Jumlah kuadrat prestasi belajar siswa 
 

Hasil perhitungan R2 secara keseluruhan digunakan untuk mengukur 

ketepatan yang paling baik dari analisis regresi linier berganda. Apabila R2 

mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat  model tersebut dalam 

menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya 

apabila R2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel bebas dalam 

menerangkan variabel terikat. 

3.5.2.2  Menentukan Koefisien Determinasi Parsial 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-

masing prediktor, yaitu untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan 
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oleh variabel disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru 

terhadap prestasi belajar ekonomi dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

a. Sumbangan efektif variabel disiplin belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 
 
 adalah:  SE % X1 =  a1 Σ X1Y   x   100% 
                                               JKtotal 
b. Sumbangan efektif variabel lingkungan belajar terhadap prestasi belajar     
 

ekonomi adalah: SE % X2 =  a2 Σ X1 Y   x   100% 
                                                       JKtotal 
 
c. Sumbangan efktif variabel variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar 
 

ekonomi adalah: SE % X3 =  a3 Σ X3 Y   x   100% 
                                                       JKtotal 

 
(Sutrisno hadi, 2000: 46) 

1.5.3 Uji Asumsi Klasik. 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

linier berganda yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian memenuhi 

asumsi klasik atau tidak. Model analissis regresi yang baik harus memenuhi 

asumsi klasik. Adapun pengujian untuk asumsi klasik meliputi: 

1. Uji Multikolinieritas. 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinieritas diantara 

variabel-variabel bebas yang berada dalam satu model. Menurut Algifari 

(2000:840), apabila diantara variable bebas terjadi multikolinieritas berarti 

diantara variable bebas itu sendiri saling berkolerasi, sehingga dalam hal ini 

sangat sulit untuk mengetahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel 

terikat. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dilakukan 
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dengan cara mengkorelasikan antar variabel dan apabila korelasinya signifikan 

maka antar variable bebas tersebut terjadi multikolinieritas. 

2. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varians gangguan berbeda antara satu observasi ke 

observasi yang lain. Model regresi yang baik adalah adalah yang tidak tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif 

dalam suatu regresi dapat dilakukan dengan metode Spearman Rank Correlation, 

dimana data dari masing-masing variable diubah menjadi bentuk jenjang yaitu 

dari nilai terendah sampai nilai tertinggi kemudian meregresikan antara variabel-

variabel bebas dengan variabel gangguannya. Korelasi ranking spearman (rs) 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

rs=1-6 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

Σ
)1( 2

2

NN
di  

Keterangan: 

d1   = selisih ranking standar deviasi (s) dan ranking nilai mutlak error (e). 

Nilai e  = Y-Y 

N  = banyaknya sampel. 

Setelah dihitung apabila t hitung < t tabel koefisien korelasinya dan 

dilakukan pengujian t pada tiap-tiap variable, maka dapat dikatakan tidak ada 

perbedaan yang signifikan atau dapat diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam model. Sebaliknya apabila apabila t hitung > t tabel maka dikatakan ada 
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perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas dalam 

model. Nilai t hitung dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

t =
21

2

s

s

r

Nr

−

−
 

Nilai t hitung ini di bandingkan dengan nilai t tabel yang di tentukan melalui tabel 

distribusi t yang digunakan dan degree of freedom (d.f) = N-2. 

3. Uji Otokorelasi 

Otokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi diantara anggota-

anggota dari rangkaian pngamatan yang disusun dalam rangkaian waktu (time 

series data) atau yang tersusun dalam ruang (cross section data). Untuk 

mengetahui ada tiaknya otokorelasi dalam model regresi, maka dilakukan 

pengujian dengan menggunakan uji Durbin-watson sebagai berikut: 
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Apabila terdapat otokorelasi positif, maka nilai-nilai faktor gangguan yang 

berurutan akan cenderung mendekati satu sama lain. Ketentuan yang berlaku pada 

uji Durbin Watson adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Kriteria Durbin-Watson. 

Hasil perhitungan Klasifikasi 
<1,08 

1,08-1,66 
1,66-2,34 
2,34-2,92 

> 2,92 

Ada otokorelasi 
Tanpa kesimpulan 

Tidak ada otokorelasi 
Tanpa kesimpulan 
Ada otokorelasi 

Sumber: Algifari, (200:89) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA PGRI 1 Kebumen pada bulan Maret  

tahun ajaran 2005/2006. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memberikan angket untuk  variabel disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi 

mengajar guru dalam pembelajaran ekonomi. Sedangkan  untuk variabel prestasi 

belajar ekonomi diambil dari nilai rapor ekonomi  siswa kelas X   semester I. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini diambil dari semua siswa kelas X, 

sehingga merupakan  penelitian populasi. Berikut ini akan disajikan identifikasi 

responden sesuai data yang diperoleh di lapangan. 

a. Responden Menurut Jenis Kelamin 

Komposisi responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel  4.1.  Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi  % 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

30 

82 

26,79 

73,21 

 Total 112 100 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan antara 

responden laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan yaitu sebanyak 82 

siswa (73,21%) sedangkan responden laki-laki hanya 30 siswa (26,79%).  

105 
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Tabel 4.2. Rangkuman Uji Anova Disiplin Belajar, Lingkungan Belajar, 
Variasi Mengajar Guru dan Prestasi Belajar Ekonomi Ditinjau 
dari Jenis Kelamin Siswa. 

 
No Variabel F Hitung F tabel Sign Kriteria 

1 Disiplin belajar 0,266 3,94 0,607 Tidak berbeda 

2 Lingkungan belajar 0,011 3,94 0,912 Tidak berbeda 

3 Variasi mengajar guru 0,374 3,94 0,542 Tidak berbeda 

4 Prestasi belajar ekonomi 0,316 3,94 0,071 Tidak berbeda 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa antara siswa laki-laki 

dan perempuan tidak terdapat perbedaan dalam hal disiplin belajar, lingkungan 

belajarnya, variasi mengajar guru dan prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan uji  

Anova untuk semua variabel diperoleh nilai F hitung < F tabel dengan probabilitas 

signifikansi di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  tidak ada perbedaan 

antara siswa laki-laki dan perempun dalam disiplin belajar, lingkungan belajar, 

variasi mengajar guru dan prestasi belajar ekonomi siswa ditinjau dari jenis 

kelamin. 

b. Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua 

Ditinjau dari segi pekerjaan orang tua, responden di SMA PGRI 1 

Kebumen yang bekerja sebagai petani sebanyak 37 orang (33,04%), pedagang 

sebanyak 2 orang (1,79%), PNS sebanyak 12 orang (10,71%), swasta 26 orang 

(23,21%) dan buruh 35 orang (31,25%). Komposisi berdasarkan pekerjaan orang 

tua dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut : 
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Tabel  4.3.  Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan Orang Tua 

No. Pekerjaan Orang Tua Frekuensi % 
1. 
2. 
3 
4 
5 

Petani 
Pedagang 
PNS 
Wiraswasta 
Buruh 

35 
2 
12 
25 
38 

31,25 
1,79 
10,71 
22,32 
33,93 

 Total 112 100 
 
Tabel 4.4. Rangkuman Uji Anova Disiplin Belajar, Lingkungan Belajar, 

Variasi Mengajar Guru dan Prestasi Belajar Ekonomi Ditinjau 
dari Jenis Pekerjaan Orang tua. 

 
No Variabel F Hitung F tabel Sign Kriteria 

1 Disiplin belajar 2,415 3,94 0,053 Tidak berbeda 

2 Lingkungan belajar 2,249 3,94 0,069 Tidak berbeda 

3 Variasi mengajar guru 0,305 3,94 0,874 Tidak berbeda 

4 Prestasi belajar ekonomi 0,432 3,94 0,785 Tidak berbeda 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel disiplin belajar 

ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua secara simultan tidak terdapat perbedaan. 

Hasil analisis anova diperoleh nilai F hitung = 2,415 < F tabel = 3,94 dengan 

probabilitas di atas 0,05. Namun secara parsial dengan uji perbedaan mean 

terdapat perbedaan antara orang tua yang pekerjaanya petani dengan buruh 

dengan probabilitas 0,017 dan petani dengan PNS dengan probabilitas 0,025. 

Sedangkan untuk pekerjaan yang lainnya tidak berbeda secara signifikan terhadap 

disiplin belajar anak karena nilai  probabilitas di atas 0,05, hasil selengkapnya 

dapat dilihat dalam lampiran 5. 

Untuk variabel lingkungan belajar ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua 

secara simultan tidak ada peberdaan. Akan tetapi secara parsial dengan uji mean 

terdapat perbedaan antara pekerjaan orang tua sebagai PNS dengan buruh dan 
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petani dengan nilai probabilitas 0,018 dan 0,008. Dan yang lainnya tidak berbeda 

secara signifikan antara jenis pekerjaan orang tua terhadap lingkungan belajar 

anak karena nilai probabilitas yang diperolehnya di atas 0,05.  

Untuk variabel variasi mengajar guru ditinjau dari segi pekerjaan orang tua 

keseluruhannya tidak berbeda secara signifikan baik secara silmultan maupun 

parsial. Nilai F hitung = 0,305 < F tabel = 3,94 dengan probabilitas 0,874. Sehingga 

dapat disimpulkan variasi mengajar guru ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua 

tidak berbeda secara signifikan. 

Prestasi belajar ekonomi ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua juga tidak 

berbeda secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan analisis 

Anova diperoleh nilai F hitung = 0,432 < F tabel = 3,94 dengan probabilitas  0,785. 

Sehingga  dapat disimpulkan  prestasi belajar anak ditinjau dari jenis pekerjaan 

orang tua  tidak berbeda secara signifikan baik secara simultan maupun parsial. 

c. Responden Berdasarkan Jarak Rumah ke Sekolah 

Ditinjau dari jarak rumah ke sekolah, responden di SMA PGRI 1 

Kebumen yang jarak rumah ke sekolah kategori jauh 78 orang (69,64%), sedang 

sebanyak 23 orang (20,54%), dan jarak rumah ke sekolah kategori dekat terdapat 

11 orang (9,82%). Komposisi berdasarkan jarak rumah ke sekolah dapat dilihat 

pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel  4.5.  Responden Berdasarkan Jarak Rumah 

No. Jarak rumah ke sekolah Frekuensi  (%) 
1. 
2. 
3. 

Jauh 
Sedang 
Dekat 

78 
23 
11 

69,64 
20,54 
9,82 

 Total 112 100 
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Tabel 4.6. Rangkuman Uji Anova Disiplin Belajar, Lingkungan Belajar, 
Variasi Mengajar Guru dan Prestasi Belajar Ekonomi Ditinjau 
dari Jarak Rumah 

 
No Variabel F Hitung F tabel Sign Kriteria 

1 Disiplin belajar 0,764 3,94 0,468 Tidak berbeda 

2 Lingkungan belajar 0,348 3,94 0,707 Tidak berbeda 

3 Variasi mengajar guru 0,683 3,94 0,507 Tidak berbeda 

4 Prestasi belajar ekonomi 0,069 3,94 0,933 Tidak berbeda 
 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan 

disiplin belajar, lingkungan belajar, variasi mengajar guru dan prestasi belajar 

ekonomi siswa ditinjau dari jarak rumah ke sekolah.  Berdasarkan analisis anova 

nilai F hitung < F tabel dengan probabilitas di atas 0,05 untuk semua variabel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar, lingkungan belajar, variasi 

mengajar guru dan pretasi belajar ekonomi ditinjau dari jarak rumah siswa ke 

sekolah secara signifikan tidak berbeda. Hasil selengkapnya dapat dilihat dalam 

lampiran 6. 

4.1.2. Analisis Deskriptif  

  Sesuai dengan tujuan analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui tentang  

tingkat kedisiplinan siswa, lingkungan belajar siswa, variasi mengajar guru dan  

prestasi belajar ekonomi kelas X  SMA PGRI I Kebumen. 

Dalam pendeskripsian ini terdapat empat kriteria penilaian jawaban 

responden terhadap item pertanyaan dalam instrument. Dimana untuk jawaban 

terhadap item pertanyaan tersebut terdapat kriteria penilaian terhadap poin-poin 

jawaban yang ada. Adapun poin-poin jawaban tersebut adalah untuk jawaban A 
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dengan kriteria  sangat baik, untuk poin jawaban B dengan kriteria baik, untuk 

poin jawaban C dengan kriteria cukup baik dan untuk poin jawaban D dengan 

kriteria kurang baik. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan satu persatu dari 

variabel yang ada. 

a. Tingkat Kedisiplinan Siswa 

Variabel disiplin belajar siswa terdiri dari indikator kesadaran dalam 

mentaati tata tertib sekolah, menyelesaikan tugas tepat waktu, tepat waktu dalam 

belajar, keteraturan dalam belajar dan belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk 

lebih jelasnya berikut adalah tabel yang menjelaskan jumlah atau persentase 

jawaban dari setiap item pertanyaan mengenai variabel disiplin belajar siswa. 

Tabel  4.7. Variabel Tingkat Disiplin Siswa 

No Indikator 
A 

(Sangat 
Baik) 

    B 
(Baik) 

C 
(Cukup 
Baik) 

D 
(Kurang 

Baik) 
1 Kesadaran dalam mentaati tata 

tertib sekolah 
1. Siswa datang tepat waktu ke 

sekolah 
2. Siswa ditegur karena melanggar 

tata tertib 
3. Siswa tidak pernah membolos 
4. Sulit mentaati tata tertib 

83,04%
66,96%

50,00%
26,76%

 
 

8,93% 
25,89% 

 
32,14% 
57,14% 

 
 

6,25% 
7,14% 

 
9,82% 

14.29% 

1,79%
0,00%

8,04%
1,79%

 Rata-rata 56,70% 31,03% 9,38% 2,90%
2 Menyelesaikan tugas tepat waktu 

5. Langsung mengerjakan tugas dari 
guru 

6. Mengerjakan dan mengumpulkan 
tugas tepat waktu 

50,00%

42,86%

 
12,50% 

 
25,89% 

 
34,82% 

 
29,46% 

2,68%

1,79%

 Rata-rata 46,43% 19,20% 32,14% 2,23%
3 Tepat waktu dalam belajar 

7. Membuat  jadwal belajar 
8. Menepati jadwal yang dibuat 
9. Mengganti jam belajar bila ada 

halangan 

32,14%
42,86%
28,57%

 
57,14% 
21,14% 
13,39% 

 
10,71% 
31,25% 
50,00% 

 

0,00%
4,46%
8,04%

 Rata-rata 34,52% 30,56% 30,65% 4,17%
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4 Keteraturan dalam belajar 
10. Setiap hari belajar 
11. Belajar sesuai dengan 

rencana/jadwal 
12. Mengulang pelajaran di rumah 
13. Mempersiapkan belajar untuk 

besok 

22,32%
18,75%
18,75%
46,43%

 
27,68% 
18,75% 
12,50% 
16,96% 

 
48,21% 
57,14% 
59,82% 
32,14% 

46,43%
16,96%
32,14%
4,46%

 Rata-rata 25,56% 18,97% 49,33% 5,13%
5 Belajar dengan sungguh-sungguh. 

14. Belajar sambil nonton  Televisi 
15. Putus asa bila ada pelajaran yang 

sulit 

17,86%
34,82%

 
25,00% 
55,36% 

 
50,89% 
9,82% 

6,25%
0,00%

 Rata-rata 26,34% 40,18% 30,36% 3,13%
 
Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden yang memiliki kesadaran 

dalam mentaati tata tertib sekolah sebanyak 56,70% dengan kriteria sangat baik, 

31,03% dengan kriteria baik, 9,38% dengan kriteria cukup baik, 2,90% dengan 

kriteria kurang baik. Untuk responden yang menyelesaikan tugas tepat waktu, 

yang memiliki kriteria sangat baik sebanyak 46,43%, dengan kriteria baik 

19,20%, dengan kriteria cukup baik 32,14%, dengan kriteria kurang baik 2,23%. 

Untuk siswa yang tepat waktu dalam belajar dengan kriteria sangat baik sebanyak 

34,52%, dengan kriteria baik 30,65%, dengan kriteria cukup baik 60,65%, dengan 

kriteria kurang baik 4,17%. Untuk siswa yang mempunyai keteraturan dalam 

belajar dengan kriteria sangat baik sebanyak 25,56%, dengan kriteria baik 

18,97%, dengan kriteria cukup baik 49,33%, dengan kriteria kurang baik 5,13%. 

Untuk siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh dengan kriteria sangat baik 

sebanyak 26,34%, dengan kriteria baik 40,18%,, dengan kriteria cukup baik 

30,36%, dengan kriteria kurang baik 3,13%. 

Sementara itu berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase untuk variabel 

disiplin belajar siswa terangkum dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.8.  Tingkat Kedisiplinan Belajar Siswa 

Tingkat kedisiplinan 
No Keterangan 

F % 

1 Sangat Baik 32 28.6 

2 Baik 67 59.8 

3 Cukup 13 11.6 

4 Kurang 0 0.0 

  Jumlah 112 100 

 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui siswa yang memiliki 

tingkat kedisiplinan sangat baik sebanyak 32 responden (28,6%), siswa yang 

memiliki tingkat kedisiplinan baik sebanyak 67 responden (59,8%), siswa yang 

memiliki tingkat kedisiplinan cukup sebanyak 13 responden (11.6%).  

b. Lingkungan Belajar   

Variabel lingkungan belajar siswa terdiri dari indikator-indikator sebagai 

berikut: cara mendidik orang tua, suasana rumah, keaaan ekonomi keluarga, 

tempat tinggal siswa dan letakny, teman bergaul siswa, keadaan gedung dan 

suasana sekolah, hubungan iswa dengan iswa dan siaran televisi. Untuk lebih 

jelasnya berikut adalah tabel yang menjelaskan jumlah atau persentase jawaban 

dari setiap item pertanyaan mengenai variabel lingkungan belajar siswa. 

Tabel  4.9. Variabel Lingkungan Belajar  

No Indikator 
A 

(Sangat 
Baik) 

B 
(Baik) 

 

C 
(Cukup 
Baik) 

D 
(Kurang 

Baik) 
1 Cara orang tua mendidik anak 

16. Orang tua mengawasi jam belajar 
siswa 

17. Orang tua mengingatkan bila 
siswa tidak belajar 

 

32,14%

49,11%

 
18,75% 

 
16,64% 

 
 

 
42,86% 

 
28,57% 

 
 

6,25%

2,68%
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18. Pemenuhan kebutuhan belajar 
siswa 

19. Bimbingan dan dorongan orang 
tua 

63,39%

38.39%

17,86% 
 

25,00% 
 

17,86% 
 

31,25% 

0,89%

5,36%

 Rata-rata 45,76% 20,31% 30.13% 3,79%

2 Masyarakat disekitar tempat 
tinggal siswa. 
20. Masalah pendidikan di  

lingkungan sekitar 
36,61%

 
 

32,14% 

 
 

22,32% 8,93%

3 Teman Bergaul Siswa 
21. Kebiasan belajar di rumah 
22. Waktu belajar digunakan untuk 

bermain 

15,18%
25,89%

 
50,00% 
56,25% 

 

 
23,21% 
16,07% 

11,61%
1,79%

 Rata-rata 20,54% 53,13% 19,64% 6,70%
4 Hubungan siswa dengan siswa 

23. Hubungan baik dengan teman-
teman 

24. Masalah dalam pergaulan siswa 

56,25%

57,14%

 
24,11% 

 
23,21% 

 
18,75% 

 
10,71% 

0,89%

8,93%

 Rata-rata 56,70% 23,66% 14,73% 4,91%
5 Siaran televisi 

25. Kebiasan menonton Televisi 
26. Kebiasaan meninggalkan dan 

melupakan waktu belajar 

20,54%
17,89%

 
64,29% 
61,61% 

 
13,39% 
16,96% 

1,79%
3,57%

 Rata-rata 19,20% 62,95% 15,18% 2,68%
6 Suasana rumah 

27. Suasana rumah nyaman untuk 
belajar 

28. Lingkungan selalu membuat 
gaduh 

29. Pertengkaran dalam keluarg 

46,43%

30,36%

47,32%

 
16,07% 

 
52,68% 

 
39,29% 

 

 
33,04% 

 
15,18% 

 
8,93% 

4,46%

1,79%

4,46%

 Rata-rata 41,37% 36,01% 19,05% 3,57%
7 Keadaan ekonomi keluarga 

30. Jumlah penghasilan 15,18%
 

16,96% 
 

27,68% 40,18%
8 Keadaan gedung sekolah dan 

letaknya 
31. Gedung sekolah terlihat bersih 

dan rapi 
32. Tempat belajar disekolah tenang, 

jauh dari suara bising 
33. Sirkulasi udara di kelas 
34. Penarangan di ruang kelas 

33,93%

48,21%

50,89%
32,14%

 
 

29,46% 
 

19,64% 
 

22,32% 
21,43% 

 
 

33,93% 
 

27,68% 
 

21,43% 
30,36% 

2,68%

4,46%

5,36%
16,07%

 Rata-rata 41,29% 23,21% 28,35% 7,14%
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Berdasarkan tabel di atas, responden yang mendapatkan cara mendidik 

orang tua dengan kriteria sangat baik sebanyak 45.76%, dengan kriteria baik 

20,31%, dengan kriteria cukup baik 30,13 %, dengan kriteria kurang baik 3,79%. 

Untuk responden dengan masyarakat disekitar tempat tinggal yang terdidik 

dengan kriteria sangat baik sebanyak 36,61%, dengan kriteria baik 32,14%, 

dengan kriteria cukup baik 22,32%, dengan kriteria kurang baik 8,93%. Untuk 

responden yang memiliki teman bergaul dengan kriteria sangat baik sebanyak 

20,54%, dengan kriteria baik 53,13%, dengan kriteria cukup baik 19,64%, dengan 

kriteia kurang baik 6,70%. Untuk responden yang mempunyai hubungan diantara 

siswa dengan kriteria sangat baik sebanyak 56,70%, dengan kriteria baik 62,95%, 

dengan kriteria cukup baik 14,73%, dengan kriteria kurang baik 4,91%. Mengenai 

siaran televisi yang mengganggu belajar siswa responden yang menjawab dengan 

kriteia sangat baik sebanyak 19,20 %, dengan kriteria baik 62,95%, dengan 

kriteria cukup baik 15,18%, dengan kriteria kurang baik 2,68%. Untuk responden 

yang mempunyai suasana rumah dengan kriteria sangat baik sebanyak 41,37%, 

dengan kriteria baik sebanyak 36,01%, dengan kriteria cukup baik 19,05%, 

dengan kriteria kurang baik 3,57%. Untuk responden dengan keadaan ekonomi 

orang tua sangat baik sebanyak 15,18%, dengan kriteria baik 16,96%, dengan 

kriteria cukup baik 27,68%, dengan kriteria kurang baik 40,18%. Untuk keadaan 

gedung dan suasana sekolah, responden yang menjawab dengan kriteria sangat 

baik sebanyak 41,29%, dengan kriteria baik 23,21%, dengan kriteria cukup baik 

28,35%, dengan kriteria kurang baik 7,14%. 
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Sementara itu berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase untuk variabel 

lingkungan belajar siswa terangkum dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.10.  Lingkungan Belajar  Siswa 

Lingkungan Belajar  Siswa No Keterangan 
f % 

1 Sangat Baik 33 29.46 
2 Baik 67 59.82 
3 Cukup 12 10.71 
4 Kurang 0 0,00 
  Jumlah 112 100 
 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui lingkungan belajar 

siswa yang termasuk dalam kriteria lingkungan belajar yang sangat baik sebanyak 

33 responden (29,46%), lingkungan belajar baik sebanyak 67 responden 

(59,82%), lingkungan belajar cukup sebanyak 12 responden (10,71%).  

c. Variasi Mengajar Guru 

Variabel variasi mengajar guru terdiri dari indikator sebagai berikut: 

meningkatkan perhatian siswa, meningkatkan pemahaman siswa dan 

meningkatkan pemahaman dan gairah belajar siswa. Untuk lebih jelasnya berikut 

adalah tabel yang menjelaskan jumlah atau persentase jawaban dari setiap item 

pertanyaan mengenai variabel variasi mengajar guru. 

Tabel  4.11. Variabel Variasi Mengajar Guru 

No Indikator A 
(Sangat 
Baik) 

B 
(Baik) 

C 
(Cukup 
Baik) 

D 
(Kurang 

1. Variasi Gaya Mengajar  
35. Variasi intonasi, nada, volume, 

kecepatan suara 
36. Variasi mimik, anggota tubuh, 

gerakan kepala dsb. 

4,46%

0,00%

 
72,32% 

 
81,25% 

 

 
22,32% 

 
18,75% 

 

 
0,89%

0,00%
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37. Perubahan posisi tempat didik 
 
38. Penggunaan suara yang keras, 

intonasi yang baik 
39. Guru enerjik dalam memberikan 

pelajaran 

0,00%

8,93%

0,89%

51,79% 
 

75,00% 
 

33,93% 
 
 

47,32% 
 

15,18% 
 

64,29% 
 
 

0,89%

0,89%

0,89%

 Rata-rata 2,86% 62,86% 33,57% 0,71%
2 Variasi Penggunaan Media     

40. Penggunaan media (gambar, 
bagan, grafik dll) 

41. Penggunaan media (gambar, 
bagan dan sebagainya) 

42. Penggunaan media ketika 
mengajar 

43. Penggunaan alat bantu untuk 
memudahkan penyerapan materi 

 
0,00%

 
0,00%

0,00%

1,79%

 
14,29% 

 
15,18% 

 
69,64% 

 
6,29% 

 
 

 
83,04% 

 
80,36% 

 
30,36% 

 
77,68% 

 
 

 
2,68%

4,46%

0,00%

14,29%

 Rata-rata 0,43% 26,35% 67,86% 5,36%

3 Variasi Metode Mengajar 
44. Penggunaan lebih dari satu 

metode pembelajaran 
45. Variasi pembelajaran (ceramah, 

tanya jawab dan sebagainya) 
46. Penggunaan metode selain 

metode ceramah 
47. Penggunaan variasi metode 

mengajar 

12,50%

0,00%

0,89%

3,57%

 
74,11% 

 
29,46% 

 
50,89% 

 
16,07% 

 
12,50% 

 
69,29% 

 
47,32% 

 
76,79% 

0,89%

0,89%

0,89%

3,57%

 Rata-rata 4,24% 42,62% 51,48% 1,56%

 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variasi mengajar guru dalam hal 

variasi gaya mengajar guru dengan kriteria sangat baik sebanyak 2,86%, dengan 

kriteria baik 62,86%, dengan kriteria cukup baik 33,57%, dengan kriteria kurang 

baik 0,71%. Untuk indikator variasi penggunaan media dengan kriteria sangat 

baik sebanyak 0,43%, dengan kriteria baik 26,35%, dengan kriteria cukup baik 

67,86%, dengan kriteria kurang baik 5,36%. Untuk indikator variasi metode 

mengajar guru kriteria sangat baik sebanyak 4,24%, dengan kriteria baik 42,62%, 

dengan kriteria cukup baik 51,48%, dengan kriteria kurang baik 1,56%. 
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 Sementara itu berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase untuk 

variabel variasi mengajar guru terangkum dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.12. Variasi  Mengajar Guru 

Variasi  Mengajar Guru No Keterangan f % 
1 Sangat Baik 0 0 
2 Baik 56 50,00 
3 Cukup 56 50,00 
4 Kurang 0 0,00 
  Jumlah 112 100 

 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat variasi mengajar guru 

termasuk baik sebanyak 56 responden (50,00%), variasi mengajar guru yang 

termausk cukup sebanyak 56 responden (50,00). 

d. Tingkat Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Tahun Ajaran 
2005/2006 di SMA PGRI I Kebumen. 

 
Prestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang telah 

dicapai dari usaha belajar siswa terhadap mata pelajaran ekonomi yang diterima di 

sekolah, dan dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf yang lazim terdapat 

dalam raport. Berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk variabel prestasi belajar 

siswa kelas X semester I pada mata pelajaran ekonomi di SMA PGRI I Kebumen 

yang diambil dari nilai rapor 112 responden terangkum dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.13.  Prestasi Belajar Ekonomi 

Prestasi belajar No Keterangan f % 
1 Sangat Baik 1 0.9% 
2 Baik 50 44.6% 
3 Cukup 61 54.5% 
4 Kurang 0 0.0% 
  Jumlah 112 100 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa 

kelas X yang diambil dari nilai raport pada mata pelajaran ekonomi semester I 

terdapat seorang siswa (0,9%) yang memperoleh kriteria sangat baik, 50 siswa 

(44,6%) yang memperoleh kriteria baik, 61 siswa (54,5%) memiliki kriteria 

cukup, dan tidak ada siswa yang memiliki prestasi belajar yang kurang. 

4.2.  UJi Hipotesis 

4.2.1. Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 

Bentuk pengaruh antara variabel dapat dinyatakan dengan hasil analisis 

regresi. Dari hasil ini digunakan untuk memprediksi pengaruh disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar ekonomi. Analisis regresi seperti pada (lampiran 12) 

menunjukkan bahwa bentuk persamaan kedua variabel dinyatakan dalam 

persamaan : 

Υ̂  =  50,458 + 0,446 X  

Hasil uji keberatian persamaan regresi diperoleh Fhitung sebesar 57,623 

pada taraf kesalahan 5% dengan dk (1: 110) diperoleh Ftabel sebesar 3,94. Tampak 

bahwa Fhitung > Ftabel, dengan probabilitas 0,000<0,005 yang menunjukkan bahwa 

koefisien arah regresi berarti. 

Uji hipotesis dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh bahwa 

nilai t hitung sebesar 7,591 lebih besar dari t tabel = 1,980 dengan nilai probabiliatas 

0,000<0,05, yang berarti hipotesis yang berbunyi ada pengaruh disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar ekonomi diterima. 

Persamaan tersebut menggambarkan bahwa setiap terjadi pengaruh 

kenaikan disiplin belajar (X1) maka prestasi belajar juga naik. Bila disiplin belajar 
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(X1) sebesar 0 maka prestasi  belajar sebesar  50,458. Apabibila disiplin belajar 

(X1) naik satu poin maka prestasi belajar ekonomi akan naik sebesar 0,446, begitu 

sebaliknya bila disiplin belajar(X1) turun satu poin maka prestasi belajar juga 

akan turun sebesar 0,446. Hasil analisis seperti pada (lampiran 12). Dalam analisis 

tersebut juga diperoleh besarnya koefisien determinasi atau r2  sebesar 0,344 atau 

34,40%. Hal ini menunjukkan, bahwa prestasi belajar ekonomi dipengaruhi 

disiplin belajar sebesar 34,40%, sedangkan sisanya 65,60 % dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang  lain. 

4.2.2. Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 

Bentuk pengaruh antara variabel lingkungan belajar terhadap prestasi 

belajar ekonomi dapat dinyatakan dengan hasil analisis regresi. Dari hasil ini 

digunakan untuk memprediksi pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi 

belajar ekonomi. Analisis regresi seperti pada (lampiran 13) menunjukkan bahwa 

bentuk persamaan kedua variabel dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

Υ̂  =  51,376 + 0,335X  

Hasil uji keberatian persamaan regresi diperoleh Fhitung sebesar 38,287 

pada taraf kesalahan 5% dengan dk (1: 110) diperoleh Ftabel sebesar 3,94. Tampak 

bahwa Fhitung > Ftabel, dengan probabilitas 0,000<0,05 yang menunjukkan bahwa 

koefisien arah regresi berarti. 

Uji hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil yang diperoleh bahwa 

nilai t hitung sebesar 6,188 lebih besar dari t tabel = 1,980, dengan nilai probabilitas 

0,000<0,05, yang berarti hipotesis yang berbunyi ada pengaruh lingkungan belajar 

terhadap prestasi belajar ekonomi diterima. 
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Persamaan itu juga menggambarkan bahwa setiap terjadi pengaruh 

kenaikan lingkungan belajar (X2) maka prestasi belajar juga naik. Bila lingkungan 

belajar(X2) sebesar 0 maka prestasi  belajar sebesar 51,376. Bila lingkungan 

belajar (X2) naik satu poin maka prestasi belajar ekonomi akan naik sebesar 0,335 

begitu sebaliknya bila lingkungan belajar (X2) turun satu poin maka prestasi 

belajar juga akan turun sebesar 0,335. Hasil analisis seperti pada (lampiran 13). 

Berdasarkan hasil analisis tersebut  juga diperoleh besarnya koefisien determinasi 

atau r2 sebesar 0,258 atau 25,80%. Hal ini menunjukkan, bahwa prestasi belajar 

ekonomi dipengaruhi lingkungan belajar belajar sebesar 25,80%, sedangkan 

sisanya 74,20 % dipengaruhi oleh faktor-faktor yang  lain. 

4.2.3. Pengaruh Variasi Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar 
Ekonomi 

 
Bentuk pengaruh antara kedua variabel, yaitu variasi mengajar guru 

terhadap prestasi belajar ekonomi dapat dinyatakan dengan hasil analisis regresi. 

Dari hasil ini digunakan untuk memprediksi pengaruh variasi mengajar guru 

terhadap prestasi belajar ekonomi. Analisis regresi seperti pada (lampiran 14) 

menunjukkan bahwa bentuk persamaan kedua variabel dinyatakan dalam 

persamaan sebagai berikut : 

Υ̂  =  33,029 + 1,165X  

Hasil uji keberatian persamaan regresi diperoleh Fhitung sebesar 36,485 

pada taraf kesalahan 5% dengan dk (1: 110) diperoleh Ftabel sebesar 3,94. Tampak 

bahwa Fhitung > Ftabel, dengan probabilitas 0,000<0,05  yang menunjukkan bahwa 

koefisien arah regresi berarti. 
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Uji hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil yang diperoleh bahwa nilai t 

hitung  sebesar  6,040 lebih besar dari t tabel = 1,980, dengan nilai probabilitas 

0,000<0,05, yang berarti hipotesis yang berbunyi ada pengaruh  variasi mengajar 

guru terhadap prestasi belajar ekonomi diterima. 

Persamaan itu juga menggambarkan bahwa jika setiap terjadi pengaruh 

kenaikan variasi mengajar guru (X3) maka prestasi belajar juga naik. Bila variasi 

mengajar guru (X3) sebesar 0 maka prestasi  belajar sebesar  33,029, bila variasi 

mengajar guru (X3) naik satu poin maka prestasi belajar ekonomi akan naik 

sebesar 1,165 begitu sebaliknya bila variasi mengajar guru (X3) turun satu poin 

maka prestasi belajar juga akan turun sebesar 1,165. Berdasarkan hasil analisis 

seperti pada (lampiran 14) juga diperoleh besarnya koefisien determinasi atau r2  

sebesar 0,249 atau 24,90%. Hal ini menunjukkan, bahwa prestasi belajar ekonomi 

dipengaruhi variasi mengajar guru sebesar 24,90%, sedangkan sisanya 75,10 % 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang  lain. 

4.2.4. Pengaruh Disiplin belajar, Lingkungan Belajar dan Variasi Mengajar 
Guru Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 

 
Dalam melakukan analisis pengaruh  disiplin belajar, lingkungan  belajar 

dan variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi digunakan analisis 

regresi berganda. Hasil analisis regresi (lampiran 15) diperoleh koefisien untuk 

variabel  bebas X1 = 0,259, X2= 0,143, X3 = 0,681 dan konstanta sebesar 28,763, 

sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

^
Y  = 28,763 + 0,259X1 + 0,143X2 + 0,681X3.   
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Model regresi tersebut  diuji keberartiannya mengunakan uji F yang 

diperoleh Fhitung = 30,057 pada taraf kesalahan 5% dengan dk (3 : 108) diperoleh 

Ftabel sebesar 2,70. Karena nilai Fhitung > Ftabel dengan probabilitas 0,000<0,05 yang 

menunjukkan bahwa X1, X2 dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. 

Atau juga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara bersama sama antara 

disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru terhadap prestasi 

belajar ekonomi siswa kelas X SMA PGRI I Kebumen tahun ajaran 2005/2006. 

Persamaan itu juga menggambarkan bahwa jika setiap terjadi pengaruh 

kenaikan disiplin belajar (X1), lingkungan belajar (X2) dan variasi mengajar guru  

(X3) maka prestasi belajar juga naik. Bila disiplin belajar (X1), lingkungan 

belajar(X2) dan variasi mengajar guru (X3) sebesar 0 maka prestasi  belajar 

ekonomi sebesar 28,763. Bila  disiplin belajar (X1), lingkungan belajar(X2) 

variasi mengajar guru (X3) naik satu poin maka prestasi belajar ekonomi akan 

naik masing-masing sebesar sebesar 0,259, 0,143 dan 0,681. Begitu juga 

sebaliknya bila disiplin belajar (X1), lingkungan belajar (X2)dan variasi mengajar 

guru  (X3) turun satu poin maka prestasi belajar juga turun masing-masing sebesar 

0,259, 0,143 dan 0,681.  

Berdasarkan hasil analisis regresi (lampiran 15) diperoleh besarnya 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,455 dan koefisien korelasi 0.675. Besarnya 

koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

variabel disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru terhadap 

prestasi belajar ekonomi secara simultan sebesar 45,5%, sedangkan sisanya 54,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka dapat 
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disimpulkan prestasi belajar ekonomi dipengaruhi secara bersama-sama oleh 

disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru. 

4.2.5. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap–tiap 

variabel bebas saling berhubungan secara linier. Jika ada kecenderungan adanya 

kecenderungan adanya multikolinier maka salah satu variabel memiliki gejala 

multikolinier .Pengujian adanya multikolinier ini dapat dilakukan dengan melihat 

nilai VIF pada masing – masing variabel bebasnya. Jika nilai VIFnya lebih kecil 

dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi gejala multikolinier. 

Tabel 4.14. Uji Multikolieritas Data Penelitian 
 

Coefficientsa

28.763 5.471 5.257 .000
.259 .070 3.710 .000 .600 1.665
.143 .058 2.455 .016 .649 1.541
.681 .183 3.729 .000 .824 1.213

(Constant)
Disiplin Belajar
Lingkungan Belajar
Variasi Mengajar Guru

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajar Ekonomia. 
 

 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk variabel disiplin belajar, 

lingkungan belajar dan variasi mengajar guru sangat jauh dari 10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan tidak ada multikolinier dalam regresi. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas di maksudkan untuk mendeteksi gangguan yang 

diakibatkan faktor faktor dalam model tidak memiliki varian yang sama. Jika 

varians berbeda disebut homokedastisitas model regresi yang baik jika tidak 

terjadi heteroskedastisitas  
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Dependent Variable: Prestasi Belajar Ekonomi

Partial Regression Plot

 Pengujian heteroskedasisitas dilakukan dengan menggunakan scatter plot. 

Jika tidak terdapat pola tertentu menunjukkan bahwa model regresi tersebut babas 

dari masalah heterosdastisitas Contoh hasil perhitungan dengan SPSS untuk  

variabel disiplin belajar  sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik tidak membentuk pola tertentu. 

Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut bebas dari 

gejala heteroskedastisitas. 

c. Uji Otokorelasi 

Pengujian otokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

kesalahan pengganggu pada pengamatan berikutnya. Pengujian adanya 

autokorelasi dilakukan dengan uji Durbi Watson (DW). Berdasarkan hasil 

pengujian diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,761. sementara itu untuk 

kriteria Durbin Watson yang menyatakan tidak ada otokorelasi dalam regresi 

adalah apabila hasil perhitungan Durbin Watson berada  diantara 1,66-2,34. Oleh 
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karena hasil pengujian Durbin Watson yang diperoleh sebesar 1,761 berada 

diantara 1,66-2,34 maka dapat diambil kesimpulan tidak terdapat otokorelasi di 

dalam model regresi. 

4.3. Pembahasan 

1. Tingkat Kedisiplinan Siswa 

Berdasarkan uji beda tentang disiplin belajar antara siswa laki-laki dan 

perempuan tidak terdapat perbedaan. Antara siswa laki-laki dan perempuan sama-

sama memiliki disiplin belajar yang tinggi. Berdasarkan pekerjaan orang tua 

disiplin belajar anak juga tidak berbeda secara simultan antara anak seorang 

wiraswasta, petani, buruh, pedagang atau PNS. Namun secara individual terdapat 

perbedaan tingkat kedisiplinan belajar anak seorang buruh dengan anak seorang 

PNS dan anak  seorang buruh dengan anak yang orang tuanya bekerja sebagai 

petani. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman orang tua tentang pentingnya 

pendidikan bagi yang berbeda. Seorang  anak yang  orang tuanya bekerja sebagai 

buruh memiliki tingkat  kedisiplinan yang lebih rendah  dibandingkan  dengan 

anak yang orang tuanya sebagai PNS. Sedangkan berdasarkan jarak ke sekolah 

antara siswa yang menempuh jarak dekat, sedang dan jauh tidak terdapat  

perbedaan. Siswa yang jarak sekolahnya dekat dengan rumah sama–sama 

memiliki tingkat disiplin yang tinggi dengan anak yang rumahnya jauh dari 

sekolah.  

Pada analisis deskriptif persentase diketahui bahwa disiplin belajar siswa 

termasuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 59,82%. Kesadaran siswa dalam 

mentaati tata tertib  sekolah  termasuk tinggi karena lebih dari separuh siswa  

selalu menatatai peraturan sekolah. Secara keseluruhan disiplin belajar siswa yang 
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tinggi dikarenakan siswa harus datang sebelum pelajaran pertama dimulai. 

Dengan datang lebih awal, maka siswa pada saat menerima pelajaran merasakan 

sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Tata tertib yang diterapkan sekolah  

menjadikan siswa menjadi siswa yang berdisiplin dalam mengikuti pelajaran. 

Siswa yang melanggar tata tertib langsung  ditegur oleh guru terutama guru 

bimbingan dan penyuluhan. Dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru 

sebagian besar siswa tepat waktu. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru 

dikerjakan oleh siswa dengan senang hati tanpa paksaan.  Jadwal pelajaran yang 

sudah ditetapkan oleh sekolah ditatati oleh semua siswa. Sehingga proses  belajar 

mengajar dapat berjalan dengan lancar. Apabila terjadi guru tidak bisa mengajar, 

siswa dapat belajar sendiri atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru. Seperti yang diungkapkan oleh Imelda (2003: 3) bahwa ciri-ciri siswa yang 

mempunyai disiplin adalah memiliki waktu belajar yang teratur, belajar dengan 

menyicil (sedikit demi sedikit), menyelesaikan tugas pada waktunya dan belajar 

dalam suasana yang mendukung. 

2. Lingkungan Belajar Siswa 

Berdasarkan uji beda tentang lingkungan belajar antara siswa laki-laki dan 

perempuan tidak terdapat perbedaan. Antara siswa laki-laki dan perempuan sama-

sama memiliki lingkungan belajar yang baik. Berdasarkan pekerjaan orang tua 

lingkungan belajar anak juga tidak berbeda secara simultan antara anak seorang 

wiraswasta, petani, butuh, pedagang atau PNS. Namun secara individual terdapat 

perbedaan lingkungan belajar antara anak seorang buruh dan petani dengan anak 

seorang PNS. Lingkungan belajar  anak yang orang tuanya sebagai  PNS lebih 
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baik jika dibandingkan dengan orang tua yang bekerja sebagai buruh dan petani. 

Hal ini dikarenakan lingkungan belajar yang orang tuanya bekerja sebagai buruh 

dan petani kurang mendukung dalam hal belajar. Sedangkan lingkungan orang 

tuan yang bekerja sebagai PNS sangat mendukung dalam hal belajar. Sedangkan 

berdasarkan jarak ke sekolah antara siswa yang menempuh jarak dekat, sedang 

dan jauh tidak terdapat  perbedaan. Siswa yang jarak sekolahnya dekat dengan 

rumah sama–sama memiliki lingkungan belajar yang baik dengan anak yang 

rumahnya jauh dan sedang dari sekolah. 

Lingkungan belajar siswa berdasarkan analisis deskriptif termasuk dalam 

kriteria baik, yaitu sebesar 59,8%. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang 

pertama kali menanamkan pendidikan dan kesadaran dari orang tua untuk 

mendidik anaknya dalam belajar. Orang tua  selalu memperhatikan kebutuhan 

pendidikan anak-anaknya mulai dan memberikan dukungan dalam kelancaran 

belajar, latihan soal-soal, dan mengerjakan pekerjaan rumah juga kondisi atau 

suasana tempat tinggal yang mendukung aktivitas belajar anak-anaknya. 

Disamping lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga dapat memperngaruhi 

proses belajar siswa. Lingkungan sekolah yang mendukung kegiatan proses 

belajar mengajar akan memberikan motivasi siswa dalam belajar. Dan sebaliknya 

kondisi sekolah yang tidak mendukung proses kegiatan belajar mengajar akan 

memberikan dampak negatif terhadap proses belajar siswa. Suasana sekolah yang 

tenang, jauh dari suara bising akan dapat menciptakan suasana belajar yang 

nyaman. Kondisi demikian ini yang memberikan sumbangan lingkungan  belajar 

terhadap  prestasi belajar ekonomi siswa. 
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3. Variasi Mengajar guru  

Berdasarkan uji beda tentang variasi mengajar guru  antara siswa laki-laki 

dan perempuan tidak terdapat perbedaan. Antara siswa laki-laki dan perempuan 

sama-sama diberikan variasi mengajar guru yang sama. Guru tidak membeda-

bedakan dalam hal variasi mengajarnya terhadap siswa laki-laki dan siswa 

perempuan. Berdasarkan pekerjaan orang tua, variasi mengajar guru juga tidak 

berbeda antara anak seorang wiraswasta, petani, buruh, pedagang atau PNS. 

Sedangkan berdasarkan jarak ke sekolah antara siswa yang menempuh jarak 

dekat, sedang dan jauh tidak terdapat  perbedaan. Siswa yang jarak sekolahnya 

dekat dengan rumah sama–sama diberikan variasi mengajar guru yang sama 

dengan anak yang rumahnya jauh dan sedang dari sekolah. 

Variasi mengajar guru termasuk dalam kriteria cukup baik. Dari 112 

responden yaitu sebesar 56% termasuk dalam kategori cukup dan 56% termasuk 

dalam kategori baik. Variasi mengajar yang dilakukan oleh guru dapat bermacam-

macam bentuknya. Guru yang mengajar sambil memberikan intonasi, nada, 

volume dan kecepatan suaranya dapat mempengaruhi  proses belajar mengajar. 

Guru yang selalu duduk di depan kelas tanpa adanya variasi  akan memjadikan 

suasana belajar menjadi tidak baik. Guru yang selalu menggunakan  metode 

ceramah akan menjadikan siswa menjadi jenuh untuk belajar. Variasi yang 

dilakukan oleh guru telah berjalan dengan cukup baik. Variasi-variasi yang 

diberikan pada saat memberikan pelajaran termasuk kriteria cukup baik. Berarti 

guru dalam menyampaikan pelajaran sudah menggunakan variasi-variasi, guru 

tidak menggunakan satu metode saja, guru tidak hanya duduk di kursi saja, tetapi  
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sudah diselingi  dengan yang  lainnnya. Dengan  menggunakan variasi mengajar, 

siswa akan tertarik terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Disamping itu 

penggunaan media pembelajaran juga dapat mendukung  terjadinya proses belajar 

mengajar yang baik, karena siswa tidak hanya disajikan satu metode mengajar 

saja. 

4. Prestasi Belajar Ekonomi 

Berdasarkan uji beda tentang prestasi belajar ekonomi antara siswa laki-

laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan. Antara siswa laki-laki dan 

perempuan sama-sama memiliki pestasi belajar yang cukup. Berdasarkan 

pekerjaan orang tua disiplin belajar anak juga tidak berbeda antara anak seorang 

wiraswasta, petani, buruh, pedagang atau PNS. Sedangkan berdasarkan jarak ke 

sekolah antara siswa yang menempuh jarak dekat, sedang dan jauh tidak terdapat 

perbedaan prestasu belajar ekonominya. Siswa yang jarak sekolahnya dekat 

dengan rumah sama–sama memiliki prestasi belajar yang cukup dengan anak yang 

rumahnya jauh dari sekolah. 

Prestasi belajar ekonomi siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen termasuk 

dalam kriteria cukup. Dari 112 siswa yang memiliki perestasi cukup terdapat 61 

siswa yaitu sebesar 54,5%. Disamping prestasi belajar dipengaruhi oleh disiplin 

belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru, juga dipengaruhi oleh 

faktor lain misalnya: usia, kematangan, kesehatan, kerlelahan, suasana hati, 

motivasi, minat, kebiasaan belajar, keluarga, sekolah, masyarakat, alam, 

lingkungan fisik (Arikunto, 1990 : 21) 
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5. Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini diketahui bahwa 

disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Kedisiplinan 

seseorang dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan akan mempelancar 

proses belajar mengajar. Apabila siswa tertib dalam kegiatan belajar, maka akan 

mendukung tercapainya prestasi belajar yang tinggi. Karena berdasarkan  

pengaruh yang diberikan sebesar 34,4% yang merupakan pengaruh terbesar 

diantara variabel yang diteliti. Disiplin belajar sangat diperlukan untuk 

mendukung terciptanya prestasi belajar yang tinggi. Apabila siswa tidak tertib 

dalam mengikuti pelajaran secara tidak langsung akan menurunkan prestasi 

belajarnya. Berdasarkan uji pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

diperoleh hasil bahwa jika terjadi penurunan disiplin belajar siswa  maka akan 

diikuti penurunan prestasi belajarnya juga. Demikian pula sebaliknya jika disiplin 

belajar selalu ditingkatkan maka peningkatan disiplin belajar tersebut  akan diikuti 

pula peningkatan prestasi belajar. 

6. Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Prestasi Belajar  

Proses belajar seseorang tidak hanya terjadi di pendidikan formal saja. 

Dalam pendidikan non formal dapat terjadi juga proses belajar seorang anak. 

Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat memberikan peranan penting 

dalam menciptakan pembentukan pribadi anak. Bila anak tidak dididik orang tua 

dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya tidak mendukung untuk proses 

belajar anak, maka akan menjadi anak yang kurang terdidik. Berdasarkan 

deskripsi persentase bahwa lingkungan belajar anak termasuk lingkungan yang 
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baik dalam mendukung proses belajar anak. Sumbangan yang diberikan 

lingkungan belajar terhadap prestasi belajar anak sebesar 25,8%. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa faktor lingkungan tidak boleh diabaikan, karena 

akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Lingkungan siswa baik teman 

sepermainan, keluarga, bahkan lingkungan sekolah yang tidak mendukung proses 

belajar anak, maka akan dapat membawa dalam kondisi lingkungan tersebut dan 

dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. 

7. Pengaruh Variasi Mengajar Guru  Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi  

Prestasi belajar siswa disamping dipengaruhi oleh disiplin belajar dan 

lingkungan belajar juga dipengaruhi oleh variasi mengajar guru. Walaupun 

pengaruhnya paling kecil yaitu 24,9%, namun hal itu tidak boleh diabaikan. 

Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran akan memberikan 

variasi yang menarik bagi siswa. Apabila siswa tertarik dalam mengikuti pelajaran 

tersebut maka secara tidak langsung akan menciptakan kondisi partisipasi siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar yang tinggi. Disamping itu juga penggunaan 

metode pengajaran yang tidak hanya ceramah saja dan penggunaan media lain 

seperti gambar, televisi, grafik akan membantu memperjelas pemahaman siswa 

terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. 

8. Pengaruh  Disiplin Belajar, Lingkungan Belajar dan Variasi Mengajar 
Guru terhadap Prestasi Belajar 

 
Berdasarkan hasil analisis data bahwa secara simultan disiplin belajar, 

lingkungan belajar dan variasi mengajar guru berpengaruh terhadap prestasi 

belajar ekonomi sebesar 45,5% dimana F hitung = 30,057 lebih besar dan Ftabel = 

2,70 sehingga Ha diterima. Berdasarkan uji hipotesis secara simultan dapat 
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diketahui bahwa disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar guru 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi, karena 

probabilitas Fhitung lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Berdasarkan analisis 

deskripsi bahwa prestasi belajar ekonomi termasuk dalam kriteria cukup, dari 112 

siswa yang memiliki  prestasi cukup terdapat  61 siswa (54,5%). Disamping 

prestasi belajar dipengaruhi oleh disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi 

mengajar guru juga dipengaruhi oleh faktor lain misalnya: usia, kematangan, 

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

sekolah, masyarakat, alam, lingkungan fisik (Arikunto, 1990 : 21). 

Dengan demikian hipotesis alternatif dalam penelitian ini yang berbunyi 

“Ada pengaruh antara disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar 

guru terhadap prestasi belajar ekonomi siswa SMA PGRI 1 Kebumen tahun 

pelajaran 2005/2006 “ diterima. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV dapat 

diambil beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat disiplin belajar siswa  kelas X SMA PGRI  1 Kebumen   tahun 

pelajaran 2005/2006  termasuk dalam  kategori baik  baik   (59,8%). 

2. Lingkungan belajar siswa kelas X SMA PGRI 1  Kebumen tahun pelajaran 

2005/2006 termasuk dalam kategori baik (59,82%). 

3. Variasi mengajar guru pada mata pelajaran ekonomi  termasuk kategori cukup 

(50,00%) . 

4. Prestasi belajar belajar ekonomi  termasuk kategori cukup (54,5%). 

5. Ada pengaruh antara disiplin belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 

kelas X SMA PGRI 1 Kebumen tahun pelajaran 2005/2006 sebesar 34,4%. 

6. Ada pengaruh antara lingkungan belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen tahun pelajaran 2005/2006 sebesar 

25,80%. 

7. Ada pengaruh antara variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi 

siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen tahun pelajaran 2005/2006 sebesar 

24,90%. 

8. Ada pengaruh antara disiplin belajar, lingkungan belajar dan variasi mengajar 

guru terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X SMA PGRI 1 Kebumen 

tahun pelajaran 2005/2006 sebesar 45,5%. 

133
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5.2. Saran 

1. Guru ekonomi perlu mendorong siswa supaya dapat belajar secara teratur. 

2. Guru ekonomi perlu lebih meningkatkan variasi penggunaan media untuk 

meningkatkan perhatian dan memotivasi siswa dalam belajar. 

3. Guru ekonomi perlu meningkatkan penggunaan variasi dalam metode 

mengajar untuk menghindari adanya kebosanan siswa dalam belajar sehingga 

siswa akan lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar. 

4. Sekolah dalam hal ini kepala sekolah/guru perlu menghimbau orang tua siswa 

supaya ikut mengawasi belajar anaknya, untuk menjaga agar anak tidak 

melupakan kewajiban belajarnya. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 
 

No Variabel Indikator No Item 
1. Disiplin Belajar 1. Kesadaran dalam mentaati tata 

tertib sekolah  
2. Menyelesaikan tugas tepat waktu  
3. Tepat waktu dalam belajar  
4. Keteraturan dalam belajar  
5. Belajar dengan sungguh-sungguh  
 

1-4 
 
5-6 
7-9 
10-13 
14-15 

2. Lingkungan Belajar 1. Cara orang tua mendidik anak  
2. Masyarakat di sekitar tempat 

tinggal siswa  
3. Teman bergaul siswa  
4. Hubungan siswa dengan siwa 
5. Siaran televisi  
6. Suasana rumah  
7. Keadaan ekonomi keluarga 
8. Keadaan gedung sekolah dan 

letaknya  
 

16-19 
20 
 
21-22 
23-24 
25-26 
27-29 
30 
31-34 

3. Variasi Mengajar Guru 1. Variasi gaya mengajar  
2. Variasi penggunaan media 
3. Variasi metode mengajar 
 

35-39 
40-43 
44-47 
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I. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Mohon bantuan dan kesediaan saudara/saudari untuk menjawab seluruh 

pertanyaan dan pernyataan yang ada. 

2. Berilah jawaban dengan memberi tanda silang (X) setiap pertanyaan dan 

pernyataan yang ada dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan 

saudara. 

3. Ada empat alternatif jawaban, yaitu: 

a. Skor 4  untuk jawaban a yang berarti menunjukkan kondisi 76% -

100% 

b. Skor 3  untuk jawaban b yang berarti menunjukkan kondisi 51% - 75% 

c. Skor 2  untuk jawaban c yang berarti menunjukkan kondisi 26%-50% 

d. Skor 1  untuk jawaban d yang berarti menunjukkan kondisi 0 – 25% 

4. Teliti kembali jawaban saudara sebelum angket di kumpulkan, barangkali 

ada nomor yang belum terjawab. 

 
II. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Siswa :  
2. Kelas  :  
3. NIS  : 

 

A. DISIPLIN BELAJAR 

1. Apakah Anda setiap hari datang ke sekolah tepat waktu? 

a.   selalu    c.  kadang-kadang  

b.   sering d.  tidak pernah  

2. Apakah Anda pernah ditegur guru karena melanggar tata tertib sekolah? 

a.   tidak pernah c.  sering   

b.   kadang-kadang  d.  selalu  

3. Meskipun ada teman yang mengajak membolos, saya tidak pernah ikut 

membolos. 

a.   sangat setuju c.   tidak setuju 

b.   setuju d.   sangat tidak setuju 

 

 



 139

4. Mentaati tata tertib sekolah tidaklah sulit. 

a.   sangat setuju c.   tidak setuju 

b.   setuju d.   sangat tidak setuju 

5. Ketika ada tugas yang diberikan oleh gurumu, Apakah kamu langsung 

mengerjakannya? 

a.   selalu     c.   kadang-kadang   

b.   sering      d.   tidak pernah   

6. Ketika gurumu memberikan pekerjaan rumah, apakah kamu selalu 

mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu? 

a.   selalu    c.  kadang-kadang  

b.   sering d.   tidak pernah  

7. Untuk memudahkan dalam mengatur dan menyiasati belajar, maka saya 

membuat jadwal belajar untuk mengontrolnya.  

a.   sangat setuju c.   tidak setuju 

b.   setuju d.   sangat tidak setuju 

8. Apabila Anda telah membuat jadwal belajar, apakah Anda akan menepati 

jadwal yang telah dibuat? 

a.   selalu  c.   kadang-kadang  

b.   sering     d.   tidak pernah  

9. Ketika ada keperluan atau halangan yang menyebabkanmu harus 

meninggalkan belajar, apakah kamu akan menggantinya pada kesempatan 

yang lain? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang   

b.   sering    d.   tidak pernah  

10. Apakah Anda setiap hari belajar? 

a.   selalu  c.   kadang-kadang  

b.   sering     d.   tidak pernah  

11. Apakah Anda belajar sesuai dengan rencana, sehigga materi pelajaran yang 

harus dipelajari tidak menumpuk dan terasa berat? 

a.   selalu  c.   kadang-kadang  

b.   sering     d.   tidak pernah  
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12. Apakah Anda di rumah mengulang kembali pelajaran yang baru saja di 

sampaiakan oleh gurumu di sekolah? 

a.   selalu  c.   kadang-kadang  

b.   sering     d.   tidak pernah  

13. Apakah Anda mempersiapkan materi pelajaran yang akan di sampaikan pada 

esok harinya secara teratur? 

a.   selalu  c.   kadang-kadang  

b.   sering     d.   tidak pernah  

14. Apakah Anda akan tetap belajar ketika pada saat yang bersamaan terdapat 

acara televisi yang Anda sukai? 

      a.   selalu c.   kadang-kadang  

b.  sering    d.   tidak pernah  

15. Saya tidak pernah putus asa dalam belajar dan selalu berusaha mempelajari 

sampai bisa, meskipun materi pelajarannya sulit 

a.   sangat setuju c.   tidak setuju 

b.   setuju d.   sangat tidak setuju 

 

B. LINGKUNGAN BELAJAR 

16. Apakah orang tuamu setiap hari mengontrol belajarmu? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

17. Ketika waktu belajar tiba dan kamu tidak belajar, apakah orang tuamu 

mengingatkanmu untuk belajar? 

a.   selalu  c.   kadang-kadang  

b.   sering     d.   tidak pernah  

18. Apakah orang tuamu selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan 

belajarmu? 

a.   selalu  c.   kadang-kadang 

b.   sering     d.   tidak pernah  
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19. Ketika kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar, apakah orang 

tuamu memberi bimbingan dan dorongan semangat kepadamu? 

a.   selalu  c.   kadang-kadang 

b.   sering     d.   tidak pernah  

20. Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu memperhatikan masalah 

pendidikan anak-anaknya? 

a.   76%-100% memperhatikan c.   26%-50% memperhatikan 

b.   51%-75% memperhatikan  d.   > 25% memperhatikan 

21. Apakah teman-tamanmu di rumah mempunyai kebiasaan belajar yang baik? 

a.    76%-100% mempunyai kebiasaan belajar yang baik   

b.   51%-75% mempunyai kebiasaan belajar yang baik   

c.   26%-50% mempunyai kebiasaan belajar yang baik   

d.   > 25% mempunyai kebiasaan belajar yang baik   

22. Apakah temanmu di rumah selalu mengajak bermain sehingga kamu tidak 

punya banyak waktu untuk belajar. 

a.   tidak pernah   c.   sering 

b.   kadang-kadang  d.   sangat sering 

23. Apakah Anda mempunyai hubungan yang baik dengan semua teman-teman di 

sekolah? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

24. Apakah Anda mempunyai masalah dalam pergaulan dengan siswa lainnya di 

sekolah, sehingga menyebabkanmu malas masuk ke sekolah? 

a.   tidak pernah   c.   sering 

b.   kadang-kadang  d.   selalu 

25. Apakah sebagian besar waktu Anda di rumah selalu di hahiskan untuk melihat 

acara televisi? 

a.   tidak pernah   c.    sering 

b.   kadang-kadang  d.    selalu 
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26. Apakah Anda sering meninggalkan dan melupakan kewajiban belajar hanya 

demi melihat acara televisi yang kamu sukai? 

a.   tidak pernah   c.    sering 

b.   kadang-kadang  d.    selalu 

27. Apakah suasana rumahmu terasa nyaman untuk belajar? 

a.   selalu  c.   kadang-kadang 

b.   sering     d.   tidak pernah  

28. Apakah anggota keluargamu baik disengaja maupun tidak disengaja sering 

membuat gaduh suasana rumah disaat Anda sedang belajar? 

a.   tidak pernah   c.   sering 

b.   kadang-kadang  d.   selalu 

29. Apakah di rumahmu sering terjadi pertengkaran diantara kedua orang tuamu? 

a.   tidak pernah    c.   sering 

b.   kadang-kadang   d.   selalu 

30. Berapa penghasilan keseluruhan orang tua Anda (gaji, upah, dan penghasilan 

lain)  dalam satu bulan? 

a.   lebih dari Rp. 1.000.000  c.   antara Rp. 500.000-Rp.750.000  

b.   antara Rp. 750.000-Rp.1.000.000 d.   kurang dariRp. 465.000 

31. Apakah keadaan gedung sekolah tempat Anda belajar terlihat bersih dan rapi? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

32. Apakah sekolah tempatmu belajar terasa sangat tenang, jauh dari suara bising, 

sehingga membuatmu dapat belajar dengan nyaman? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

33. Apakah ruang kelas Anda mempunyai sirkulasi udara yang baik? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah 

34. Apakah penerangan ruang kelasmu dapat memenuhi kebutuhan belajarmu? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  
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C. VARIASI MENGAJAR GURU 

35. Ketika guru ekonomi Anda mengajar, apakah pada waktu menerangkan hal-

hal yang penting selalu berusaha menggunakan variasi baik intonasi, nada, 

volume dan kecepatan suaranya untuk menunjukkan dan menandai bahwa hal 

yang disampaikan tersebut penting dan dapat menarik perhatiamu? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

36. Apakah guru ekonomi Anda ketika mengajar menunjukkan banyak variasi 

dalam gerak anggota tubuh baik mimik, gerakan kepala dan sebagainya dan 

hal tersebut membuat komuniksai menjadi lebih hidup dan dapat menarik 

perhatianmu terhadap materi yang disampaikannya? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

37. Apakah guru ekonomi Anda ketika mengajar selalu menunjukkan variasi 

perubahan posisi kadang duduk, kadang berdiri sehingga tampak tidak 

membosankan dan membuatmu ingin belajar lebih lanjut? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

38. Apakah guru ekonomi Anda ketika mengajar dapat menggunakan suaranya 

dengan keras, jelas dan mempunyai intonasi yang baik sehingga dapat 

membantumu dalam menerima penjelasan dengan lebih baik dan 

meningkatkan pemahaman Anda? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah 

39. Apakah Anda selalu melihat guru ekonomimu ketika mengajar tidak berada 

pada satu tempat secara terus menerus dan kamu melihat itu sebagai sesuatu 

yang energik dan tidak membosankan, sehingga membuatmu senantiasa 

bersemangat untuk belajar? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  
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40. Apakah guru ekonomi Anda ketika mengajar menggunakan media (gambar, 

bagan, grafik, televisi dll) dan hal tersebut dapat meningkatkan perhatianmu 

terhadap materi pelajaran yang disampaikan? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

41. Apakah guru ekonomi Anda menggunakan media (gambar, bagan, grafik, 

televisi dll) ketika menyampaikan materi pelajaran ekonomi untuk 

meningkatkan pemahamanmu terhadap materi yang diajarkan? 

a. selalu c.   kadang-kadang  

b. sering    d.   tidak pernah  

42. Apakah guru ekonomimu banyak menggunakan media ketika mengajar 

sehingga membuatmu dapat memahami dengan lebih baik dari apa yang 

disampaikannya? 

a. selalu dan banyak media yang guru gunakan 

b. kadang-kadang dan sedikit media yang digunakan 

c. jarang sekalai menggunakan media 

d. tidak pernah menggunakan media 

43. Apakah guru ekonomi Anda ketika memasuki materi yang sulit, dalam 

mengajar  menggunakan alat bantu atau media sehingga materi yang 

disampaikan dapat Anda serap dengan lebih baik, dan hal tersebut membuat 

Anda termotivasi untuk belajar? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

44. Apakah guru ekonomi Anda dalam menyampaikan materi pelajaran 

menggunakan lebih dari satu metode (ceramah, diskusi, tanya jawab dan 

sebagainya) dan hal tersebut dapat meningkatkan perhatianmu terhadap materi 

pelajaran yang disampaikan? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  
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45. Apakah guru ekonomi Anda selalu menggunakan metode mengajar yang 

bervariasi (tidak menggunakan ceramah saja, Tanya jawab, diskusi dll) dan 

hal tersebut membuatmu merasa senang dan tertarik terhadap materi yang 

disampaikan karena hal tersebut tampak tidak membosankan? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  

46. Apakah guru ekonomi Anda ketika mengajar menggunakan metode ceramah 

disertai dengan metode lain seperti diskusi, tanya jawab dan sebagainya 

sehingga membuatmu tidak bosan dan dapat menggali materi yang belum 

dipahami dengan lebih baik? 

b. selalu  c.   kadang-kadang  

c. sering  d.   tidak pernah  

47. Apakah guru ekonomi Anda ketika mengajar menggunakan variasi dalam 

metode mengajar, sehingga membuat Anda termotivasi dan bersemangat 

untuk belajar? 

a.   selalu    c.   kadang-kadang  

b.   sering    d.   tidak pernah  
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