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ABSTRAK 

Sunarsih, Septia Sri. 2016. Pengaruh Peran Guru dan Kedisiplinan Siswa 
terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Sekolah Binaan 1 Kecamatan 
Brebes Kabupaten Brebes. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. 

Sri Sami Asih, M.Kes. dan Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

Kata Kunci : kedisiplinan siswa; peran guru; prestasi belajar. 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses 

pembelajaran. Pencapaian prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Faktor tersebut yaitu factor sekolah, meliputi peran guru dalam pembelajaran serta 

kedisiplinan siswa. Hal ini diketahui bahwa peran guru dan kedisiplinan siswa 

memengaruhi prestasi belajar siswa. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh peran guru dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode ex 
post facto.Variabel pada penelitian ini, yaitu peran guru dan kedisiplinan siswa 

sebagai variabel bebas, serta prestasi belajar siswa sebagai variabel terikat. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 220 siswa. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik proporsional random sampling, dan tabel Krecjie dengan 

taraf kesalahan 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 140 siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur, angket, dan 

dokumentasi. Uji prasyarat yang digunakan meliputi uji normalitas, linearitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dalam 

penulisan ini menggunakan uji t satu sampel, analisis korelasi sederhana, regresi 

sederhana, korelasi ganda, regresi berganda, koefisien determinan, dan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) persentase rata-rata yang 

diperoleh pada variabel peran guru lebih besar dari 70%, artinya guru-guru kelas 

V telah melaksanakan perannya dengan baik di dalam proses pembelajaran; (2) 

persentase rata-rata yang diperoleh pada variabel kedisiplinan siswa lebih besar 

dari 75%, artinya kedisiplinan yang diterapkan siswa kelas V sudah baik; (3) 

persentase rata-rata yang diperoleh pada variabel prestasi belajar siswa lebih besar 

dari 65%, artinya prestasi belajar yang dicapai siswa di sekolah sudah cukup baik; 

(4) terdapat pengaruh peran guru terhadap prestasi belajar siswa dengan 

sumbangan pengaruh sebesar 23,4%; (5) terdapat pengaruh kedisiplinan siswa 

terhadap prestasi belajar siswa dengan sumbangan pengaruh sebesar 24,2%; dan 

(6) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru dan 

kedisiplinan siswa; (7) terdapat pengaruh peran guru dan kedisiplinan siswa 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa, hal ini dibuktikan dengan 

nilai Fhitung lebih besar dariFtabel yaitu 26,121 > 3,062 dengan sumbangan pengaruh 

sebesar 27,6%. Penulis menyarankan supaya guru dapat mengoptimalkan 

perannya dalam pembelajaran, dan sekolah melakukan pengawasan dalam 

pelaksanaan tata tertib, yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan membahas tentang hal-hal yang mendasari penulis 

untuk melakukan penelitian. Bab ini terdiri atas: (1) latar belakang masalah, (2) 

identifikasi masalah, (3) pembatasan masalah dan paradigma penelitian, (4) 

rumusan masalah, (5) tujuan penelitian, dan (6) manfaat penelitian. Berikut 

penjelasannya. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) dalam keberlangsungan pembangunan suatu bangsa. 

Melalui pendidikan, manusia mampu mengembangkan semua aspek 

kepribadiannya, yang mencakup pengetahuan, nilai serta sikap, dan 

keterampilannya. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian individu yang 

lebih baik. Hal tersebut sesuai  dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyatakan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada  Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Proses pendidikan pada umumnya dilangsungkan di sekolah melalui 

kegiatan pembelajaran yang merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku.
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Perubahan itu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekolah 

merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung, di sana diadakan 

kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Nilai-nilai etik, moral, mental, 

spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan dan keterampilan ditabur, ditanam, 

disiram, ditumbuhkan dan dikembangkan di sana (Tu’u 2004: 18). Oleh karena 

itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi pengaruh dan 

pembentukan sikap, perilaku, dan prestasi belajar siswa.  

Definisi prestasi belajar menurut Tu’u (2004: 75), yaitu “penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.” Berkaitan 

dengan hal tersebut Ratnawati (1996) dalam Sefullah (2012: 171) mengemukakan 

“prestasi belajar adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang siswa pada jangka 

waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor sekolah.” Jadi, prestasi belajar 

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

sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini yang 

sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran 

pencapaian hasil belajar siswa.  

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tercapainya prestasi belajar 

siswa di sekolah, misalnya peran guru dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, ada 

faktor penting lainnya yang ikut memberi kontribusi bagi keberhasilan siswa 

mencapai hasil belajar yang baik. Faktor-faktor tersebut menurut Kartono (1985) 

dalam Tu’u (2004: 78) terdiri dari: kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, motif, 

kesehatan, cara belajar, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, sekolah, dan 

sarana pendukung belajar. 
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Salah satu faktor yang memengaruhi prestasi belajar adalah peran guru. 

Pada proses pembelajaran, guru dituntut memiliki multi peran, agar mampu 

menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru harus mampu 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Semakin banyak siswa 

terlibat aktif dalam belajar, semakin tinggi kemungkinan keberhasilan belajar 

yang dicapainya.  

Beberapa ahli menyebutkan berbagai peran guru dalam pembelajaran. 

Sardiman (2014: 144) menjelaskan bahwa beberapa peran guru dalam kegiatan 

pembelajaran, yaitu sebagai informator, organisator, motivator, pengarah/direktor, 

inisiator, fasilitator, mediator, dan evaluator.” Pendapat lain mengenai peran guru 

dalam pembelajaran dikemukakan oleh Djamarah (2010: 43), sebagai berikut: 

Banyak peran yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa 

saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru, yaitu (1) korektor; (2) 

inspirator; (3) informator; (4) organisator; (5) motivator; (6) inisiator; 

(7) fasilitator; (8) pembimbing; (9) demonstrator; (10) pengelola 

kelas; (11) mediator; (12) supervisor; dan (13) evaluator. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai peran guru, dapat 

disimpulkan bahwa peran guru yang dominan dalam pembelajaran adalah yang 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan optimal. Guru 

diharapkan mampu mendorong siswa untuk senantiasa belajar dalam berbagai 

kesempatan, melalui berbagai sumber dan media, serta dapat memberikan fasilitas 

yang memadai. Apabila guru dapat  menciptakan lingkungan belajar tersebut, 

maka siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai prestasi belajar yang 

optimal. 
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Prestasi belajar dan potensi siswa dapat pula mengalami hambatan, salah 

satu penyebab karena konsentrasi belajarnya terganggu dan banyak masalah 

dalam dirinya. Kegiatan dan waktu pembelajaran banyak terganggu dan tersita, 

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

karena kegiatan yang dapat dilakukan siswa merupakan kegiatan yang kurang 

mendukung bagi perkembangan potensi dan prestasinya. Berbeda jika seorang 

siswa yang berusaha menata dirinya terbiasa dengan hidup tertib, teratur, menaati 

peraturan, dan norma yang berlaku di sekolah. Apalagi bila menambahnya dengan 

kegigihan dan kerja keras dalam belajar, potensi, dan prestasinya akan bertumbuh 

dan berkembang secara optimal (Tu’u 2004: 14-5). Berdasarkan penjelasan 

tersebut, disiplin yang diterapkan dengan baik di sekolah akan memberi andil bagi 

pertumbuhan dan perkembangan prestasi siswa. Penerapan disiplin sekolah akan 

mendorong, memotivasi, dan memaksa para siswa bersaing meraih prestasi.  

Definisi disiplin banyak dikemukakan oleh berbagai ahli. Gie (1972) dalam 

Imron (2011: 172) menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib di 

mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-

peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Istilah disiplin sering dikaitkan 

dan menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban 

mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib 

karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. 

Berdeda dengan istilah ketertiban, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan ketaatan 

muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang itu. Istilah 

tata tertib berarti perangkat peraturan yang berlaku untuk menciptakan kondisi 

yang tertib dan teratur (Tu’u 2004: 31).
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin 

merupakan sesuatu yang menyatu di dalam diri seseorang. Disiplin itu sesuatu 

yang menjadi bagian dalam hidup seseorang yang muncul dalam pola tingkah 

lakunya sehari-hari. Disiplin terjadi dan terbentuk sebagai hasil dan dampak 

proses pembinaan cukup panjang yang dilakukan sejak dari dalam keluarga dan 

berlanjut dalam pendidikan di sekolah. 

Disiplin dianggap sebagai prasyarat untuk menjadi individu yang unggul. 

Ciri individu unggul menurut Djojonegoro (1996) dalam Tu’u (2004: 15), sebagai 

berikut: (1) motivasi berpikir dan berkarya yang berorientasi pada prestasi unggul; 

(2) motivasi dalam mengembangkan bakat dan potensi diri untuk mencapai 

keunggulan; (3) daya saing sekaligus kerjasama yang tinggi, daya nalar yang 

tinggi serta matang dan berkeseimbangan; dan (4) kemampuan untuk berprakarsa, 

kemampuan untuk memperhitungkan risiko, sikap pencapaian prestasi dalam 

rangka persaingan. 

Keunggulan dapat dimiliki seseorang apabila terdapat sikap dan perilaku 

disiplin dalam dirinya. Disiplin inilah yang dapat mendorong adanya motivasi, 

daya saing, kemampuan, dan sikap yang melahirkan keempat ciri keunggulan 

tersebut sesuai dengan pendapat Djojonegoro (1996) dalam Tu’u (2004: 15). Jadi, 

kedisiplinan siswa menjadi salah satu faktor dominan dalam memengaruhi 

prestasi belajar.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa 

guru di SD Sekolah Binaan 1 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada tanggal 

14 Januari 2016,  siswa-siswa kelas V memiliki tingkat kedisiplinan yang 



6
 

 
 

berbeda-beda, sebagian sekolah siswanya kurang disiplin dalam menaati peraturan 

sekolah. Permasalahan yang sering terjadi, yaitu sebagian siswa tidak 

mengerjakan PR, terlambat berangkat ke sekolah, dan terlambat masuk ke dalam 

kelas saat jam istirahat selesai.  

Permasalahan lain yang muncul selain kedisiplinan siswa yaitu peran guru 

dalam pembelajaran. Permasalahan yang terjadi karena kurangnya penciptaan 

lingkungan kelas/belajar dengan suasana yang nyaman, tenang, dan 

menyenangkan dalam proses pembelajaran, serta kurangnya variasi metode 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hal tersebut menimbulkan proses 

pembelajaran yang kurang efektif dan efisien. Ketika wawancara, penulis 

menemukan bahwa prestasi belajar siswa kelas V di SD Sekolah Binaan 1 

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes masih ada siswa yang belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).  

Beberapa hasil penelitian relevan terdahulu yang mengkaji permasalahan 

tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2013) dari Institut Agama 

Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Pengaruh Peran Guru dalam 

Mengembangkan Komunikasi Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa 

(Studi Kasus Siswa Kelas VIII di MTS NU Putra 2 Buntet Pesantren Cirebon)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru dalam mengembangkan 

komunikasi pembelajaran tergolong cukup. Penelitian lainnya, dilakukan oleh 

Safitri (2012) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul 

“Pengaruh Kedisiplinan dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika 

Siswa Kelas V SD Muhammadiyah 3 Surakarta.” Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kedisiplinan berpengaruh terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas 

V SD Muhammadiyah 3 Surakarta. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Guru dan Kedisiplinan 

Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Sekolah Binaan 1 Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes”.

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut:

(1) Sebagian siswa tidak mengerjakan PR.  

(2) Sebagian siswa terlambat berangkat ke sekolah. 

(3) Sebagian siswa terlambat masuk ke dalam kelas saat jam istirahat selesai. 

(4) Sebagian guru belum mampu mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

(5) Sebagian guru kurang dalam melakukan variasi metode pembelajaran yang 

digunakan pada proses pembelajaran.  

(6) Sebagian siswa belum mencapai KKM sesuai dengan yang ditetapkan. 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Uraian mengenai pembatasan masalah dan paradigma penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, berdasarkan identifikasi 

masalah, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

(1) Objek yang diteliti pada peran guru adalah peran guru dalam pembelajaran,

yang meliputi sebagai informator, organisator, motivator, inisiator, 

fasilitator, mediator, evaluator, pembimbing, demonstrator, dan pengelola 

kelas.
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(2) Kedisiplinan siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

kedisiplinan siswa dalam hal belajar dan menaati tata tertib sekolah. 

(3) Prestasi belajar Siswa Kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes Kabupaten 

Brebes yang diperoleh melalui data nilai Ujian Tengah Semester (UTS 

semester ganjil tahun ajaran 2015/2016). 

(4) Subjek penelitian terbatas pada siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes. 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga variabel yaitu peran guru (X1) dan 

kedisiplinan siswa (X2) sebagai variabel bebas yang memengaruhi prestasi belajar 

siswa sebagai variabel terikat (Y). Berdasarkan pendapat Sugiyono (2014: 70), 

paradigma penelitian yang digunakan yaitu paradigma ganda dengan dua variabel 

independen. Hubungan antarvariabel tersebut dapat dilihat pada Bagan 1.1 

berikut: 

 Bagan 1.1. Bagan Paradigma Penelitian Ganda 

Keterangan: 

X1 : peran guru     

X2 : kedisiplinan siswa 

Y  : prestasi belajar  

 Y r3 R 

r2 

r1 X1 

X2 
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 r1  : pengaruh peran guru terhadap prestasi belajar 

 r2  : pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar 

 r3  : pengaruh peran guru terhadap kedisiplinan siswa  

R : pengaruh peran guru dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

(1) Seberapa tinggi peran guru dalam pembelajaran di kelas V SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes? 

(2) Seberapa tinggi kedisiplinan siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan 

Brebes, Kabupaten Brebes? 

(3) Seberapa tinggi prestasi belajar siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan 

Brebes, Kabupaten Brebes? 

(4) Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru dengan 

prestasi belajar siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes? 

(5) Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kedisiplinan siswa 

dengan prestasi belajar siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes? 

(6) Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru dengan 

kedisiplinan siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, Kabupaten 

Brebes? 
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(7) Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru dan 

kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar siswa kelas V di SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yakni tujuan umum dan khusus. 

Penjabaran kedua tujuan ini sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh peran guru 

dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus penelitian ini, yaitu untuk: 

(1) Mendeskripsikan seberapa tinggi peran guru dalam pembelajaran di kelas V 

SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 

(2) Mendeskripsikan seberapa tinggi kedisiplinan siswa kelas V di SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 

(3) Mendeskripsikan seberapa tinggi prestasi belajar siswa kelas V di SD 

Sekbin 1 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 

(4) Mendeskripsikan ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara 

peran guru dengan prestasi belajar siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan 

Brebes, Kabupaten Brebes. 

(5) Mendeskripsikan ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara 

kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar siswa kelas V di SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 
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(6) Mendeskripsikan ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara 

peran guru dengan kedisiplinan siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan 

Brebes, Kabupaten Brebes. 

(7) Mendeskripsikan ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara 

peran guru dan kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar siswa kelas V di 

SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan praktis. Penjabarannya 

sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

(1) Memberikan gambaran tentang pengaruh peran guru dan kedisiplinan siswa 

terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes.

(2) Memberikan kontribusi pada bidang ilmu pendidikan, khususnya psikologi 

pendidikan.

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penulis, guru, dan sekolah. 

Penjelasan mengenai manfaat tersebut antara lain: 

1.6.2.1 Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk diterapkan 

penulis ketika sudah menjadi seorang guru. 
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1.6.2.2 Bagi Siswa 

 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa sebagai masukan supaya siswa 

dapat meningkatkan kedisiplinan baik di sekolah, di rumah, maupun di 

masyarakat.

1.6.2.3 Bagi Guru 

Memberikan informasi dan pemahaman kepada guru sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

1.6.2.4 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan guru-guru lain, kemudian dapat memberikan informasi yang 

dapat diterapkan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Bagian ini menjelaskan tentang: (1) kajian teori, (2) kajian empiris, (3) 

kerangka berpikir, dan (4) hipotesis penelitian. Penjelasan selengkapnya sebagai 

berikut: 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam penelitian ini membahas tentang definisi peran guru, 

indikator peran guru, definisi kedisiplinan siswa, aspek-apek kedisiplisan siswa, 

indikator kedisiplinan siswa, definisi prestasi belajar, faktor-faktor yang 

memengaruhi prestasi belajar, pengaruh peran guru terhadap prestasi belajar, 

pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar, serta pengaruh peran guru 

dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. Uraiannya sebagai berikut:

2.1.1 Definisi Peran Guru  

Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran 

di sekolah. Mulyasa (2015: 35-6) mejelaskan “Guru sangat berperan dalam 

membantu perkembangan siswa untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara 

optimal, oleh karena itu guru harus berpacu dalam pembelajaran, dengan 

memberikan kemudahan belajar bagi seluruh siswa, agar dapat mengembangkan 

potensinya secara optimal.”

Guru dengan perannya selain sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing, 

masih diperlukan berbagai peran lain pada seorang guru. Katz (t.t) dalam 

Sardiman (2014: 143) menjelaskan bahwa peran guru meliputi: (1) sebagai 

komunikator; (2) sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat; (3) motivator
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sebagai pemberi inspirasi dan dorongan; (4) pembimbing dalam pengembangan 

sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai; dan (5) orang yang menguasai bahan yang 

diajarkan. 

Beberapa peran guru dalam kegiatan pembelajaran menurut Sardiman 

(2014: 144), yaitu “sebagai informator, organisator, motivator, pengarah/direktor, 

inisiator, fasilitator, mediator dan evaluator.” Djamarah (2010: 43) menjelaskan 

bahwa banyak peran yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja

yang telah menerjunkan diri menjadi guru, antara lain: (1) korektor; (2) inspirator; 

(3) informator; (4) organisator; (5) motivator; (6) inisiator; (7) fasilitator; (8) 

pembimbing; (9) demonstrator; (10) pengelola kelas; (11) mediator; (12) 

supervisor; dan (13) evaluator. 

Pendapat lain mengenai peran guru dikemukakan oleh Mulyasa (2015: 37), 

yaitu “beberapa peran guru, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, 

pelatih, penasehat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, penulis, 

pendorong kreativitas, pembawa cerita, aktor, emansipator, dan evaluator.” Peran 

guru dalam proses pembelajaran meliputi banyak hal, peran yang paling dominan 

yakni guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator dan fasilitator, 

evaluator, administrator, peran guru secara pribadi maupun secara psikologis 

(Usman 2013: 9). 

Pembelajaran yang optimal dan efektif tidak lepas dari berbagai peran guru 

dalam pembelajaran. Guru diharapkan mampu mendorong siswa untuk senantiasa 

belajar dalam berbagai kesempatan melalui berbagai sumber dan media. Hal ini 

berarti bahwa guru hendaknya dapat mengembangkan cara dan kebiasaan belajar 
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dengan sebaik-baiknya. Sangat diharapkan guru dapat memberikan fasilitas yang 

memadai sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai prestasi belajar 

yang optimal. 

2.1.2 Indikator Peran Guru  

Berdasarkan pendapat Sardiman (2014), Djamarah (2010), dan Usman 

(2013) mengenai peran guru, dapat disimpulkan 10 indikator peran guru yang 

akan diteliti, yakni peran guru sebagai informator, organisator, motivator, 

inisiator, fasilitator, mediator, evaluator, pembimbing, demonstrator, dan 

pengelola kelas. Berikut penjelasan dari indikator peran guru. 

2.1.2.1 Informator 

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, selain materi pembelajaran untuk setiap mata 

pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Penguasaan bahasa sebagai 

kuncinya, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan. Informator 

yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan siswa dan mengabdi untuk 

siswa (Djamarah 2010: 44). Bisa dikatakan, komunikasi antara guru dan siswalah 

yang merupakan kunci utama dalam proses pembelajaran, bagaimana guru 

menyampaikan informasi dan bagaimana respon siswa dalam menanggapi materi 

yang disampaikan guru.  

Contoh peran guru sebagai informator, antara lain: bagaimana cara guru 

menyampaikan materi dengan berbagai metode (tidak hanya metode ceramah) 

yang dapat memberikan pemahaman bagi siswa, penyampaian informasi 

mengenai pembelajaran dengan menggunakan buku pelajaran, serta materi 
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pembelajaran yang sudah dijelaskan terlebih dahulu sebelum guru mengadakan 

ulangan harian. Peran guru tersebut harus dioptimalkan, supaya tujuan 

pembelajaran dapat terpacai dengan baik. 

2.1.2.2 Organisator 

Sebagai organisator, peran guru mencakup berbagai pengelolaan kegiatan 

akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan 

sebagainya. Semuanya harus diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas 

dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa (Sardiman 2014: 144). Semua kegiatan 

yang ada di sekolah harus diorganisasikan dengan baik oleh guru, supaya dapat 

berjalan dengan efektif. Di sinilah pentingnya peran guru sebagai organisator. 

Contoh peran guru sebagai organisator, antara lain: bagaimana guru dapat 

mengorganisasikan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan di luar 

sekolah, jadi proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas. 

Pemanfaatan majalah dinding yang berisi hasil kerja siswa, penggunaan koran 

atau majalah sebagai sumber belajar, serta pemanfaatan ruang perpustakaan secara 

efektif.  

2.1.2.3 Motivator

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong siswa agar bergairah 

dan aktif dalam belajar. Setiap saat guru harus memberikan motivasi, karena 

dalam interaksi edukatif, tidak mustahil ada siswa yang malas belajar dan 

sebagainya. Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan 

kebutuhan siswa. Penganekaragaman cara belajar memberikan penguatan dan 

sebagainya, juga dapat memberikan motivasi bagi siswa untuk lebih bergairah 

dalam belajar (Djamarah 2010: 45).  
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 Peran guru sebagai motivator penting artinya dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat 

merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk 

mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan aktivitas, dan daya cipta, 

sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses pembelajaran (Sardiman 2014: 

145). Contoh peran guru sebagai motivator, antara lain: guru harus mampu 

memberikan motivasi supaya siswa giat dalam belajar, misalnya dengan 

menggunakan kata pintar ketika siswa mampu menjawab pertanyaan dengan 

benar, memberikan penguatan berupa hadiah bagi siswa/kelompok dengan hasil 

terbaik dalam mengerjakan tugas, penyampaian tujuan pembelajaran yang 

mengharuskan guru bersifat terbuka kepada siswa, tujuan apa yang akan siswa 

capai dalam mempelajari suatu materi pembelajaran, dan memberitahu nilai 

ulangan harian yang dicapai siswa, karena dengan disampaikannya hasil tersebut, 

siswa yang mendapat nilai baik diharapkan dapat mempertahankan atau justru 

meningkatkan nilainya, sebaliknya bagi siswa yang mendapat nilai kurang baik 

supaya dapat memperbaiki saat ulangan berikutnya. 

2.1.2.4 Inisiator 

Peran guru sebagai inisiator, mengharuskannya menjadi pencetus ide-ide 

kemajuan dalam pendidikan dan pembelajaran. Proses interaksi edukatif yang ada 

sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang pendidikan. Kompetensi guru harus diperbaiki, keterampilan 

penggunaan media pendidikan dan pembelajaran harus diperbarui sesuai 

kemajuan media komunikasi dan informasi. Guru harus menjadikan dunia 



18 
 

pendidikan, khususnya interaksi edukatif agar lebih baik dari sebelumnya, tidak 

hanya mengikuti ide-ide lama tanpa mencetuskan ide-ide inovasi bagi kemajuan 

pendidikan dan pembelajaran (Djamarah 2010: 45).  

Contoh peran guru sebagai inisiator, misalnya guru mampu mengaktifkan 

siswa dengan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, guru berinisiatif 

menjelaskan kembali materi pembelajaran ketika siswa salah dalam menjawab 

pertanyaan, di akhir pembelajaran guru menyampaikan kesimpulan dari hasil 

pembelajaran dengan melibatkan siswa guna mengetes pemahaman siswa. Guru 

harus mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, supaya siswa dengan mudah menyerap materi pembelajaran, selain itu 

intensitas pemberian PR. Hal tersebut merupakan beberapa cara guru dalam 

melakukan inovasi di dalam dunia pendidikan.

2.1.2.5 Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar siswa. Lingkungan belajar yang tidak 

menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang 

berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan siswa malas 

belajar. Hal tersebut menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, 

sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa 

(Djamarah 2010: 46).  

Pendapat lain disampaikan oleh Sardiman (2014: 146), yaitu “peran guru 

sebagai fasilitator menuntutnya memberikan fasilitas atau kemudahan dalam 

proses pembelajaran, misalnya dengan menciptakan suasana pembelajaran yang 
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serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi edukatif berlangsung 

secara efektif.” Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, misalnya dengan memajang gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran, seperti gambar-gambar tokoh pahlawan, peta, 

bagian-bagian bunga,dll di dinding ruang kelas. Menyediakan buku, koran, atau 

majalah di dalam kelas dan dimanfaatkan dengan optimal, serta mengelompokkan 

siswa secara heterogen, di mana ada siswa yang pandai dan kurang pandai. Hal ini 

dimaksudkan supaya siswa yang kurang pandai dapat dibimbing teman yang 

pandai, atau sering disebut dengan tutor sebaya. 

2.1.2.6 Mediator 

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi supaya lebih mengefektifkan proses pembelajaran. Keterampilan 

memilih dan menggunakan media pembelajaran diharapkan disesuaikan dengan 

pencapaian tujuan, materi, metode pembelajaran, serta kemampuan siswa (Usman 

2013: 11). Berdasarkan hal itu, guru dituntut memiliki keterampilan tersebut guna 

mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 

  Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam proses 

belajar siswa, sebagai pengatur jalannya diskusi. Kemacetan jalannya diskusi,

disebabkan siswa kurang mampu mencari jalan keluar dari pemecahan

masalahnya. Guru dapat menjadi penengah bagaimana menganalisis permasalahan 

agar dapat diselesaikan. Guru sebagai mediator dapat juga diartikan sebagai 

penyedia media (Djamarah 2010: 47). Contoh dari peran guru sebagai mediator, 
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antara lain: penggunaan media pembelajaran, penggunaan papan tulis secara 

maksimal, serta mengatur/mengawasi jalannya diskusi di kelas.

2.1.2.7 Evaluator 

Sebagai evaluator, guru harus berhati-hati dalam memberikan nilai atau 

kriteria keberhasilan. Tidak cukup hanya dilihat dari bisa tidaknya mengerjakan 

tes mata pelajaran yang diujikan, tetapi masih perlu ada pertimbangan-

pertimbangan yang sangat kompleks, terutama mengenai perilaku siswa pada 

masing-masing mata pelajaran (Sardiman 2014: 146).  

Guru dalam proses pembelajaran hendaknya menjadi seorang evaluator 

yang baik, karena untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan 

tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat (Usman 

2013: 11-2). Melalui kegiatan evaluasi, guru dapat mengetahui penguasaan siswa 

terhadap materi pembelajaran, serta ketepatan metode pembelajaran yang 

digunakan guru. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan 

balik (feedback) terhadap proses pembelajaran.  

Contoh peran guru sebagai evaluator, yaitu guru melakukan penilaian ketika 

memberikan tugas, baik berupa tugas individu maupun kelompok, guru 

mengoreksi semua tugas yang telah diberikan bersama siswa, guru melaksanakan 

remedial bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Tidak hanya 

memberikan remedial, guru juga harus memberikan soal pengayaan bagi siswa 

yang cepat dalam mengerjakan tugasnya, jadi diharapkan siswa tersebut tidak 

mengganggu siswa lainnya yang belum selesai, selain itu guru juga bisa 

memberikan nilai bagi siswa yang berani menjawab pertanyaan dengan benar.  
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2.1.2.8 Pembimbing 

Kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing siswa menjadi 

manusia yang cakap. Tanpa bimbingan dari guru, siswa akan mengalami kesulitan 

dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kekurangmampuan siswa 

menyebabkan lebih banyak bergantung pada bantuan guru, tetapi semakin 

dewasa, ketergantungan siswa semakin berkurang. Jadi, bagaimanapun juga 

bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat siswa belum mampu berdiri 

sendiri/mandiri (Djamarah 2010: 46).  

 Sebagai pembimbing, guru memiliki berbagai hak dan tanggung jawab 

dalam setiap pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan. Semua itu 

dilakukan berdasarkan kerjasama yang baik dengan siswa, tetapi guru 

memberikan pengaruh utama dalam setiap aspek pembelajaran (Mulyasa 2015: 

41). Contoh peran guru sebagai pembimbing, antara lain: guru harus dengan sabar 

memimbing siswa yang lambat dalam memahami materi pembelajaran, bersedia 

menyampaikan materi pembelajaran hingga siswa benar-benar paham (bila perlu 

diulang terus-menerus), guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya ketika 

selesai menjelaskan materi pembelajaran. Ketika pemberian tugas, guru tidak 

hanya duduk diam melihat siswa mengerjakan, tetapi berkeliling atau mengawasi, 

dan memastikan bahwa semua siswa paham pada tugas yang diberikan.  

2.1.2.9 Demonstrator 

Melalui perannya sebagai demonstrator, guru hendaknya senantiasa 

menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa 

mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuan dalam hal ilmu yang 
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dimiliki, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai siswa. 

Guru harus mampu memperagakan apa yang diajarkannya dengan baik, 

maksudnya agar apa yang disampaikannya benar-benar dimiliki oleh siswa 

(Usman 2013: 9).  

Pendapat lain disampaikan oleh Djamarah (2010: 46), yaitu “pada interaksi 

edukatif, tidak semua bahan pembelajaran dapat siswa pahami, apalagi siswa yang 

memiliki inteligensi sedang. Bahan pembelajaran yang sukar dipahami siswa, 

guru harus bisa membantunya dengan cara memperagakan apa yang diajarkan 

secara jelas, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman siswa, 

dan tidak terjadi kesalahan definisi antara guru dan siswa.” Tujuan pembelajaran 

pun dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Contoh peran guru sebagai 

demonstrator, yaitu di mana guru menggunakan alat peraga yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran, selain itu guru harus memberikan contoh dari 

materi-materi yang disampaikan, intinya adalah memaksimalkan pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran. 

2.1.2.10 Pengelola Kelas 

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, 

karena kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi 

edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat 

kegiatan pembelajaran (Djamarah 2010: 47). Kelas yang terlalu padat, pertukaran 

udara kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak tidak menguntungkan bagi 

terlaksananya interaksi edukatif yang optimal.  
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Guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar, serta 

merupakan aspek dari lingkugan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini 

diatur dan diawasi agar pembelajaran terarah pada tujuan pendidikan. Pengawasan 

lingkungan belajar turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi 

lingkungan belajar yang baik, karena lingkungan yang baik adalah yang bersifat 

menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman, dan 

kepuasan dalam mencapai tujuan (Usman 2013: 10). Contoh peran guru sebagai 

pengelola kelas, yaitu di mana guru mampu mengelola kebersihan kelas 

berdasarkan tugas piket yang sudah disusun, penempatan media atau alat peraga 

di ruang kelas, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, meliputi sikap guru 

terhadap siswa yang suka membuat gaduh, serta posisi tempat duduk siswa. 

2.1.3 Definisi Kedisiplinan Siswa 

Kedisipilinan berasal dari kata dasar disiplin.  Wiyani (2013: 159) 

menjelaskan “disiplin adalah tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap 

peraturan atau tata tertib.”  Gie (1972) dalam Imron (2011: 172) mengemukakan 

bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung 

dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan 

rasa senang hati.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Prijodarminto (1994) dalam Tu’u (2004: 31) 

menjelaskan “disiplin sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian 

perilaku dalam kehidupannya. Perilaku tersebut tercipta melalui proses binaan 
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melalui keluarga, pendidikan, dan pengalaman”. Adapun definisi disiplin siswa 

adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh siswa di sekolah, tanpa 

ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsug maupun tidak 

langsung terhadap siswa sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan (Imron 

2011: 173). 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan 

adalah suatu yang menjadi bagian dalam hidup seseorang yang muncul pada pola 

tingkah lakunya sehari-hari. Keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan 

tertib, teratur dan semestinya tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung.   

2.1.4 Aspek-aspek Kedisiplinan Siswa 

Orang yang disiplin senantiasa melakukan pekerjaan tepat waktu. Ada 

pepatah yang mengatakan “waktu adalah uang” artinya, kita harus pandai 

menggunakan waktu sebaik-baiknya, jika ada waktu luang kita sempatkan untuk 

mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri atau bahkan orang lain. 

Contoh disiplin dalam kehidupan sehar-hari, antara lain: disiplin waktu, belajar, 

bekerja, beribadah, beristirahat, dan berolahraga (Murtini 2010: 10).  

Disiplin akan menjadikan seseorang mudah mencapai keberhasilan dari apa 

yang dicita-citakannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kita harus pandai merencanakan dan mengatur waktu pada setiap kegiatan 

kita sehari-hari, agar kita dapat melaksanakan setiap pekerjaan tepat pada 

waktunya, dan hasilnya memuaskan sesuai harapan, oleh karena itu, kita tidak 

boleh menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 
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Kedisiplinan siswa terdiri dari tiga aspek, sesuai dengan pendapat Murtini 

(2010: 11), yaitu disiplin dalam keluarga, disiplin di lingkungan sekolah, dan 

disiplin dalam masyarakat. Aspek kedisiplinan siswa yang akan diteliti pada 

penelitian ini mencakup disiplin dalam keluarga dan lingkungan sekolah saja.

Penjelasan dari kedua aspek tersebut, antara lain: 

2.1.4.1 Disiplin dalam Keluarga 

Keluarga merupakan tempat memulai menanamkan disiplin terhadap anak, 

apabila dalam keluarga telah ditanamkan disiplin, maka akan lebih mudah pula 

ditanamkan disiplin di sekolah dan masyarakat. Disiplin dalam keluarga misalnya, 

bangun pagi, melaksanakan sholat, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, 

mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah tepat waktu. Apabila kebiasaan ini 

dilaksanakan oleh setiap anak setiap hari, maka anak akan terbiasa tertib dan 

disiplin dalam menaati peraturan yang berlaku. Disiplin akan mengembangkan 

diri sendiri dan orang lain, bahkan disiplin mencerminkan kepribadian yang 

tinggi.  

Sebagai siswa, hendaknya di rumah juga menerapkan disiplin dalam belajar, 

misalnya belajar dengan orang tua atau kakak, bahkan teman apabila menemui 

kesulitan. Contoh sikap disiplin belajar di rumah menurut Murtini (2010: 12), 

antara lain: (1) menggunakan waktu belajar dengan baik; (2) mengerjakan tugas 

rumah dari guru; (3) belajar mengaji atau les di rumah; dan (4) menggunakan 

waktu untuk istirahat tidak hanya untuk bermain. 

2.1.4.2 Disiplin di Lingkungan Sekolah 

Peraturan atau tata tertib di sekolah dimaksudkan untuk mengatur segala 

kehidupan di sekolah. Adanya tata tertib di lingkungan sekolah akan menjadikan 

kegiatan mengajar berjalan tertib dan lancar. Siswa yang tidak disiplin akan 
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menghabiskan waktu belajarnya dengan bermain-main, yang pada akhirnya ia 

akan menyesal, sedangkan siswa yang disiplin akan memanfaatkan waktu di 

sekolah dengan belajar, membaca buku di perpustakaan, atau hal-hal lain yang 

bermanfaat. Hal tersebut dapat kita bayangkan jika tata tertib di sekolah dilanggar 

oleh siswa itu sendiri, tentu saja akan menjadi kacau dan proses pembelajaran 

akan terhambat. 

Adapun disiplin sekolah dapat dilakukan sebagai berikut: (1) berangkat 

sekolah tepat waktu; (2) melaksanakan tugas yang diberikan guru; (3) 

menegakkan disiplin dan tata tertib; (4) menjaga nama baik sekolah; (5) belajar 

dengan tekun dan penuh tanggung jawab; dan (6) menanyakan materi pelajaran 

yang belum jelas (Murtini 2010: 14).  

2.1.5 Indikator Kedisiplinan Siswa 

Indikator kedisiplinan siswa menunjukkan perubahan hasil belajar siswa 

sebagai konstribusi mengikuti dan menaati peraturan sekolah. Hal tersebut sesuai 

dengan apa yang dijelaskan Tu’u (2004: 91) dalam penelitiannya. Indikator 

kedisiplinan siswa tersebut meliputi: (1) dapat mengatur waktu belajar di rumah, 

(2) rajin dan teratur belajar, (3) perhatian yang baik saat belajar di kelas, dan (4) 

ketertiban diri saat belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Murtini (2010: 11) 

menyebutkan tiga aspek kedisiplinan, yaitu disiplin dalam keluarga, disiplin di 

lingkungan sekolah, dan disiplin dalam masyarakat. Contoh sikap disiplin belajar 

di rumah, antara lain: (1) menggunakan waktu belajar dengan baik; (2) 

mengerjakan tugas rumah dari guru; (3) belajar mengaji atau les di rumah; dan (4) 

menggunakan waktu untuk istirahat. Adapun disiplin sekolah dapat dilakukan 

sebagai berikut: (1) berangkat sekolah tepat waktu; (2) selalu bersikap hormat dan 



27 
 

sopan santun terhadap guru; (3) melaksanakan tugas yang diberikan guru; (4) 

menegakkan disiplin dan tata tertib; (5) menjaga nama baik sekolah; (6) belajar 

dengan tekun dan penuh tanggung jawab; dan (7) menanyakan materi pelajaran 

yang belum jelas. 

Berdasarkan apek-aspek kedisiplinan Murtini (2010) dan Tu’u (2004) yang 

telah diuraikan, dapat dikategorikan menjadi lima indikator kedisiplinan siswa 

sebagai berikut: 

(1) Disiplin masuk sekolah, yaitu aktif masuk sekolah, artinya siswa aktif 

berangkat sekolah dan tidak pernah membolos. Ketepatan waktu masuk 

sekolah dan kelas, yaitu siswa berangkat sekolah sebelum bel tanda masuk 

berbunyi, dan siswa tepat waktu memasuki kelas setelah jam istirahat. 

(2) Disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, yaitu aktif mengikuti 

pelajaran, artinya siswa selalu aktif dalam mengikuti pelajaran di kelas, 

tidak menganggu teman saat pelajaran berlangsung, dan memperhatikan 

penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, serta mengerjakan soal latihan 

yang diberikan guru, baik secara individu maupun kelompok. 

(3) Disiplin dalam mengerjakan tugas, yaitu konsisten dan mandiri mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, artinya siswa tetap konsisten dan mandiri dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan walaupun guru tidak berada di kelas. 

Disiplin dalam mengikuti ulangan, maksudnya siswa dapat menerapkan 

sikap disiplin dalam ulangan dengan mengerjakan soal ulangan sendiri, 

tidak mencontek saat ulangan berlangsung, dan berusaha mengerjakannya 

sendiri sesuai kemampuan yang dimiliki. Mengumpulkan tugas tepat waktu, 

yaitu siswa mampu mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. 
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(4) Disiplin belajar di rumah, yaitu aktif dan mandiri belajar di rumah, artinya 

siswa tetap aktif dan mandiri belajar di rumah tanpa ada tekanan dari luar. 

Mengerjakan PR yang diberikan guru, maksudnya siswa mengerjakan PR di 

rumah bukan di sekolah dan tidak mencontek PR teman. Meluangkan waktu 

belajar di rumah secara optimal, artinya siswa selalu meluangkan waktu 

untuk belajar di rumah. 

(5) Disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah, yaitu memakai seragam sesuai 

peraturan, artinya siswa memakai seragam sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan oleh pihak sekolah. Mengikuti upacara, yaitu siswa selalu 

mengikuti upacara sesuai jadwal yang telah ditentukan. Membawa peralatan 

sekolah setiap hari. Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah, 

artinya siswa selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. 

Mengerjakan tugas piket, yaitu siswa selalu mengerjakan tugas piket sesuai 

jadwalnya. 

2.1.6 Definisi Prestasi Belajar 

Definisi prestasi belajar menurut Ratnawati (1996) dalam Sefullah (2012: 

171), yaitu “prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan 

oleh seseorang, sedangkan prestasi belajar adalah prestasi yang dicapai oleh 

seseorang siswa pada jangka waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor 

sekolah.” Tu’u (2004: 75) menjelaskan bahwa prestasi merupakan hasil yang 

dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu, selanjutnya 

prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan oleh guru. 
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Prestasi belajar adalah penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk 

mengetahui sejauh mana ia telah mencapai sasaran belajar. Melalui prestasi 

belajar, siswa dapat mengetahui kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar. 

Prestasi belajar juga merupakan hasil kegiatan belajar untuk mengetahui sejauh 

mana siswa menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh 

munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik 

(Saefullah 2012: 171). Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika 

telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa, berupa 

kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu 

tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam buku laporan yang 

disebut rapor. Prestasi belajar terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran, terutama dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini 

yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai 

ukuran pencapaian hasil belajar siswa.  

Prestasi belajar pada penelitian ini diperoleh melalui data nilai Ujian Tengah 

Semester (UTS semester ganjil tahun ajaran 2015/2016), kelas V SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. 

2.1.7 Faktor-faktor yang Memengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik internal 

maupun eksternal. Menurut Ahmadi dan Supriyono (2013: 138), faktor-faktor 

yang memengaruhi prestasi belajar, meliputi:
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(1) Faktor  Eksternal 

Faktor eksternal yang memengaruhi prestasi belajar siswa dapat digolongkan 

ke dalam faktor sosial, faktor budaya, dan lingkungan fisik. Faktor sosial 

yaitu keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat. Faktor keluarga meliputi 

faktor orang tua, yaitu cara mendidik anak, hubungannya dengan anak, 

bimbingan orang tua terhadap anak, dan suasana rumah. Faktor sekolah 

meliputi hubungan guru dengan siswa, metode mengajar, faktor alat 

pembelajaran, kondisi gedung sekolah, kurikulum, waktu sekolah, dan 

pelaksanaan disiplin. Faktor teman dan masyarakat meliputi teman 

sepergaulan siswa di lingkungan tempat tinggalnya dan partisipasi maupun 

dukungan terhadap dunia pendidikan. Faktor budaya seperti adat istiadat, 

ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Faktor lingkungan alam dan fisik 

mencakup fasilitas rumah, fasilitas belajar dan iklim. 

(2) Faktor Internal 

Faktor internal yang memengaruhi prestasi belajar siswa meliputi faktor 

jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kematangan fisik maupun psikis. 

Faktor jasmaniah misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan 

sebagainya. Faktor psikologis dibagi menjadi dua, yaitu faktor intelektif dan 

faktor non-intelektif. Faktor intelektif terdiri dari faktor potensial, yakni bakat 

dan faktor kecakapan nyata yaitu prestasi. Faktor non-intelektif yaitu unsur-

unsur kepribadian seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, 

emosi, dan penyesuaian diri. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, faktor peran guru dan kedisiplinan siswa 

pada penelitian ini termasuk dalam faktor sekolah. Bagaimana pihak sekolah 

mampu menanamkan kedisiplinan pada siswa dengan adanya tata tertib yang 

berlaku, dan peran guru dalam proses pembelajaran yang menuntut keberhasilan 

pada hasil maupun prestasi belajar siswa. Faktor-faktor tersebut ditekankan 

penulis sebagai variabel yang akan diteliti.  

2.1.8 Pengaruh Peran Guru terhadap Prestasi Belajar  

Prestasi belajar dipengaruhi oleh peran guru dalam pembelajaran. Guru 

dituntut memiliki multi peran, sehingga mampu menciptakan kondisi 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut Porter (2000) dalam Tu’u (2004: 

77), orang belajar 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% 

dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang 

dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Hal tersebut 

menunjukkan strategi pembelajaran yang lebih memberi hasil baik bagi siswa 

adalah pembelajaran yang banyak melibatkan siswa berpikir, berbicara, 

berargumentasi, dan mengutarakan gagasan-gagasannya. Prestasi belajar akan 

rendah apabila siswa hanya pasif dan menjadi pendengar dari ceramah guru. 

Peran guru dalam pembelajaran, menuntutnya menjadi guru yang dapat 

memfasilitasi siswa pada proses pembelajaran, supaya pembelajaran berjalan lebih 

efektif dan efisien, dan mampu mengelola situasi atau kondisi belajar di kelas 

senyaman mungkin, serta bagaimana cara guru mengaktifkan siswa pada proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung menyenangkan, aktif dan mampu 

membuat siswa termotivasi untuk belajar akan berpengaruh pada prestasi 

belajarnya. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran guru 

dalam pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar, sesuai dengan apa 

yang disampaikan Tu’u (2004: 78), yaitu “prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran dipengaruhi oleh peran dan strategi guru dalam pembelajaran.”

2.1.9 Pengaruh Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar  

Prestasi belajar dipengaruhi oleh kedisiplinan siswa dalam hal belajar dan 

kedisiplinannya di sekolah. Kedisiplinan belajar yang dimaksud yaitu dalam hal 

mengerjakan tugas/PR yang diberikan guru, dan perhatian siswa selama proses 

pembelajaran, selanjutnya kedisiplinan sekolah seperti pelaksanaan tata tertib 

yang diterapkan sekolah oleh siswa. 

Pembelajaran di kelas tentunya diharapkan berjalan dengan lancar, beberapa 

hal yang memengaruhinya yaitu kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas dari 

guru dan perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Jika terdapat siswa 

yang tidak mengerjakan tugas, maka proses pembelajaran tidak berjalan lancar,

karena guru akan lebih fokus kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas. 

Perhatian siswa dalam pembelajaran juga sangat berpengaruh, karena siswa harus 

fokus pada pembelajaran yang diterangkan guru, tidak ribut atau mengganggu 

teman lainnya. Prestasi belajar dapat dicapai secara maksimal, apabila siswa 

memiliki kedisiplinan dalam belajar. 

Kedisiplinan sekolah juga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Siswa yang sudah terbiasa tertib di sekolah tidak akan memengaruhi kegiatan 

belajarnya, berbeda dengan siswa yang sering melanggar tata tertib sekolah. Siswa 

yang melanggar tata tertib sekolah akan sibuk dengan sanksi disiplin yang 
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diberikan pihak sekolah. Misalnya, siswa yang terlambat berangkat ke sekolah, 

dia akan merasa was-was, karena pembelajaran sudah berlangsung. Hal tersebut 

dapat mengganggu konsentrasinyanya dalam belajar. 

Bagi siswa yang sudah menerapkan disiplin, mereka akan selalu ingat 

dengan kewajibannya dalam belajar dan melaksanakannya dengan baik. Berbeda 

bagi siswa yang kurang menerapkan disiplin, mereka akan menganggap belajar 

merupakan sebuah paksaan dan tekanan. Ada sebagian siswa yang awalnya 

mendapat paksaan dalam menerapkan disiplin belajar, tetapi pada akhirnya siswa 

menyadari akan pentingnya belajar dan kewajiban belajar untuk mendapatkan 

prestasi belajar yang memuaskan.  

Jadi, kedisiplinan siswa menjadi salah satu faktor dominan dalam 

memengaruhi prestasi belajarnya di sekolah, sesuai dengan pendapat dari 

Djojonegoro (1996) dalam Tu’u (2004: 15), yaitu “keunggulan baru dapat dimiliki 

apabila dalam diri seseorang terdapat sikap dan perilaku disiplin.” Disiplin inilah 

yang dapat mendorong adanya motivasi, daya saing, kemampuan dan sikap siswa 

dalam belajar, yang selanjutnya akan berdampak pada prestasi belajarnya. 

2.1.10 Pengaruh Peran Guru dan Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi 
Belajar  

Prestasi belajar banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya peran guru 

dan kedisiplinan siswa itu sendiri. Sesuai dengan apa yang disampaikan Sanjaya 

(2006) dalam Susanto (2015: 13), yaitu “guru adalah komponen yang sangat 

menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Guru sebagai salah 

satu personal dalam sekolah berperan penting untuk pencapaian keberhasilan 

tersebut.” Upaya pencapaian prestasi belajar yang optimal menuntut seorang guru 
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mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien, serta 

melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga dapat 

membangkitkan motivasinya dalam mencapai prestasi belajar.  

Tidak hanya itu, perannya dalam pembelajaran menjadikan seorang guru 

dapat menjadi informator dengan memberikan informasi yang dibutuhkan siswa. 

Menjadi organisator dengan mengorganisasikan segala kegiatan pembelajaran. 

Motivator dengan memberikan motivasi kepada siswanya supaya bersemangat 

dalam belajar dan mampu mencapai prestasi yang optimal.   

Hal lain yang memengaruhi prestasi belajar adalah kedisiplinan siswa, yaitu 

disiplin masuk sekolah, misalnya tepat waktu dalam berangkat sekolah dan 

memasuki kelas setelah jam istirahat. Kedisiplinan dalam mengkuti pembelajaran 

di sekolah, yaitu siswa harus mampu berkonsentrasi selama proses pembelajaran 

berlangsung. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas, misalnya siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh dan mengerjakannya dengan 

kemampuan sendiri, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kedisiplin dalam belajar 

di rumah, contohnya mengerjakan PR dari guru dan meluangkan waktu untuk 

belajar. Selanjutnya kedisiplinan dalam menaati tata tertib di sekolah, misalnya 

mengikuti upacara, menjaga ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekolah. 

Kedisiplinan siswa sangat memengaruhi prestasi belajarnya. Keadaan siswa 

yang disiplin akan mendukung berjalannya pembelajaran di sekolah. Pada proses 

pembelajaran di kelas, disiplin akan membuat suasana pembelajaran lebih 

kondusif dan tenang. Pembelajaran di kelas akan berjalan sesuai dengan harapan, 

apabila guru dan siswa dapat saling bekerja sama atau saling mendukung.  
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Pendapat tersebut sesuai dengan penjelasan Tu’u (2004: 93) mengenai 

pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar, yaitu “pencapaian prestasi 

belajar yang baik selain karena adanya tingkat kecerdasan yang cukup, baik, dan 

sangat baik, juga didukung oleh adanya disiplin sekolah yang ketat dan konsisten, 

disiplin individu dalam belajar dan perilaku yang baik.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, peran guru dalam pembelajaran dan 

kedisiplinan siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, dan keduanya 

merupakan faktor dominan dalam memengaruhi prestasi belajar tersebut.  

2.2 Kajian Empiris 

Kajian yang relevan dengan penelitian ini yaitu kajian tentang hasil 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain: 

(1) Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin dari Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Veteran Semarang pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh 

Peran Guru dalam Mengembangkan Komunikasi Pembelajaran terhadap 

Prestasi Belajar Siswa.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru 

dalam mengembangkan komunikasi pembelajaran tergolong cukup 

(56,91%), yakni berada pada kategori 55%-74%. Prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS tergolong kategori baik dilihat dari hasil nilai rapor 

dengan rata-rata nilai 76, nilai tersebut berada diantara 66-76. Hasil uji 

regresi diperoleh sig=0,050 dengan =0,05. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

peran guru dalam mengembangkan komunikasi pembelajaran terhadap 
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prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas VIII MTs NU Putra 2 

Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon, pada taraf kesalahan 5%. 

(2) Penelitian yang dilakukan oleh Widayanti dari Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Veteran Semarang pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh 

Peran Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI TKR pada Mata 

Pelajaran Kelistrikan Otomotif Sub Kompetensi Sistem Pengapian 

Konvensional.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ada pengaruh 

signifikan dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Hal  tersebut menunjukkan H0 ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan 

“ada pengaruh peran guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran kelistrikan otomotif sub kompetensi sistem pengapian di SMK 

Yasemi Karangrayung tahun pelajaran 2013/2014” dapat diterima.

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dari Universitas Negeri Yogyakarta 

pada tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh Motivasi, Lingkungan dan 

Disiplin terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Jurusan Teknik Audio Video 

SMK Negeri 3 Yogyakarta.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

Motivasi, Lingkungan dan Disiplin secara bersama-sama berpengaruh 

positif. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien r = 0,888, rhitung lebih besar 

dari rtabel (0,888 > 0,339). Koefisien determinan (r
2
) sebesar 0,789 atau 

78,9%, dapat diketahui juga bahwa motivasi memberikan sumbangan efektif 

sebesar 5,44%, lingkungan memberikan sumbangan efektif sebesar 28,85%, 

dan disiplin memberikan sumbangan efektif sebesar 44,61% serta 

ditunjukan dengan persamaan Y =71,095+ 0,014X1 + 0,107X2  + 0,171X3. 
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Jadi dapat disimpulkan, bahwa disiplin memberi pengaruh dominan dengan 

sumbangan efektif sebesar 44,61% dibanding dengan motivasi dan 

lingkungan terhadap prestasi belajar siswa pada Jurusan Teknik Audi Video 

SMK Negeri 3 Yogyakarta kelas XI AV2 tahun ajaran 2011/2012.  

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Handhani dari Universitas Sebelas Maret 

Surakarta pada tahun 2013 yang berjudul ”Pengaruh Kedisiplinan Belajar 

dan Pemanfaatan Fasilitas Belajar terhadap Prestasi Belajar Sosiologi 

Siswa Kelas XI IPS di SMA Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014.” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hipotesis 1 ”Ada pengaruh yang 

signifikan kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar sosiologi siswa 

SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014” diterima kebenarannya. 

Nilai ρ menunjukkan angka 0,015, artinya bahwa 0,015 < 0,05 (sesuai 

dengan kaidah hipotesis yaitu ρ <0,05). Variabel kedisiplinan belajar 

memiliki thitung 2,474 > tTabel 1,671; (2) hipotesis 2 ”Ada pengaruh yang 

signifikan pemanfaatan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar sosiologi 

siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014” diterima 

kebenarannya. Nilai ρ menunjukkan angka 0,023, artinya 0,023 < 0,05 

(sesuai dengan kaidah hipotesis yaitu ρ < 0,05). Variabel pemanfaatan 

fasilitas belajar memiliki thitung 2,321 > tTabel 1,671; (3) hipotesis 3 ”Ada 

pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar dan pemanfaatan 

fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar sosiologi 

siswa SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014” diterima 

kebenarannya. Nilai ρ menunjukkan angka 0,04, artinya bahwa 0,04 < 0,05 
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(sesuai dengan kaidah hipotesis yaitu ρ <0,05). Variabel kedisiplinan belajar 

dan pemanfaatan fasilitas belajar memiliki Fhitung sebesar 5,859 > FTabel

1,671. Variabel bebas (kedisiplinan belajar dan pemanfaatan fasilitas 

belajar) memberikan konstribusi sebesar 12,8% terhadap prestasi belajar 

Sosiologi. 

(5) Penelitian yang dilakukan oleh Arisana dari Universitas Negeri Yogyakarta 

pada tahun 2012 yang berjudul ”Pengaruh Kedisiplinan Siswa dan Persepsi 

Siswa tentang Kualitas Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

Siswa Kelas XI IPS MAN Yogyakarta II Tahun Ajaran 2011/2012.” Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kedisiplinan siswa berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap prestasi belajar Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 

Yogyakarta II tahun ajaran 2011/2012 dengan harga koefisien korelasi 

korelasi r(x1y) sebesar 0,494 serta thitung 5,591 dengan signifikansi 0,000; (2) 

Persepsi siswa tentang kualitas mengajar guru berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 

Yogyakarta II tahun ajaran 2011/2012 dengan harga koefisien korelasi 

korelasi r(x2y) sebesar 0,539 serta nilai thitung 6,308 dengan signifikansi 

0,000; (3) Kedisiplinan siswa dan persepsi siswa tentang kualitas mengajar 

guru secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar Akuntansi siswa kelas XI IPS MAN Yogyakarta II tahun 

ajaran 2011/2012 dengan harga R sebesar 0,605 dan R2 sebesar 0,366 serta 

harga Fhitung sebesar 27,702 dengan signifikansi 0,000. 
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(6) Penelitian yang dilakukan oleh Supardi dari Universitas Indraprasta 

Persatuan Guru Republik Indonesia pada tahun 2014 yang berjudul “Peran 

Kedisiplinan Belajar dan  Kecerdasan Matematis Logis dalam  

Pembelajaran Matematika.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

terdapat pengaruh kedisiplinan belajar dan kecerdasan matematis logis 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika, (2) terdapat 

pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar matematika (3) 

terdapat pengaruh kecerdasan matematis logis terhadap prestasi belajar 

matematika.  

(7) Penelitian yang dilakukan oleh Umiyati dari Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013 yang berjudul “Peran Guru sebagai 

Motivator dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah Hudatul Khairiyah Condet Balekambang 

Kramat Jati Jakarta Timur.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

guru sebagai motivator sangat penting dalam rangka meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

(8) Penelitian yang dilakukan oleh Asliyanti dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon 

pada tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh Kedisiplinan Belajar Sekolah 

terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Ekonomi Kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon.” Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa disiplin belajar sebesar 54.0% dengan 

kriteria cukup terletak pada rentang 40%-54%, prestasi belajar pada mata 

pelajaran Ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon 
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adalah sebesar 71.17 dengan kriteria baik terletak pada rentang 55%-74%, 

dan pengaruh keduanya sebesar 0,855 dengan kriteria tinggi terletak pada 

rentang 0,70-0,90 dan Sig. 0,000 < 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi kelas X 

di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon. 

(9) Penelitian yang dilakukan oleh Rahimi dan Karkami dari Urmia University, 

Iran pada tahun 2015 yang berjudul “The role of teachers’ classroom 

discipline in their teaching effectiveness and students language learning 

motivation and achievement: A path method.” Hasil penelitian 

menunjukkan  

The results showed that EFL teachers reward and praise 
students for good behavior and they are not very authoritarian. 
Further, teaching effectiveness, motivation and achievement in 
learning English were all found to be related to discipline 
strategies. The results of path analysis showed that those 
teachers who used involvement and recognition strategies more 
frequently were perceived to be more effective teachers; 
however, students perceived teachers who used punitive 
strategies as being less effective in their teaching. It was also 
revealed that in classes where teachers managed disruptive 
behaviors by using punitive strategies, students had problems in 
learning as punitive strategies lowered students’ motivation. 
Teaching effectiveness was found to mediate the effect of 
punishment on motivation while motivation mediated the effect 
of punitive strategies on achievement. Motivation was found to 
have the strongest effect on achievement.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa guru bahasa 

inggris memuji siswanya ketika berperilaku baik, dan mereka tidak otoriter 

dalam mengajar. Efektivitas mengajar, motivasi, dan prestasi belajar bahasa 

Inggris ditemukan berhubungan dalam mendisiplinkan strategi mengajar 



41 
 

guru. Hasil analisis menunjukkan bahwa guru-guru yang menggunakan 

strategi mengajar lebih sering dianggap lebih efektif. Namun, guru yang 

menggunakan strategi hukuman kurang efektif dalam pengajaran menurut 

siswa. Guru juga mengungkapkan bahwa guru menerapkan strategi 

hukuman bagi siswa yang berperilaku mengganggu di dalam kelas, dan efek 

dari hukuman tersebut menjadikan motivasi belajarnya menurun. 

Pelaksanaan efektivitas mengajar ditemukan adanya pengaruh hukuman 

terhadap motivasi, sementara motivasi memberikan efek terhadap strategi 

hukuman maupun prestasi. Motivasi ditemukan memiliki efek paling kuat 

pada prestasi.

(10)Penelitian yang dilakukan oleh Ehiane dari Lagos State Polytechnic, Nigeria

pada tahun 2014 yang berjudul “Discipline and Academic Performance (A 

Study of Selected secondary Schools in Lagos, Nigeria).” Hasil penelitian 

menunjukkan  

The study employed cross sectional research survey design in 
which questionnaire was the main instrument of data collection 
in addition to interview guide and document review. However, 
the findings of the study clearly showed that effective school 
discipline should be encouraged in controlling students’ 
behaviour thus affects students’ general academic performance.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei di mana kuesioner 

adalah instrumen utama dari pengumpulan data, selain panduan wawancara 

dan  ulasan dokumen. Namun, temuan dari penelitian ini jelas menunjukkan 

bahwa disiplin sekolah efektif dalam mendorong dan mengontrol perilaku 

siswa sehingga memengaruhi prestasi akademiknya. 
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Penelitian yang telah dipaparkan merupakan penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

meneliti tentang peran guru, kedisiplinan siswa, dan prestasi belajar. Namun 

belum ada yang membahas ketiga variabel tersebut dalam satu penelitian. Berbeda 

dengan penelitian terdahulu, penulis membahas ketiga variabel pada satu 

penelitian. Perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian dan subjek penelitian. 

Peran guru dan kedisiplinan siswa akan dibahas sebagai variabel bebas dan 

prestasi belajar siswa sebagai variabel terikat.  

Penelitian yang telah dilaksanakan, dijadikan sebagai bahan pengembangan 

bagi penulis dalam melaksanakan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang pengaruh peran guru dan kedisiplinan siswa 

terhadap prestasi belajar siswa. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Prestasi belajar menurut Ratnawati (1996) dalam Sefullah (2012: 171), yaitu 

“prestasi yang dicapai oleh seseorang siswa pada jangka waktu tertentu dan 

dicatat dalam buku rapor sekolah.” Prestasi belajar terfokus pada nilai atau angka 

yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama 

dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk 

melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa.  

Pencapaian prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya peran 

guru dalam pembelajaran. Guru dituntut memiliki multi peran pada proses 

pembelajaran, sehingga mampu menciptakan kondisi belajar yang efektif dan 

efisien. Guru harus mampu menciptakan situasi dan kondisi belajar seefektif 

mungkin di dalam kelas, supaya siswa merasa nyaman dalam belajar, oleh karena 

itu tinggi kemungkinan keberhasilan belajar yang akan dicapai siswa.  
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Faktor lainnya adalah disiplin yang diterapkan dengan baik di sekolah dan 

kedisplinan siswa itu sendiri dalam belajar. Penerapan kedisiplinan tersebut akan 

memberi andil bagi pertumbuhan dan perkembangan prestasi belajarnya. 

Penerapan disiplin sekolah akan mendorong, memotivasi, dan memaksa para 

siswa bersaing meraih prestasi yang optimal. Disiplin belajar memegang peran 

penting dalam pencapaian prestasi belajar yang cemerlang, karena pada dasarnya 

prestasi belajar merupakan akibat dari belajar yang disiplin. Apabila dalam diri 

siswa sudah tertanam disiplin belajar yang baik, maka ketekunan dan 

kepatuhannya akan terus meningkat sehingga membuat prestasi belajarnya 

meningkat. Berbeda apabila siswa belum mampu menanamkan disiplin belajar 

dengan baik, maka ketekunan dan kepatuhannya juga kurang baik sehingga 

berdampak pada menurunnya prestasi belajar.  

Berdasarkan hal tersebut, peran guru dan kedisiplinan siswa berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Peran guru meliputi bagaimana guru mampu 

mengaktifkan siswanya selama proses pembelajaran, kreativitasnya dalam 

mengemas pembelajaran, bagaimana guru mampu melaksanakan pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan tentunya pembelajaran yang 

menyenangkan yang membuat siswa bergairah untuk belajar. Kedisiplinan siswa 

meliputi kedisiplinan pada peraturan yang berlaku di sekolahnya, dan kedisiplinan 

dalam belajarnya seperti mengerjakan tugas serta sikapnya selama proses belajar 

berlangsung. 

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir penelitian tentang pengaruh 

peran guru dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Pola Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2014: 99) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir tersebut, dapat diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Peran Guru (X1)

Peran guru sebagai 

informator, organisator,

motivator, inisiator,

fasilitator, mediator,

evaluator, pembimbing,

demonstrator, dan 

pengelola kelas.

Kedisiplinan Siswa (X2)

1. Disiplin masuk sekolah

2. Disiplin dalam mengikuti

pelajaran di sekolah

3. Disiplin dalam 

mengerjakan tugas

4. Disiplin belajar di rumah

5. Disiplin dalam menaati 

tata tertib sekolah

Prestasi Belajar (Y)

Nilai UTS siswa mata 

pelajaran PKn, 

Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, dan 

IPS.
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H01 : Peran guru kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes 

maksimal 70% dari yang diharapkan (μ ≤ 70%).

Ha1 : Peran guru kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes 

lebih besar dari 70% (µ > 70%).

H02 : Kedisiplinan siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes maksimal 75% dari yang diharapkan (μ ≤ 75%).

Ha2 : Kedisiplinan siswa kelas V di SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes lebih besar dari 75% (µ > 75%).

H03 : Prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes maksimal 65% dari yang diharapkan (µ ≤ 65%).

Ha3 : Prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes lebih dari 65% (µ > 65%).

H04 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru 

dengan prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes (ρ = 0).

Ha4 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru dengan 

prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes (ρ ≠ 0).

H05 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kedisiplinan 

siswa dengan prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan 

Brebes, Kabupaten Brebes (ρ = 0).

Ha5 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kedisiplinan siswa 

dengan prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes (ρ ≠ 0).



46 
 

H06 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru 

dengan kedisiplinan siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes (ρ = 0).

Ha6 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru dengan 

kedisiplinan siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes, Kabupaten 

Brebes (ρ ≠ 0).

H07 : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru 

dan kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes (ρ = 0).

Ha7 : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru dan 

kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes (ρ ≠ 0).
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BAB 5 

PENUTUP

Bab 5 merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran. 

Simpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dianalisis. Simpulan 

tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Selain simpulan, 

pada bagian penutup terdapat saran. Saran merupakan bagian penutup yang 

berupa masukan bagi pembaca. Pada bagian ini, saran dituliskan kepada guru, 

siswa, sekolah, orang tua, dan penulis lanjutan. Penjelasan tentang simpulan dan 

saran sebagai berikut. 

5.1  Simpulan 

 Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan. Simpulan didasarkan pada 

analisis data, pengujian hipotesis, hasil penelitian, serta pembahasan. Simpulan 

penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Peran guru kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes lebih 

besar dari 70%. Persentase rata-rata yang diperoleh pada variabel peran guru 

ini lebih besar dari 70%, artinya guru-guru kelas V di SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah melaksanakan perannya dengan 

baik di dalam proses pembelajaran. 

(2) Kedisiplinan siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes Kabupaten 

Brebes lebih besar dari 75%. Persentase rata-rata yang diperoleh pada 

variabel kedisiplinan siswa lebih besar dari 75%, artinya kedisiplinan yang 

diterapkan siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

sudah baik. 
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(3) Prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes Kabupaten 

Brebes lebih besar dari 65%. Persentase rata-rata yang diperoleh pada 

variabel prestasi belajar siswa lebih besar dari 65%, artinya prestasi belajar 

yang dicapai siswa di sekolah sudah cukup baik. 

(4) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan peran guru dan prestasi belajar 

siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil pengujian analisis korelasi sederhana, yang 

menunjukan nilai rhitung > rtabel (0,483 > 0,159). Nilai koefisien korelasi 

sederhana sebesar 0,483 dan berada di antara 0,40 - 0,599, sehingga 

hubungan antara kedua variabel tergolong sedang. Sumbangan pengaruh 

variabel peran guru terhadap prestasi belajar siswa sebesar 23,4%.  

(5) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kedisiplinan siswa dan prestasi 

belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil pengujian analisis korelasi sederhana, yang 

menunjukkan nilai rhitung > rTabel (0,492 > 0,159). Nilai koefisien korelasi 

sederhana sebesar 0,492 dan berada di antara 0,40 - 0,599, sehingga 

hubungan antara kedua variabel tergolong sedang. Sumbangan pengaruh 

variabel kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa sebesar 24,2%.  

(6) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara peran guru dan 

kedisiplinan siswa kelas V SD Sekbin 1 Kecamatan Brebes Kabupaten 

Brebes. Nilai koefisien korelasi sederhana sebesar 0,725 dan  berada di antara  

0,60 - 0,799, sehingga hubungan antara kedua variabel tergolong kuat.  
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(7) Peran guru dan kedisiplinan siswa secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F, 

diperoleh nilai Fhitung > FTabel (26,121 > 3,062). Berdasarkan analisis korelasi 

ganda, diperoleh nilai R sebesar 0,525 artinya korelasi antara peran guru dan 

kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar siswa sebesar 0,525. Nilai 

koefisien korelasi ganda berada di antara 0,40 - 0,599, artinya terjadi 

hubungan yang sedang antara peran guru dan kedisiplinan siswa terhadap 

prestasi belajar siswa. Sumbangan pengaruh variabel peran guru dan 

kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa sebesar 27,6%, sisanya 

72,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian, peran guru dan kedisiplinan siswa memberikan 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Nilai prestasi belajar siswa kelas V SD 

Sekbin 1 akan rendah jika peran guru dan kedisiplinan siswa rendah, sebaliknya 

nilai prestasi belajar siswa kelas V SD Sekbin 1 akan tinggi jika peran guru dan 

kedisiplinan siswa tinggi. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dibuktikan bahwa 

pengaruh tersebut signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada 

sampel berlaku bagi populasi penelitian. 
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5.2  Saran 

Saran pada bagian ini merupakan saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. Saran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

pemikiran guna kemajuan pendidikan, khususnya psikologi pendidikan. Saran 

tersebut penulis tujukan bagi guru, sekolah, orang tua, dan penulis selanjutnya.  

(1) Bagi Guru 

Guru memiliki tanggung jawab yang besar karena mendapat amanat untuk 

mendidik siswa dengan latar belakang yang berbeda. Selain tanggung jawab 

yang dipikulnya, guru juga memiliki berbagai peran dalam pembelajaran. 

Peran guru dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor yang turut 

memengaruhi prestasi belajar siswa, oleh karena itu guru harus mampu 

mengoptimalkan segala perannya dalam pembelajaran, supaya mencapai 

pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai apa yang diharapkan.  

Hal yang dapat dilakukan guru terkait dengan perannya, misalnya 

penggunaan berbagai metode dan media pembelajaran yang disesuaikan 

dengan materi pembelajaran, memahami berbagai latar belakang dan 

kepribadian siswa yang berbeda-beda, supaya dapat memberikan perlakuan 

yang tepat, dan mampu mengelola pembelajaran yang menyenangkan dan 

nyaman untuk belajar. Selain itu, guru harus memperhatikan kedisiplinan 

siswa saat di kelas, supaya mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Apabila 

guru dapat mendisiplinkan siswa ketika di kelas, maka proses pembelajaran 

akan berlangsung kondusif, sehingga siswa dapat belajar lebih nyaman dan 

tenang.  
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(2) Bagi Sekolah 

Sekolah memiliki peran penting untuk mendukung keberhasilan guru dalam 

usaha meningkatkan prestasi belajar siswa. Sekolah dapat menciptakan 

suasana belajar yang kondusif, misalnya ruang kelas atau lingkungan sekolah 

yang bersih dan nyaman. Pihak sekolah juga harus mampu meningkatkan 

kedisiplinan siswa, dengan pengawasan dan pelaksanakan tata tertib sekolah. 

Pengawasan yang lebih maksimal akan menciptakan tingkat disiplin yang 

tinggi, sehingga tata tertib berjalan sesuai harapan dan tujuan. 

Selain itu, pihak sekolah hendaknya mampu bekerjasama dengan orang tua 

atau wali siswa. Bekerjasama dalam memberikan bimbingan kepada siswa 

untuk meningkatkan disiplin belajarnya, baik di rumah atau di sekolah. 

Kedisiplinan dalam belajar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 

prestasi belajar siswa, oleh karena itu sebisa mungkin orang tua harus bisa 

membimbing anaknya supaya memiliki sikap disiplin tersebut. 

(3) Bagi Orang Tua 

Orang tua diharapkan memperhatikan dan meningkatkan disiplin belajar 

anaknya di rumah, karena disiplin belajar berpengaruh kuat terhadap prestasi 

belajar yang diperoleh. Kedisiplinan tidak bisa terbentuk dalam waktu yang 

singkat, perlu waktu yang lama untuk membentuk kedisiplinan, perlu latihan 

dan pembiasaan. Karena waktu di rumah lebih banyak dibandingkan waktu 

yang dimiliki siswa di sekolah. Oleh karena itu, disiplin belajar sudah 

selayaknya ditanamkan sejak dini agar anak dapat memperoleh prestasi 

belajar yang memuaskan. 
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(4) Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis-penulis selanjutnya 

yang akan melakukan penelitian dalam bidang pendidikan. Penelitian 

pendidikan tersebut khusunya tentang psikologi pendidikan. Diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat lebih menyempurnakan penelitian ini dan dapat 

memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Atau dapat meneliti faktor-

faktor lain yang juga berpengaruh terhadap prestasi belajar yang tidak 

disebutkan dalam penelitian ini, sehingga dapat menambah pengetahuan baru 

tentang peningkatan prestasi belajar. 
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