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ABSTRAK 

 

Wijiasih, Anggun Tri. 2017. Hubungan Aktivitas Belajar dan Disiplin Siswa 

dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SD Gugus 

Werkudara Petanahan Kabupaten Kebumen. Skripsi. Sarjana Pendidikan, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Utama, Drs. Sukarjo, S.Pd., M.Pd. Pembimbing Pendamping, Drs. 

Sukardi, S.Pd., M.Pd. 177 halaman. 

 

Aktivitas belajar yang baik akan membentuk kebiasaan belajar yang baik, 

kebiasaan belajar tersebut akan melahirkan disiplin pada siswa. Siswa yang 

memiliki aktivitas belajar yang baik dan disiplin siswa yang tinggi akan 

mempengaruhi hasil belajar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

terdapat hubungan aktivitas belajar dan disiplin siswa dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas V SDN Gugus Werkudara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

hubungan aktivitas dan disiplin siswa dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 

Gugus Werkudara. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SDN Gugus 

Werkudara yang berjumlah 98 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara sampling jenuh, seluruh siswa dijadikan sampel. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, angket, dan 

dokumentasi yang dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis 

data awal menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Sedangkan analisis data 

akhir yaitu uji hipotesis dan koefisien determinasi. Dalam uji hipotesis meliputi 

uji korelasi sederhana dan korelasi ganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan yang signifikan 

antara aktivitas belajar dengan hasil belajar IPS yaitu sebesar 74,6% korelasi 

tergolong kuat, (2) ada hubungan yang signifikan antara disiplin siswa dengan 

hasil belajar IPS yaitu sebesar 61,4% korelasi tergolong kuat, (3) ada hubungan 

yang signifikan antara aktivitas belajar dan disiplin siswa dengan hasil belajar IPS 

sebesar 76,5%, korelasi tergolong kuat. 

Simpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan antara 

aktivitas dan disiplin siswa dengan hasil belajar IPS tergolong kuat. Saran bagi 

guru adalah agar guru memahami aktivitas belajar siswa dan menunjang fasilitas 

pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih inovatif, guru 

bekerjasama dengan orang tua siswa untuk memantau disiplin siswa baik di 

rumah maupun di sekolah sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

 

Kata Kunci: Aktivitas belajar, disiplin siswa, hasil belajar, IPS.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi manusia terutama dalam 

menghadapi tantangan kehidupan. Hal ini dikarenakan pendidikan dapat 

mempengaruhi seluruh aspek kepribadian dan perkembangan kehidupan manusia. 

Pendidikan bersifat universal yang berarti dapat diakses dan dimiliki oleh semua 

anak bangsa tanpa terkecuali, karena pendidikan merupakan salah satu usaha 

setiap bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga 

membantu memperlancar pembangunan nasional di Indonesia. Usaha pendidikan 

ditujukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang ada pada setiap 

manusia agar mampu menghadapi tuntutan perubahan berbagai kehidupan sosial, 

nasional maupun kehidupan global.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam pasal 1 menerangkan bahwa pendidikan adalah 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, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Setiap warga negara 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.  

Pendidikan memiliki suatu tujuan yang harus dicapai. Dalam Undang-Undang 
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Sisdiknas No 20 Tahun 2003 disebutkan tujuan pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan kemapuan 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 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.  

Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 dalam 

Standar Isi menyebutkan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah 

satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran 

IPS memuat Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran 

IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang 

demokratis dan bertanggung jawa, serta warga dunia yang cinta damai.  Karena di 

masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena 

kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh 

karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun 

secara sistematis, komprehensif dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan 
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pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang 

lebih luas dan mendalam pada ilmu yang berkaitan.  

BSNP (2006: 175) ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek 

yaitu 1) manusia, tempat, dan lingkungan 2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

3) system sosial dan budaya 4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan.  Tujuan 

utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap 

perbaikan segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat, dan terampil 

mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun 

yang menimpa masyarakat. Tujuan IPS Menteri Pendidikan Nasional Menteri 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dalam Standar Isi menyebutkan mata pelajaran 

IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

lingkungannya 

2) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah dan kehidupan dalam kehidupan sosial 

3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional dan global 

 Seseorang tidak akan dapat menghindarkan diri dari situasi belajar. Situasi 

akan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar. Bahkan 

situasi itulah yang mempengaruhi dan menentukan aktivitas belajar apa yang 
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dilakukan kemudian. Proses belajar tidak pernah terlepas dari aktivitas, baik 

aktivitas fisik maupun mental. Aktivitas belajar dapat diartikan sebagai suatu 

perbuatan yang melibatkan kegiatan belajar. Berbuat untuk mengubah tingkah 

laku menjadi melakukan kegiatan. Menurut Sardiman (2016: 100), aktivitas 

belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik ataupun mental, dalam kegiatan belajar 

kedua kedua aktivitas tersebut harus selalu terikat. Djamarah (2011: 38) 

mengemukakan beberapa aktivitas belajar yaitu mendengarkan, memandang, 

meraba, membau dan mencicipi/mengecap, menulis atau mencatat, membaca, 

membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi, mengamati table-tabel, 

diagram dan bagan serta menyusun paper, mengingat serta latihan atau praktek. 

Sardiman (2016: 101) menggolongkan aktivitas belajar menjadi 8, yaitu: 1) visual 

activities, 2) oral activities, 3) listening activities, 4) writing activities, 5) drawing 

activities, 6) motor activities, 7) mental activities, 8) emotional activities. 

Aktivitas belajar dapat diciptakan di lingkungan sekolah dengan berbagai variasi 

agar kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lebih dinamis dan tidak 

membosankan serta benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal.  

Kedisiplinan siswa dalam belajar juga mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Siswa yang memiliki aktivitas belajar yang baik akan dengan sendirinya terbentuk 

kebiasaan belajar yang baik pula. Kebiasaan inilah yang akan membawa 

perubahan tingkah laku siswa menjadi seseorang yang displin. Karena disiplin 

dapat terbentuk melalui latihan atau kebiasaan, salah satunya adalah kebiasaan 

dalam melaksanakan aktivitas belajar. Dapat dikatakan disiplin apabila melakukan 

pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan waktu dan tempat dengan 
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teratur sesuai dengan waktu dan tempat yang dikerjakan berdasarkan dorongan 

dan penuh kesadaran di dalam hatinya dan dilakukan secara teratur. Disiplin 

memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

serta proses pembelajaran yang teratur karena disiplin siswa dalam belajar dapat 

memberikan dampak pada hasil belajar siswa. Dengan disiplin belajar ini dapat 

membantu siswa mengoptimalkan kemampuan siswa mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan termasuk tujuan mencapai hasil belajar yang optimal.  

Kenyataannya pelaksanaan pembelajaran IPS di SD masih ditemukan 

masalah-masalah yang sulit dipecahkan. Pada hasil observasi nilai kelas V SD 

Negeri di Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen memiliki 

permasalahan pada hasil belajar IPS selama Ulangan Akhir Semester 1, yaitu 

masih ada yang belum mencapai KKM yang telah ditetapkan. Di SDN Ampelsari 

dari 25 siswa, masih terdapat 12 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM, 

SDN Tegalretno dari 27 siswa masih terdapat 19 siswa yang memperoleh nilai di 

bawah KKM, SDN Karanggadung masih terdapat 10 siswa yang memperoleh 

nilai di bawah KKM. 

Berdasarkan observasi peneliti SD Gugus Werkudara Petanahan Kabupaten 

Kebumen, yang secara geografis terletak di pesisir pantai dengan karakteristik 

siswanya yang berbeda-beda mengakibatkan sebagian anak hiperaktif, 

pembelajaran IPS di kelas V sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari 

dengan adanya keaktifan siswa dalam pembelajaran, seperti menjawab pertanyaan 

dari guru, rajin membaca buku, dan berani berpendapat. Namun, masih terdapat 

beberapa anak dengan aktivitas belajar rendah seperti malas mencatat, tidak berani 
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mengemukakan pendapat, tidak mendengarkan saat guru menjelaskan di depan 

kelas, tidak berani menjawab pertanyaan dari guru, serta tidak fokus pada 

pembelajaran, seperti asik bermain sendiri, berbicara dengan teman, tidak mau 

membaca buku pelajaran dan sebagainya. Observasi dilaksanakan dengan 

menggunakan acuan indikator aktivitas belajar dan disiplin siswa. Berdasarkan 

hasil observasi pembelajaran di kelas, membuktikan bahwa aktivitas belajar dan 

disiplin siswa berbeda-beda. Perlu adanya aktivitas belajar dan disiplin siswa  

untuk menggerakkan anak agar mengikuti pembelajaran dengan baik. Aktivitas 

belajar dan disiplin belajar yang baik ini muncul dari dalam diri individu dan 

dapat pula muncul karena adanya faktor dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan 

tujuan IPS maka diperlukan konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya, kemampuan dasar berpikir logis dan kritis, keterampilan 

dalam kehidupan sosial, komitmen dan kesadaran nilai sosial, kemampuan 

berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat. Adanya 

aktivitas belajar dan disiplin siswa dalam belajar juga mempengaruhi ketercapaian 

tujuan pembelajaran yang salah satunya dapat dilihat dari perolehan hasil belajar 

siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmahmi Harahap tahun 2014, volume 

IV, Nomor 2 dengan judul “Hubungan antara Motivasi dan Aktivitas Belajar 

Siswa terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa dengan Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievements Division pada 

Konsep Ekosistem” menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

motivasi dan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar kognitif siswa dengan 
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penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada tingkat kepercayaan 

95%. 

Penelitian oleh Nisa Dian Rachmawati dan Wahyudin Noe tahun 2014, 

volume 2, Nomor 2 dengan Judul “Hubungan Disiplin Belajar dengan Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKn di Sekolah Dasar Negeri Sumber Jaya 04 

Tambun Selatan Kabupaten Bekasi” menunjukkan bahwa hubungan disiplin 

belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV SDN Sumber 

Jaya 04 Tambun Selatan memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan 

oleh angka kontribusi koefisien determinasinya atau besarnya sumbangan 

pengaruh variabel disiplin belajar terhadap variabel tersebt adalah sebesar 0,68 

atau 68%. Jadi hasil belajar siswa 32% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya 

hubungannya dapat dilihat dari nilai Pearson Correlation, yang didapatkan dari 

nilai r = 0,824, yang artinya berada ditingkat yang bsangat kuat. Maka 

disimpulkan disiplin belajar dengan hasil belajar memiliki kekuatan hubungan 

yang sangat kuat, artinya semakin tinggi nilai disiplin belajar siswa maka semakin 

pula hasil belajar siswa di SDN Sumber Jaya 04 Tambun Selatan. 

Penlitian yang dilakukan oleh Helmy Firmansyah tahun 2009, volume 6, 

nomor 1 dengan judul “Hubungan Motivasi Berprestasi Siswa dengan Hasil 

Belajar Pendidikan Jasmani” menunjukkan bahwa hubungan motivasi berprestasi 

dengan hasil belajar pendidikan jasmani ditunjukkan oleh persamaan regresi v = - 

6,30 +8,68X3. Hasil pengujian signifikansi dan linearitas persamaan regresi 

tampak seperti pada tabel di bawah yang menunjukkan bahwa persamaan regresi 

tersebut signifikan dan linear. Ini berarti apabila motivasi berprestasi ditingkatkan 
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satu skor, maka kecenderungan hasil belajar Pendidikan jasmani akan meningkat 

8,68 pada constanta – 6,30. Kekuatan hubungan motivasi berprestasi dengan hasil 

belajar pendidikan jasmani ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar r y2 = 

0,28. Hasil pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan uji t ternyata, t H > tT 

= 2,86 > 1,66 ini berarti, signifikan. Dengan demikian kesimpulannya, terdapat 

hubungan yang positif antara motivasi berprestasi dan hasil belajar pendidikan 

jasmani. Atau semakin tinggi motivasi berprestasi semakin tinggi pula hasil 

belajar 

pendidikan jasmani. Koefisien determinasi sebesar 0,8%. Artinya, 8% variasi nilai 

hasil belajar Pendidikan jasmani dapat dijelaskan oleh motivasi berprestasi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan memfokuskan 

penelitian tentang “Hubungan Aktivitas Belajar dan Disiplin Siswa dengan Hasil 

Belajar pada Mata Pelajaran IPS Kelas V SDN Gugus Werkudara Petanahan 

Kabupaten Kebumen” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi berbagai 

permasalahan, yaitu: 

1. Aktivitas dan disiplin belajar setiap siswa berbeda 

2. Aktivitas dan disiplin belajar siswa yang masih rendah pada mata pelajaran 

IPS karena IPS memiliki banyak teori yang menuntut banyak hafalan  

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V di berbagai SD Negeri 

Gugus Werkudara belum mencapai KKM yang telah ditetapkan  
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4. Kondisi kelas kurang kondusif saat kegiatan belajar mengajar 

5. Mata pelajaran IPS adalah salah satu mata pelajaran yang membosankan 

bagi siswa 

6. Guru jarang menggunakan strategi belajar yang menarik 

7. Sumber belajar yang kurang optimal 

8. Lingkungan belajar yang kurang kondusif 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Identifikasi masalah tersebut, fokus penelitian pada masalah yang terkait 

dengan aktivitas belajar, disiplin belajar dan hasil belajar mata pelajaran IPS di 

Kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan, Kabupaten Semarang. 

Peneliti ingin mengetahui hubungan antara aktivitas dan disiplin belajar dengan 

hasil belajar IPS.   

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar IPS siswa 

kelas V SDN Werkudara Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen? 

2. Apakah ada hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar IPS siswa 

kelas V SDN Werkudara Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen? 



10 

 
 

 

 

3. Apakah aktivitas dan disiplin belajar bersama-sama berhubungan dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan 

Petanahan Kabupaten Kebumen? 

4. Berapa besar hubungan aktivitas belajar dengan hasil belajar IPS siswa 

kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan Kabupaten 

Kebumen? 

5. Berapa besar hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 

V SDN Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen? 

6. Berapa besar hubungan aktivitas dan disiplin belajar dengan hasil belajar 

IPS siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan Kabupaten 

Kebumen? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji: 

1. Hubungan aktivitas belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 

Gugus Werkudara, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Semarang 

2. Hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar IPS kelas V SDN Gugus 

Werkudara, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen 

3. Hubungan aktivitas dan disiplin belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 

V SDN Gugus Werkudara, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen 

4. Seberapa besar hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan, Kabupaten 

Kebumen 
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5. Seberapa besar hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan, Kabupaten 

Kebumen 

6. Seberapa besar hubungan antara aktivitas dan disiplin belajar dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan, 

Kabupaten Kebumen 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat teoritis 

dan praktis.  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan gambaran tentang hubungan aktivitas dan disiplin belajar 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan 

Petanahan Kabupaten Kebumen serta menambah referensi bahan kajian pada 

penelitian selanjutnya 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, bagi: 

1. Peneliti 

Menerapkan teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah dengan terjun di 

dunia pendidikan yang sebenarnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti tentang bagaimana cara menerapkan aktivitas dan disiplin belajar pada 

siswanya kelak ketika sudah menjadi guru, 

2. Guru 
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Menambah masukan bagi guru dalam mengembangkan dan meningkatkan 

aktivitas dan disiplin belajar siswa sehingga guru dapat lebih terinspirasi untuk 

mengembagkan cara efektif dalam mendukung peningkatan aktivitas dan disiplin 

belajar siswa di sekolah. 

3. Sekolah 

Memberikan informasi dan membantu pihak sekolah untuk mengembangkan 

dan meningkatkan kemampuan guru dalam menumbuhkan aktivitas dan disiplin 

belajar untuk memajukan mutu pendidikan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori merupakan uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

masalah dari variabel yang diteliti dan menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. 

Kajian teori dimaksudkan untuk memberi gambaran atau batasan dan teori-teori 

yang digunakan sebagai dasar dilakukannya penelitian. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah 

laku. Slameto (2010: 2), mengemukakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.  

Djamarah (2011: 13) pengertian belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif dan psikomotor. 
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Susanto (2016: 4) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas 

yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh 

suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berfikir, 

merasa maupun dalam bertindak.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

aktivitas yang dilakukan seseorang secara sengaja menimbulkan perubahan yang 

mempengaruhi tingkat laku seseorang menjadi lebih baik akibat dari proses 

pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

2.1.1.2 Ciri-ciri Belajar 

Winataputra (2007: 1.9), ciri-ciri belajar yaitu sebagai berikut:  

1. Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri 

individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau 

kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta 

keterampilan (psikomotorik). 

2. Perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Perubahan perilaku 

yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara dirinya 

dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik maupun 

psikis.  

3. Perubahan tersebut relatif menetap  
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Ciri-ciri belajar yang diungkapkan oleh Burhanuddin dan Wahyuni dalam 

Thobroni (2015: 17) sebagai berikut: 

1. Belajar ditandai dengan apa adanya perubahan tingkah laku (change 

behavior) 

2. Perubahan perilaku relatif permanen 

3. Perubahan perilaku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar 

berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial 

4. Perubahan perilaku merupakan hasil latihan atau pengalaman 

5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan 

Djamarah (2011: 15) mengemukakan beberapa perubahan tertentu yang 

dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar: 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar  

Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu 

atau individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya, 

seperti menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, 

kebiasaannya bertambah.  

2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Hasil belajar sebagai perubahan yang terjadi dalam diri individu 

berlangsung terus menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan 

menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun 

proses belajar berikutnya.  
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3.  Perubahan dalam Belajar Bersifat Positif dan Aktif 

Perubahan-perubahan dalam belajar bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Semakin banyak usaha 

belajar dilakukan, semakin banyak dan baik perubahan yang diperoleh. Perubahan 

yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, 

melainkan karena usaha individu sendiri.  

4. Perubahan dalam Belajar Bukan Bersifat Sementara 

Perubahan yang terjadi karena proses bersifat menetap atau permanen. 

Tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. 

5. Perubahan dalam Belajar Bertujuan atau Terarah 

Perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. 

Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 

Perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang telah 

ditetapkan.  

6. Perubahan Mencakup Seluruh Aspek Tingkah Laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Perubahan tingkah laku mencakup 

sikap, kebiasaan, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa  ciri-ciri belajar pada 

intinya yaitu perubahan tingkah laku seseorang yang meliputi aspek sikap, 

pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan. Perubahan tersebut merupakan hasil 

pengalaman dari aktivitas-aktivitas belajar yang telah dilakukan dan sifatnya 

relatif permanen. 
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2.1.1.3 Prinsip-prinsip Belajar 

Menurut Suprijono dalam Thobroni (2015: 19), prinsip-prinsip belajar 

terdiri dari tiga hal. Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang disadari 

2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya 

3. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup 

4. Positif atau berakumulasi 

5. Aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan 

6. Permanen atau tetap 

7. Bertujuan dan terarah 

8. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan 

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena dorongan 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, belajar merupakan bentuk 

pengalaman. Pengalaman pada dasarnya adalah hasil interaksi antara individu dan 

lingkungannya. 

Menurut Slameto (2010: 27), prinsip belajar dapat dilaksanakan dalam 

situasi dan kondisi yang berbeda, dan dapat dilaksanakan setiap siswa secara 

individual, prinsip-prinsip belajar tersebut yaitu: 

1.  Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

1) dalam belajar setiap siswa harus diusahan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional; 
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2) belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional; 

3) belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif; 

4) belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

2. Sesuai hakikat belajar 

1) belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya; 

2) belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery; 

3) belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang 

satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian 

yang diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan response yang 

diharapkan.  

3. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

1) belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya; 

2) belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksional yang harus dicapai. 

4. Syarat keberhasilan belajar 

1) belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang; 
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2) repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa 

Rifa’I dan Anni (2012: 79) menyatakan bahwa berbagai prinsip belajar 

meliputi: 

1. Prinsip keterdekatan (continguity) menyatakan bahwa situasi stimulus yang 

hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin 

waktunya dengan respon yang diinginkan. 

2. Prinsip pengulangan (repetition) menyatakan bahwa situasi stimulus dan 

respon perlu diulang-ulang atau dipraktikkan, agar belajar dapat diperbaiki 

dan meningkatkan retensi belajar. 

3. Prinsip penguatan (reinforcement) menyatakan bahwa belajar sesuatu yang 

baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil 

yang menyenangkan.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip-

prinsip belajar seseorang harus berpartisipasi aktif dalam belajar, meningkatkan 

minat serta dapat mengembangkan kemampuannya melalui eksplorasi diri yang 

dilakukan dan melakukan pengulangan secara berkali-kali agar dapat mendalami 

apa yang sedang dipelajari.  

2.1.1.4 Teori-teori Belajar 

1. Teori Gestalt 

(Slameto, 2013:9), Gestalt mempunyai sesuatu yang melebihi jumlah unsur-

unsurnya Gestalt timbul lebih dahulu daripada bagian-bagiannya. Belajar yang 

penting adalah adanya penyesuaian pertama yaitu memperoleh respon yang tepat 
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untuk memecahkan problem yang dihadapi. Belajar yang penting bukan 

mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh 

insight. Sifat-sifat belajar dengan insight adalah : (1) insight tergantung dari 

kemmpuan dasar; (2) insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang 

relevan; (3) insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa, 

sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati; (4) insight adalah hal yang harus 

dicari, tidak dapat jatuh dari langit; (5) belajar dengan insight dapat diulangi; (6) 

insight sekali didapat dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang 

baru . 

Prinsip belajar menurut teori Gestalt: (1) belajar berdasarkan keseluruhan; 

(2) belajar adalah suatu proses perkembangan; (3) siswa sebagai organisme 

keseluruhan; (3) terjadi transfer; (4) belajar adalah reorganisasi pengalaman; (5) 

belajar harus dengan insight; (6) belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan 

minat, keinginan dan tujuan siswa; (7) belajar berlangsung terus menerus. 

2. Teori belajar menurut J. Bruner 

(Slameto, 2013: 11), Bruner belajar tidak untuk mengubah tingkah laku 

seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Proses belajar Bruner 

mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya 

perbedaan kemampuan. Untuk meningkatkan proses belajar perlu lingkungan 

yang dinamakan “discovery learning environment” yaitu lingkungan dimana 

siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan baru yang belum dikenal atau 
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pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Tahap belajar menurut 

Bruner dibagi dalam 3 tahap, yaitu: (1) enactive; (2) iconic; dan (3) symbolic 

3. Teori belajar dari Piaget 

(Slameto, 2013:12), pendapat Piaget mengenai perkembangan proses belajar 

pada anak adalah sebagai berikut. 

1) Anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. 

Mereka bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, mereka mempunyai cara 

yang khas untuk menyatakan kenyataan dan untuk mengkhayati dunia 

sekitarnya. Maka memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajar. 

2) Perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu menurut suatu 

urutan yang sama bagi semua anak. 

3) Walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu 

urutan tertentu, tetapi jangka waktu untuk berlatih dari satu tahap ke tahap 

yang lain tidaklah selalu sama pada setiap anak. 

4) Perkembangan mental anak dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu 

kemasakan, pengalaman, interaksi sosial, dan equilibration (proses dari 

ketiga faktor tersebut bersama-sama untuk membangun dan memperbaiki 

struktur mental). 

5) Ada tiga tahap perkembangan, yaitu: 1) berpikir secara intuitif   4 tahun; 2) 

beroperasi secara konkret    7 tahun; 3) beroperasi secara formal  11 tahun 

Dalam perkembangan intelektual terjadi proses yang sederhana seperti 

melihat, menyentuh, menyebut nama benda dan sebagainya, dan adaptasi yaitu 
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suatu rangkaian perubahan yang terjadi pada tiap individu sebagai hasil interaksi 

dengan dunia sekitarnya. 

4. Teori dari R. Gagne 

(Slameto, 2013: 13), Gagne memberikan dua definisi, yaitu: 

1) Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

2) Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh 

dari instruksi. 

The domains of learning (segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia) 

menurut Gagne dibagi menjadi lima kategori sebagai berikut. 

1) Keterampilan motoris, dibutuhkan dalam koordinasi dari berbagai gerakan 

badan. 

2) Informasi verbal, diperlukan untuk menjelaskan sesuatu dengan berbicara, 

menulis, menggambar, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk mengatakan 

sesuatu ini perlu intelegensi. 

3) Kemampuan intelektual, kemampuan intelektual dibutuhkan dalam 

mengadakan interaksi dengan dunia luar dengan menggunakan simbol-

simbol. 

4) Strategi kognitif, ini merupakan organisasi keterampilan internal yang 

diperlukan untuk belajar mengingat dan berpikir. 

5) Sikap penting dalam proses belajar, tanpa keampuan ini belajar tak akan 

berhasil dengan baik. 

5. Purposeful Learning 
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Purposefull learning adalah belajar yang dilakukan dengan sadar untuk 

mencapai tujuan dan yang dilakuakan siswa sendiri tanpa perintah atau bimbingan 

orang lain dan dilakukan siswa dengan bimbingan orang lain di dalam situasi 

belajar-mengajar di sekolah 

2.1.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya perubahan 

atau pembaharuan dalam tingkah laku dan kecakapan. Purwanto dalam Thobroni 

(2015: 28), berhasil atau tidaknya perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yang dibedakan menjadi dua golongan sebagai berikut: 

1. Faktor yang ada pada diri manusia tersebut yang disebut faktor individual. 

Faktor individual meliputi hal-hal berikut: 

1) Faktor kematangan atau pertumbuhan, faktor kematangan ini 

berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat pertumbuhan 

organ-organ tubuh manusia. 

2) Faktor kecerdasan atau intelegensi, berhasil atau tidaknya seseorang 

mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh faktor kecerdasan. 

3) Faktor latihan dan ulangan, dengan rajin berlatih, sering melakukan 

hal yang berulang-ulang, kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki 

menjadi semakin dikuasai dan makin mendalam, selain itu dengan 

seringnya berlatih akan timbul minat terhadap sesuatu yang dipelajari 

itu. Semakin besar minat, semakin besar pula perhatiannya sehingga 

memperbesar hasratnya untuk mempelajariny, sebaliknya tanpa 
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latihan pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya dapat menjadi 

hilang atau berkurang.  

 

4) Faktor motivasi. Motif merupakan pendorong bagi manusia untuk 

melakukan sesuatu. Seseorang tidak akan mau berusaha mempelajari 

sesuatu dengan sebaik-baiknya jika ia tidak mengetahui pentingnya 

dan faedahnya dari hasil yang akan dicapai dari belajar. 

5) Faktor pribadi, setiap manusia memiliki sifat kepribadian masing-

masing yang berbeda dengan manusia lainnya. Ada orang yang 

memiliki sifat keras hati, halus perasaannya, berkemauan keras, tekun 

dan sifat sebaliknya. Sifat-sifat kepribadian tersebut turut berpengaruh 

dengan hasil belajar yang dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat 

kepribadian ini adalah faktor fisik kesehatan dan kondisi badan.  

2. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. Termasuk ke 

dalam faktor di luar individual atau faktor sosial antara lain: 

1) Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga. Suasana dan keadaan 

keluarga yang bermacam-macam turut menentukan bagaimana dan 

sampai di mana belajar dialami anak-anak.  

2) Faktor guru dan cara mengajarnya. Faktor guru dan cara mengajarnya 

merupakan faktor penting. Sikap dan kepribadian guru, tinggi 

rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru dan cara guru mengajarkan 

pengetahuan tersebut kepada peserta didiknya turut menentukan hasil 

belajar yang akan dicapai. 
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3) Faktor-faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar. Faktor guru dan 

cara mengajarnya berkaitan erat dengan dengan ketersediaan alat-alat 

pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah yang memiliki peralatan 

dan perlengkapan yang diperlukan dalam belajar ditambah dengan 

guru yang berkualitas akan mempermudah dan mempercepat belajar 

anak-anak. 

4) Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia. Faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, seperti kelelahan karena jarak rumah 

dan sekolah cukup jauh, tidak ada kesempatan karena sibuk bekerja, 

serta pengaruh lingkungan yang buruk terjadi di luar 

kemampuannya. 

5) Faktor motivasi sosial. Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua 

yang selalu mendorong anak untuk rajin belajar, motivasi dari orang 

lain, motivasi dari orang lain, seperti dari tetangga sanak-saudara, 

teman-teman sekolah, dan teman sepermainan.  

Slameto (2010: 54), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

Faktor intern dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis 

dan faktor kelelahan. 

1.  Faktor Jasmaniah   
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1) Faktor Kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan 

beserta bagian-bagiannya/ bebas daripenyakit. Kesehatan adalah 

keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya.  Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan 

seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang 

darah ataupun ada gangguan-gangguan/ kelainan-kelainan fungsi alat 

indera serta tubuhnya. 

2) Cacat Tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat itu dapat 

berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki dan patah 

tangan, lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh juga 

mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu.  

2. Faktor Psikologis 

Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis 

yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu diantaranya intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan.  

1) Intelegensi. Menurut J.P Chaplin dalam Slameto (2010: 55) pengertian 

intelegensi sebagai berikut, (1) The ability to meet and adapt to novel 

situations quickly and effectively;(2) The ability to utilize abstract concepts 

effectively; (3) The ability to grasp relationships and to learn quickly. 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari kecakapan yang terdiri dari 

tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam 
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situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui / menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi besar pengaruhnya terhadap 

kemajuan belajar. Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi 

akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang 

rendah. Perhatian  

 

2) Minat. Menurut Slameto (2015: 56) minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa 

senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara 

(tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan 

senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ 

diperoleh kepuasan.  

3) Bakat. Menurut Hilgard dalam Slameto (2015: 57) bakat atau aptitude 

adalah “the capacity to learn”. Dengan kata lain bakat adalah kemampuan 

untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan 

yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Uraian tersebut dijelaskan bahwa 

bakat mempengaruhi belajar. Jika bahan yang dipelajari siswa sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan 

pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajarnya. Penting untuk 

mengetahui bakat siswa dan menempatkan siswa belajar di sekolah yang 

sesuai dengan bakatnya.  
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4) Motif. Menurut James Drever dalam Slameto (2015: 58) memberikan 

pengertian tentang motif sebagai berikut: “Motive is an effective-conative 

factor which operates in determining the direction of an individual’s 

behavior towards an end or goal, consioustly apprehended or 

unconsioustly”. Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan 

dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan 

tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi 

penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya 

penggerak/pendorongnya. Proses belajar haruslah diperhatikan apa yang 

dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya 

mempunyai motif untuk berfikir danmemusatkan perhatian, merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan/ menunjang belajar. Motif-

motif di atas dapat juga ditanamkan kepada diri siswa dengan cara 

memberikan latihan-latihan/ kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang juga 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan.  

Dari uraian di atas jelaslah bahwa motif yang kuat sangatlah perlu di 

dalam belajar, di dalam membentuk motif yang kuat itu dapat dilaksanakan 

dengan adanya latihan-latihan/ kebiasaan-kebiasaan dan pengaruh 

lingkungan yang memperkuat, jadi latihan/kebiasaan itu sangat perlu dala 

belajar.  

5) Kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang). 
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Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu tergantung dari 

kematangan belajar. 

6) Kesiapan. Kesiapan atau readiness  menurut Jamiies Drever dalam Slameto 

(2015: 59) adalah “Preparednes to respond or react”. Kesiapan adalah 

kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari 

dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena 

kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini 

perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan 

padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik.  

3. Faktor Kelelahan. Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan 

tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan 

ini sangat terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit 

untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. 

Kelelahan rohani dapat terjadi terus menerus memilikirkan masalah yang 

dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi hal-hal hal-hal yang selalu sama 

konstan/sama tanpa ada variasi dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan 

tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatian.  

Uraian tersebut dapat dimengerti bahwa kelelahan itu mempengaruhi 

belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah menghindari jangan 
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sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya. Sehingga perlu diusahakan 

kondisi yang bebas dari kelelahan. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat dua faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam proses 

belajar individu. Hasil belajar yang dicapai akan optimal apabila faktor-faktor 

tersebut mendukung proses belajar.  

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Rombepajung dalam Thobroni (2015: 16) pembelajaran adalah 

pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan suatu keterampilan melalui 

pelajaran, pengalaman, atau pengajaran. Pembelajaran membutuhkan suatu proses 

yang bersifat permanen dan mengubah perilaku. Proses tersebut terjadi 

pengingatan informasi yang kemudian disimpan dalam memori dan organisasi 

kognitif. Keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada keaktifan siswa 

dalam merespons dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

siswa ataupun lingkungannya.  

Rifai (2012: 159) proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara 

pendidik dengan peserta didik atau antar peserta didik. Dalam proses komunikasi 

itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara non-verbal, seperti 

penggunaan media computer dalam pembelajaran. Apapun media yang digunakan 

dalam pembelajaran tersebut, esensi pembelajaran adalah ditandai oleh 

serangkaian kegiatan komunikasi.  Komunikasi dalam pembelajaran ditujukan 
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untuk membantu proses belajar. Aktivitas komunikasi itu dapat dilakukan secara 

mandiri, yakni ketika peserta didik melakukan aktivitas belajar mandiri (self-

instructing) seperti mengkaji buku, melakukan kegiatan di laboratorium atau 

menyelesaikan proyek inkuiri dan dapat pula secara berkelompok seperti halnya 

proses pembelajaran di kelas. Keuntungan dari pembelajaran mandiri adalah 

bahwa peserta didik (self-learner) pada akhirnya mampu menggunakan 

keterampilan dan strategi pengelolaan belajar mandiri.  

Berdasarkan pengertian pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah pemerolehan keterampilan atau pengalaman dari hasil 

belajar. Pengalaman tersebut diperoleh dari proses interaksi antara guru dan siswa 

yang dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas yang mendukung untuk 

mencapai tujuan yang harus dikuasai siswa.  

2.1.2.2 Komponen-komponen Pembelajaran 

Menurut Ahmad Rifai (2012: 159) pembelajaran ditinjau dari pendekatan 

sistem, maka dalam prosesnya akan melibatkan berbagai komponen. Komponen-

komponen tersebut adalah: tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi, 

media, evaluasi dan penunjang.  

1. Tujuan 

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya berupa pengetahuan dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan 

pembelajaran khusus semakin spesifik dan operasional.  
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Tujuan pembelajaran khusus dirumuskan akan mempermudah dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. Setelah peserta didik melakukan 

proses belajar-mengajar, selain memperoleh hasil belajar seperti yang dirumuskan 

dalam tujuan pembelajaran khusus, mereka akan memperoleh apa yang disebut 

dampak pengiring (nurturant effect). Dampak pengiring dapat berupa kesadaran 

akan sifat pengetahuan, tenggang rasa, kecermatan dalam berbahasa dan 

sebagainya. Dampak pengiring merupakan tujuan yang pencapaiannya sebagai 

akibat mereka menghayati di dalam sistem lingkungan pembelajaran yang 

kondusif, dan memerlukan waktu jangka panjang. Maka tujuan pembelajaran 

ranah afektif akan lebih memungkinkan dicapai melalui efek pengiring.  

2. Subjek Belajar 

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus obyek. Sebagai subjek karena peserta 

didik adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai obyek 

karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku 

pada diri subjek belajar. Untuk itu dari pihak peserta didik diperlukan partisipasi 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Partisipasi aktif subjek belajar dalam proses 

pembelajaran antara alain di pengaruhi faktor kemampuan yang telah dimiliki 

hubungannya dengan materi yang akan dipelajari. Oleh karena itu untuk 

kepentingan perencanaan pembelajaran yang efektif diperlukan pengetahuan 

pendidik tentang diagnosis kesulitan belajar dan analisis tugas.  

3. Materi Pelajaran 
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Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pembelajaran akan memberi warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara 

sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap 

intensitas proses pembelajaran. 

Materi pelajaran juga dalam sistem pembelajaran berada dalam Silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan buku sumber. Maka pendidik 

hendaknya dapat memilih dan mengorganisasikan materi pelajaran yang agar 

proses pembelajaran dapat berlangsung intensif. 

4. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam penerapan strategi pembelajaran pendidik perlu memilih model-model 

pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan teknik-teknik 

mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. Untuk menentukan 

stretegi pembelajaran yang tepat pendidik mempertimbangkan akan tujuan, 

karakteristik peserta didik, materi pelajaran dan sebagainya agar strategi 

pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal. 

5. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Sebagai 

salah satu komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan 

strategi pembelajaran. Sebab media pembelajaran menjadi salah satu komponen 
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pendukung strategi pembelajaran di samping komponen waktu dan metode 

mengajar. Media digunakan dalam kegiatan instruksional antara lain karena: (1) 

Media dapat memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata 

menjadi dapat dilihat dengan jelas, (2) dapat menyajikan benda yang jauh dari 

subjek belajar, (3) menyajikan peristiwa yang komplek, rumit dan berlangsung 

cepat menjadi sistematik dqan sederhana, sehingga mudah diikuti. Untuk 

meningkatkan fungsi media dalam pembelajaran pendidik perlu memilih media 

yang sesuai.  

 

6. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, sumber belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan 

semacamnya. Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi dan 

mempermudah terjadinya proses pembelajaran. Sehingga sebagai salah satu 

komponen pembelajaran pendidik perlu memperhatikan, memilih dan 

memanfaatkan. 

Berbagai pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-

komponen belajar diantaranya adalah tujuan pencapaian pembelajaran, subjek 

belajar yaitu peserta didik, materi pelajaran, strategi pembelajaran yang meliputi 

model-model pembelajaran yang tepat, media pembelajaran sebagai alat untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran dan penunjang seperti fasilitas belajar 

tambahan, sumber belajar, alat pelajaran dan sebagainya.   
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2.1.3 Hakikat Aktivitas Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Sardiman (2016: 100) aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental. Dalam aktivitas belajar kedua aktivitas tersebut harus selalu 

terkait.  

Aunurrahman (2016: 35), aktivitas belajar adalah kegiatan yang disengaja 

atau direncanakan oleh individu untuk melakukan aktivitas belajar. Aktivitas ini 

merujuk pada keaktifan individu dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, baik 

pada aspek jasmani maupun rohani yang memungkinkan terjadinya perubahan 

pada dirinya.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh 

individu untuk melakukan aktivitas belajar yang akan membawa perubahan baik 

pada dirinya.  

2.1.3.2 Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Menurut Sardiman (2016: 101) banyak aktivitas yang dapat dilakukan 

siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat 

seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Paul B. Diedrich dalam 

Sardiman (2016: 101) membuat daftar yang berisi berbagai macam kegiatan siswa 

yang dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 
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2. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian percakapan, 

diskusi, musik, pidato  

4. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin dan sebagainya 

5. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram, 

dan sebagainya.  

6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

Djamarah (2011: 38) berpendapat bahwa dalam belajar seseorang tidak 

dapat menghindarkan diri dari suatu situasi. Situasi akan menentukan aktivitas apa 

yang dilakukan dalam rangka belajar, bahkan situasi itulah yang akan 

mempengaruhi dan menentukan aktivitas belajar apa yang dilakukan. Setiap 

situasi di manapun dan kapanpun memberikan kesempatan belajar kepada 

seseorang. berikut ini jenis-jenis aktivitas belajar sebagai berikut: 

1. Mendengarkan 
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Mendengarkan adalah salah satu aktivitas belajar. Setiap orang yang belajar 

di sekolah pasti ada aktivitas mendengarkan. Ketika seorang guru menggunakan 

metode ceramah, maka setiap siswa diharuskan mendengarkan apa yang guru 

sampaikan. Dalam mendengarkan tersebut tidak dibenarkan adanya hal-hal yang 

mengganggu jalannya ceramah, karena hal tersebut dapat mengganggu 

konsentrasi belajar.  

2. Memandang 

Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke suatu obyek. Aktivitas 

memandang berhubungan erat dengan mata. Karena dalam memandang tersebut 

mata yang memegang peranan penting. Dalam pendidikan, aktivitas memandang 

termasuk dalam aktivitas belajar. Tetapi tidak semua aktivitas memandang berarti 

belajar. Aktivitas memandang dalam arti belajar disini adalah aktivitas 

memandang yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku yang positif. Aktivitas memandang tanpa tujuan bukanlah 

termasuk perbuatan belajar. Meski pandangan tertuju pada suatu obyek, tetapi 

tidak adanya tujuan yang ingin dicapai, maka pandangan yang demikian tidak 

termasuk belajar.  

3. Meraba, membau dan Mencicipi/Mengecap 

Aktivitas meraba, membau dan mengecap adalah indra manusia yang dapat 

dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Artinya aktivitas meraba, 

membau, membau dan mengecap dapat memberikan kesempatan bagi seseorang 

untuk belajar. Aktivitas tersebut harus harus disadari untuk suatu tujuan. Dengan 

demikian, aktivitas-aktivitas dapat dikatakan belajar apabila aktivitas tersebut 
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didorong oleh kebutuhan, motivasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan 

situasi tertentu untuk memperoleh perubahan tingkah laku.  

4. Menulis atau Mencatat 

Menulis atau mencatat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

aktivitas belajar. Dalam pendidikan tradisional kegiatan mencatat merupakan 

aktivitas yang sering dilakukan. Walaupun pada waktu tertentu seseorang 

mendengarkan isi ceramah, namun dia tidak bias mengabaikan masalah mencatat 

hal-hal yang dianggap penting. Setiap orang mempunyai cara tertentu dalam 

mencatat pelajaran. Memilih pokok-pokok pikiran yang dianggap penting. Hal ini 

disebabkan ilmu pengetahuan yang seseorang miliki berbeda-beda, sehingga 

berbeda pula dalam menilai bahan yang akan dicatat. Mencatat tidak sekedar 

mencatat, tetapi mencatat yang dapat menunjang pencapaian tujuan belajar. 

Catatan sangat berguna untuk menampung sejumlah informasi, yang tidak hanya 

bersifat fakta-fakta, melainkan juga terdiri atas materi hasil analisis dari bahan 

bacaan.  

5. Membaca  

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan selama 

belajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Membaca di sini tidak mesti membaca 

buku, tetapi membaca majalah, koran, tabloid, jurnal-jurnal hasil penelitian, 

catatan hasil belajar atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kebutuhan studi.  

Cara dan teknik seseorang dalam membaca selalu menunjukkan perbedaan 

pada hal-hal tertentu. Oleh karena itu, belajar belajar adalah seni sama halnya 

dengan mengajar adalah seni, artinya orang membaca buku dengan berbagai cara 
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agar dapat belajar. Dengan demikian pemahaman atas diri sendiri sangat penting, 

sehingga dapat memilih teknik yang mana yang lebih sesuai dengan karaktersitik 

pribadi, dengan tidak mengabaikan pola-pola umum dalam belajar.  

6. Membuat Ikhtisar atau Ringkasan dan Menggarisbawahi 

Ikhtisar atau ringkasan dapat membantu dalam hal mengingat atau mencari 

kembali materi dalam buku untuk masa-masa yang akan datang. Untuk keperluan 

belajar yang intensif, bagaimanapun juga hanya membuat ikhtisar adalah belum 

cukup. Sementara membaca, pada hal-hal yang penting perlu diberi garis bawah 

(underlining). Hal ini sangat membantu dalam usaha menemukan kembali materi 

itu di kebudian hari, bila diperlukan.  

7. Mengamati Tabel-tabel, Diagram-diagram, dan Bagan-bagan 

Buku ataupun di lingkungan lain sering dijumpai tabel-tabel, diagram, 

ataupun bagan-bagan. Materi non-verbal semacam ini sangat berguna bagi 

seseorang dalam mempelajari materi yang relelevan. Demikian pula gambar-

gambar, peta-peta, dan lain-lain dapat menjadi bahan ilustratif yang membantu 

pemahaman seseorang tentang sesuatu hal.  

8. Menyusun Paper atau Kertas Kerja 

Bila pembicaraan ini memasalahkan penyusunan paper, maka hal ini 

berhubungan erat dengan masalah tulis menulis. Penulisan yang baik sesuai 

dengan prosedur ilmiah dituntut dalam penulisan paper ini. Penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar menurut ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (EYD) dituntut, sehingga menghasilkan karya tulis yang bermutu 

tinggi.  
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9. Mengingat 

Mengingat merupakan gejala psikologis. Untuk mengetahui bahwa 

seseorang sedang mengingat sesuatu, dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya. 

Perbuatan mengingat dilakukan bila seseorang sedang mengingat-ingat kesan 

yang telah dipunyai.  

Ingatan itu sendiri adalah kemampuan jiwa untuk memasukkan (learning), 

menyimpan (retention) dan menimbulkan kembali (remembering) hal-hal yang 

telah lampau. Jadi, mengenai ingatan tersebut ada tiga fungsi, yaitu: memasukkan, 

menyimpan, dan mengangkat kembali ke alam sadar.  

10. Berpikir 

Berpikir adalah termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir orang 

memperoleh penemuan baru, setidak-tidaknya orang menjadi tahu tentang 

hubungan antara sesuatu. Berpikir bukanlah sembarang berpikir, tetapi ada taraf 

tertentu, dari taraf berpikir yang rendah sampai taraf berpikir yang tinggi. Lebih 

jelas mengenai hal ini dapat dilihat kembali pembahasan mengenai jenis-jenis 

belajar, yang membicarakan masalah belajar berpikir. Dan pembicaraan mengenai 

masalah aktivitas berpikir ini hingga di sini, dengan pertimbangan dapat dibaca 

pada pembahasan mengenai belajar berpikir di depan. 

11. Latihan atau Praktek 

Learning by doing adalah konsep belajar yang meghendaki adanya penyatan 

usaha mendapatkan kesan-kesan dengan cara berbuat. Belajar sambil berbuat 

dalam hal ini termasuk latihan. Latihan termasuk cara yang baik untuk 

memperkuat ingatan. Misalnya, seseorang yang mempelajari rumus matematika 
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atau rumus bahasa Inggris. Kemungkinan besar rumus-rumus itu akan mudah 

terlupakan bila tidak didukung dengan latihan. Di sinilah diperlukan latihan 

sebanyak-banyaknya. Dengan banyak latihan kesan-kesan yang diterima lebih 

fungsional. Dengan demikian, aktivitas latihan dapat mendukung belajar yang 

optimal.  

Getrude M. Whiple dalam Hamalik (2014: 173) membagi kegiatan-kegiatan 

murid sebagai berikut: 

1) Bekerja dengan alat-alat visual. Kegiatan yang beraitan dengan dengan alat 

visual seperti (1) menyimpulkan gambar-gambar dan bahan-bahan ilustrasi 

lainnya.; (2) mempelajari gambar-gambar, stereograph slide film, khusus 

mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan; (3) 

mengurangi pameran; (4) mencatat pertanyaan-pertanyaan yang menarik 

minat, sambil mengamati bahan-bahan visual; (5) memilih alat-alat visual 

ketika memberikan laporan lisan; (6) menyusun pameran, menulis tabel; dan 

(7) mengatur file material untuk digunakan kelak 

2) Ekskursi dan trip. Kegiatan ekskursi dan trip seperti: (1) mengunjungi 

museum, akuarium, dan kebun binatang; (2) mengundang lembaga-

lembaga/jawatan-jawatan yang dapat memberikan keterangan-keterangan 

dan bahan-bahan; dan (3) menyaksikan dmeonstrasi, seperti proses produksi 

di pabrik sabun, proses penerbitan surat kabar, dan proses penyiaran televise 

3) Mempelajari masalah-masalah. Kegiatan mempelajari masalah seperti 

mencari informasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penting dan 

mempelajari ensiklopedi serta referensi 
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4) Mengapresiasi literature. Kegiatan yang termasuk dalam apresiasi literature 

seperti: membaca cerita-cerita yang menarik dan mendengakan bacaan 

untuk kesenangan serta mencari informasi. 

5) Ilustrasi dan konstruksi yaitu membuat chart dan diagram serta membuat 

poster. 

6) Bekerja menyajikan informasi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan 

yang berhubungan dengan cara-cara penyajian informasi yang menarik dan 

menyensor bahan-bahan dalam buku. 

7) Cek dan tes. Adalah kegiatan yang berkaitan dengan mengerjakan informal 

dan standardized tes serta kegiatan yang berkaitan dengan menyiapkan tes-

tes untuk siswa.   

Berdasarkan penggolongan tersebut, penelitian ini membatasinya menjadi 4 

jenis aktivitas yang berkaitan dengan ketrampilan dasar IPS dan materi pelajaran 

kelas V yaitu Visual Activities, Oral Activities, Listening Activities, dan Mental 

Activities.  

2.1.3.3 Manfaat Aktivitas  

Menurut Hamalik (2014: 175), penggunaan asas aktivitas belajar, para 

siswa dapat mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri, berbuat 

sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara integral, 

memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa, para siswa bekerja 

menurut minat dan kemampuan sendiri, memupuk disiplin kelas secara wajar dan 

suasana belajar menjadi demokratis, mempererat hubungan sekolah dan 

masyarakat dan hubungan antara orang tua dan guru, pengajaran diselenggarakan 
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secara realistis dan konkret sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir 

kritis serta menghindarkan verbalistis, dan pengajaran di sekolah menjadi hidup 

sebagaimana aktivitas dalam kehidupan di masyarakat.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat aktivitas 

belajar adalah agar siswa mampu mengembangkan sendiri kemampuan diri untuk 

mendapatkan pengalaman belajar yang baik sehingga menimbulkan pemahaman 

dan kemampuan untuk berpikir kritis.  

2.1.3.4 Indikator Aktivitas Belajar 

Berdasarkan jenis-jenis aktivitas belajar menurut Sardiman (2016: 101), 

maka dalam penelitian ini ada empat macam indikator aktivitas belajar yaitu 

sebagai berikut: 

1. Visual activities, seperti perhatian siswa terhadap pelajaran, tanggapan 

siswa terhadap pelajaran, perhatian siswa terhadap pendapat orang lain dan 

kemandirian belajar siswa 

2. Oral activities, seperti menemukakan pendapat atau gagasan, pengajuan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan dan kemampuan berbicara. 

3. Listening activities, seperti mendengar penjelasan guru, mendengar 

pendapata atau tanggapan dengan baik dan ketenangan siswa saat 

pembelajaran berlangsung  

4. Mental activities, seperti mengajukan pertanyaan, memecahkan masalah, 

mengingat materi, mengingat materi, menulis (karangan, laporan, cerita dan 

sebagainya), menggambar (membuat grafik, peta, diagram dan sebagainya), 
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melakukan percobaan (membuat konstruksi, bermain, beternak dan 

sebagainya), menanggapi dan mengingat.   

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini menggabungkan 

indikator writing activities, drawing activities, emotional acitivities dan motor 

activities dalam kategori mental activities, karena ketiga jenis aktivitas tersebut 

termasuk dalam mental activities yang melibatkan kemampuan siswa dalam 

melakukan aktivitas berfikir dan kemampuan mental siswa.  

2.1.4 Hakikat Disiplin Siswa 

2.1.4.1 Pengertian Disiplin  

Tu’u (2004: 30) istilah disiplin berasal dari Bahasa latin “Disiplina” yang 

menunjuk kepada kegiatan belajar dan mengajar. Istilah tersebut sangat dekat 

dengan istilah dalam Bahasa Inggris “Disciple” yang berarti mengikuti orang 

untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Disiplin berkaitan erat 

dengan proses pelatihan yang dilakukan oleh pihak yang memberi pengarahan dan 

bimbingan dalam kegiatan pengajaran. Disiplin sering terkait dan menyatu dengan 

istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti kepatuhan 

seorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena dorongan atau 

disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya. Istilah disiplin sebagai 

kepatuhan dan ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari 

dalam diri orang itu.  

Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013: 49) menjelaskan bahwa disiplin 

pada dasarnya merupakan kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat 

oleh diri sendiri maupun diluar diri baik keluarga, lembaga pendidikan, 
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masyarakat, bernegara maupun beragama. Disiplin juga merujuk pada kebebasan 

individu untuk tidak bergantung pada orang lain dalam memilih, membuat 

keputusan, tujuan, melakukan perubahan perilaku, pikiran maupun emosi sesuai 

dengan prinsip yang diyakini dari aturan moral yang dianut. Perspektif umum 

disiplin adalah perilaku sosial yang bertanggungjawab dan fungsi kemandirian 

yang optimal dalam suatu relasi sosial yang berkembang atas dasar kemampuan 

mengelola/mengendalikan, memotivasi dan introspeksi diri.  

Bohar Soeharto dalam Tu’u (2004: 32) menyebutkan tiga hal mengenai 

disiplin, yakni disiplin sebagai latihan, disiplin sebagai hukuman dan disiplin alat 

pendidikan. 

1. Disiplin sebagai latihan untuk menuruti kemauan seseorang. “Melatih untuk 

menurut” berarti jika seseorang memberi perintah, orang lain akan menuruti 

perintah tersebut. 

2. Disiplin sebagai hukuman. Bila seseorang berbuat salah, harus dihukum. 

Hukuman tersebut sebagai upaya mengeluarkan yang jelek dari dalam diri 

orang tersebut sehingga orang tersebut menjadi baik 

3. Disiplin sebagai alat untuk mendidik. Seorang anak memiliki potensi untuk 

berkembang melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan 

realisasi dirinya. Interaksi tersebut anak belajar tentang nilai-nilai sesuatu. 

Proses belajar dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai 

tertentu telah membawa pengaruh dan perubahan perilakunya. Perilaku ini 

berubah tertuju pada arah yang sudah ditentukan oleh nilai-nilai yang 

dipelajari. fungsi belajar adalah mempengaruhi dan mengubah perilaku 
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seorang anak. Semua perilaku merupakan hasil sebuah proses belajar, inilah 

makna disiplin. Pemahaman yang ketiga inilah seharusnya disiplin 

dikembangkan.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu 

kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap peraturan dan tata tertib yang telah 

ditetapkan berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dalam hatinya serta 

dilakukan secara teratur tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. 

Dikaitkan dengan kegiatan pendidikan di sekolah, disiplin merupakan salah satu 

faktor yang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Disiplin memegang peranan 

penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta proses 

pembelajaran yang teratur sekaligus penting bagi keberhasilan prestasi akademik 

siswa. Adanya disiplin dapat membantu siswa mengoptimalkan kemampuannya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

2.1.4.2 Fungsi Disiplin 

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan setiap siswa. Disiplin menjadi 

prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan berdisiplin yang 

akan mengantar seorang siswa sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja. 

Tu’u (2004: 38) menjelaskan fungsi disiplin sebagai berikut: 

1. Menata kehidupan bersama 

Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu 

menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan yang 

berlaku. Ketaatan dan kepatuhan itu membatasi dirinya merugikan pihak lain, 



47 

 
 

 

 

tetapi hubungan dengan sesame menjadi baik dan lancer. Fungsi disiplin yaitu 

mengatur tata kehidupan manusia dalam kelompok tertentu atau masyarakat. 

2. Membangun kepribadian 

Kepribadian merupakan keseluruhan sifat, tingkah laku dan pola hidup 

seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan, dan perbuatan sehari-

hari. Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan keluarga, pergaulan, masyarakat dan sekolah. Disiplin yang 

diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut memberi dampak bagi 

pertumbuhan kepribadian yang baik. Disiplin membuat seseorang terbiasa 

mengikuti, mematuhi, menaati aturan-aturan yang berlaku. Kebiasaan itu lama-

kelamaan masuk ke dalam kesadaran dirinya sehingga akhirnya menjadi 

kepribadiannya. Jadi lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh 

terhadap kepribadian seseorang.  

 

 

3. Melatih kepribadian  

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 

terbentuk dalam waktu singkat. Semua itu terbentuk melalui proses panjang yang 

disebut latihan, demikian pula kepribadian yang tertib, teratur, taat, patuh, perlu 

dibiasakan dan dilatih. Latihan yang berulang-ulang diperlukan agar kepribadian 

berdisiplin yang sudah terbentuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang 

kurang baik.  

4. Pemaksaan 
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Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua 

ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan 

tanggung jawan. Disiplin dapat terjadi karena dua hal. Pertama, disiplin terjadi 

karena dorongan kesadaran diri. Disiplin dengan motif kesadaran diri ini lebih 

baik dan kuat. Kedua, disiplin atas dasar paksaan akan cepat pudar dan memberi 

pengaruh kurang baik bagi anak. Disiplin berfungsi sebagai pemaksaan kepada 

seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan 

tersebut. Disiplin yang terbentuk karena paksaan tersebut tidak tahan lama, akan 

tetapi dengan pendampingan guru di sekolah dan orang tua di rumah secara rutin 

melalui pembiasaan dan latihan disiplin dapat menyadarkan anak bahwa disiplin 

itu penting baginya.  

5. Hukuman 

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

siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib 

tersebut. Sanksi tersebut diharapkan mempunyai nilai pendidikan, tidak hanya 

bersifat menakut-nakuti saja. Tata tertib yang sudah disusun dan disosialisasikan 

seharusnya diikuti dengan penerapan secara konsisten dan konsekuen. Siswa yang 

melanggar peraturan harus diberi sanksi disiplin agar tidak mengulangi 

perbuatannya lagi dan menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa 

akibat yang tidak menyenangkan dan harus ditanggung olehnya. 

6. Menciptakan lingkungan kondusif 

Sekolah merupakan ruang lingkup pendidikan. Proses pendidikan terdapat 

proses mendidik, mengajar dan melatih. Sekolah sebagai ruang lingkup 
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pendidikan perlu menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang baik. 

Kondisi yang baik bagi proses tersebut yaitu kondisi aman, tentram, tertib, saling 

menghargai dan hubungan pergaulan yang baik. Apabila kondisi itu terwujud, 

sekolah akan menjadi lingkungan kondusif bagi kegiatan dan proses pendidikan. 

Hal ini dapat dicapai dengan merancang peraturan sekolah kemudian 

diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi disiplin adalah 

manata kehidupan, membangun kepribadian, melatih kepribadian, pemaksaan, 

hukuman dan menciptakan lingkungan kondusif agar membentuk perilaku siswa 

menjadi patuh pada peraturan yang berlaku dilingkungan siswa tersebut.  

2.1.4.3 Pentingnya Disiplin 

Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri 

keunggulan. Disiplin sangat diperlukan bagi siswa agar ia memiliki budi pekerti 

yang baik. Budi pekerti yang baik akan dimiliki siswa dengan latihan disiplin. 

Tu’u (2004: 37) menjelaskan bahwa disiplin itu penting karena alasan sebagai 

berikut: 

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

belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar ketentuan sekolah 

pada umumnya terhambat optimalisasi potensi prestasinya 

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

kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin memberi 

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

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

dapat menjadi individu yang tertib, teratur dan disiplin.  

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

ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan dan 

ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan seseorang. 

Maman Rachman dalam Tu’u (2004: 35) menjelaskan pentingnya disiplin 

bagi para siswa 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 individu 

lainnya 

5. Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang di 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. Kebiasaan itu menyebabkan 

ketenangan jiwanya dan lingkungannya.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin penting untuk 

membentuk kepribadian seseorang menjadi manusia yang lebih baik, taat pada 
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aturan, mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan 

serta mencegah diri dari perilaku menyimpang.  

2.1.4.4 Pengertian Disiplin Belajar Siswa 

Berdasarkan pengertian disiplin dan belajar yang telah diuraikan, maka 

yang disebut disiplin belajar dalam penelitian ini adalah serangkaian sikap, 

tingkah laku siswa yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan untuk belajar 

secara teratur baik di sekolah maupun di rumah karena adanya kesadaran diri 

untuk belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Disiplin belajar 

berfungsi untuk menerapkan cara belajar yang baik sehingga siswa dapat 

mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Disiplin belajar dapat berlangsung di 

sekolah maupun di rumah. Apabila siswa sudah memiliki disiplin belajar yang 

baik, maka hasilnya pun akan terlihat dari segi perilaku dan prestasi belajarnya.  

Suryadi (2007: 75), disiplin sebagai proses belajar mengajar yang 

mengarah kepada ketertiban dan kepatuhan. Disiplin juga diartikan sebagai watak 

yang dimiliki seseorang yang merupakan hasil belajar sekaligus berdasarkan atas 

faktor yang dibentuk lewat latihan atau disiplin di rumah maupun disekolah.  

Tu’u (2004: 41), disiplin belajar dapat terbentuk melalui dua cara yaitu 

dorongan kesadaran diri dan pemaksaan. Disiplin yang terbentuk melalui 

dorongan kesadaran diri akan lebih baik, kuat dan tidak mudah hilang. Sebaliknya 

disiplin yang terbentuk karena pemaksaan akan cepat pudar dan kembali seiring 

dengan hilangnya faktor-faktor luar yang menyebabkan individu tersebut 

berdisiplin. Disiplin yang berlandaskan pemaksaan akan memberikan pengaruh 

yang kurang baik bagi kehidupan anak.  
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Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin 

belajar adalah sikap atau tingkah laku sebagai wujud ketaatan untuk belajar secara 

teratur baik di sekolah maupun di rumah.  

2.1.4.5 Indikator Disiplin Belajar Siswa 

Daryanto dan Darmiatun (2013:145) menunjukkan indikator disiplin di 

sekolah yaitu perilaku tertib dan taat terhadap ketentuan dan peraturan sebagai 

berikut. 

INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS 4-6 

Datang kesekolah dan masuk kelas 

pada waktunya  

Menyelesaikan tugas pada waktunya 

Melaksanakan tugas-tugas kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya 

Saling menjaga dengan teman agar 

semua tugas-tugas kelas terlaksana 

dengan baik 

Duduk pada tempat yang telah 

ditetapkan 

Selalu mengajak teman menjaga 

ketertiban kelas 

Menaati peraturan sekolah dan kelas Mengingatkan teman yang melanggar 

peraturan dengan kata-kata sopan dan 

tidak menyinggung 

Berpakaian rapi Berpakaian sopan dan rapi 

Mematuhi aturan permainan Mematuhi aturan sekolah 

Daryanto dan Darmiatun (2013:145) 

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

indikator yang menunjukkan pergeseran/perubahan hasil belajar siswa sebagai 

kontribusi mengikuti dan menaati peraturan sekolah. Indikator tersebut meliputi: 

(1) dapat mengatur waktu belajar di rumah, (2) rajin dan teratur belajar, (3) 

perhatian yang baik saat belajar di kelas, (4) ketertiban diri saat belajar.  
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Indikator disiplin belajar dalam penelitian ini ada lima macam yang 

merupakan perpaduan antara pendapat Tu’u (2004: 91) dan Daryanto dan 

Darmiatun (2013:145) yaitu sebagai berikut: 

1. Disiplin dalam 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 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa indicator disiplin 

belajar siswa meliputi: disiplin masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti pelajaran 

di sekolah, dsiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin belajar di rumah dan disiplin 

dalam menaati tata tertib sekolah.  

2.1.5 Hakikat Hasil Belajar 

2.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

Susanto (2013: 5) mengungkapkan bahwa hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Suprijono dalam 

Thobroni (2015: 20), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk 

pemikiran Gagne, hasil belajar berupa hal-hal berikut: 

1. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 
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memerlukan manipulasi symbol, pemecahan masalah, maupun penerapan 

aturan.  

2. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambing. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-

prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan 

melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

3. Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep kaidah dalam 

memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Menurut Bloom dalam Thobroni (2015: 21) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik.  

1. Domain Kognitif mencakup: (1) knowledge (pengetahuan, ingatan); (2) 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); (3) 

application (menerapkan); (4) analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan); (5) evaluating (menilai); dan (6) creating (mengkreasi) 
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2. Domain Afektif mecangkup: (1) receiving (sikap menerima); (2) responding 

(memberikan respons); (3) valuing (nilai); (4) organization (organisasi); (5) 

characterization (karakterisasi). 

3. Domain Psikomotorik mecangkup: (1) Initiatory; (b) Pre-routine; (c) 

Rountinized; (d) Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial dan 

intelektual.  

Menurut Susanto (2016: 5) hasil belajar siswa adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan 

suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relative menetap. Kegiatan pembelajaran atau kegiatan 

instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam 

belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional.  

 

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi pemahaman 

konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek psikomotor) dan sikap siswa 

(aspek afektif). Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep menurut Bloom dalam Susanto (2016: 6) diartikan 

sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. 

Pemahaman tersebut adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, 

dan memahami pelajaran diberikan oleh guru kepada siswa atau sejauh mana 

siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang 
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dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang 

ia lakukan.   

2. Keterampilan Proses 

Usman dan Setiawati dalam Susanto (2016: 9) mengemukakan bahwa 

keterampilan proses adalah merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Keterampilan 

berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar dan perbuatan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu termasuk kreativitasnya. Melatih 

keterampilan proses, secara bersamaan dikembangkan pula sikap-sikap yang 

dikehendaki, seperti kreativitas, kerja sama, bertanggung jawab dan berdisiplin 

sesuai dengan penekanan bidang studi yang bersangkutan.  

Menurut Indrawati dalam Susanto (2016: 9) ada enam aspek keterampilan 

proses, yang meliputi: observasi, klasifikasi, pengukuran, mengomunikasikan, 

memberikan penjelasan atau interprestasi terhadap suatu pengamatan dan 

melakukan eksperimen.  

3. Sikap 

Menurut Azwar dalam Susanto (2016: 10) menungkapkan tentang struktur 

sikap terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen kognitif, afektif dan konatif. 

Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu 

pemilik sikap. Komponen afektif yaitu perasaan yang menyangkut emosional. 

Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai 

dengan sikap yang dimiliki seseorang.  



57 

 
 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan sebuah capaian dari proses belajar yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif (proses), dan psikomotor.   

2.1.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Wasliman dalam Susanto (2013: 12), hasil belajar yang dicapai 

peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Secara perinci, uraian 

mengenai faktor internal dan eksternal, sebagai berikut: 

1. Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam 

diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keadaan 

keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, 

perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-

hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-

hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

belajar ada dua, yakni faktor dari dalam diri peserta didik (motivasi, minat, 

intelegensi) dan faktor dari luar diri peserta didik (lingkungan). 
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2.1.6 Penilaian Hasil Belajar 

2.1.6.1 Pengertian Penilaian Hasil Belajar 

Sudjana (2009: 3) menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses 

pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria 

tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilainya adalah hasilbelajar 

siswa. Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik, oleh sebab itu dalam 

penilaian hasil belajar peranan tujuan instruktusional yang berisi rumusan 

kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai menjadi unsur penting 

sebagai dasar dan acuan penilaian proses.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil 

belajar adalah proses memberi nilai pada hasil belajar siswa sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan. 

 

2.1.6.2 Prinsip Penilaian Hasil Belajar 

Prinsip penilaian yang dikemukakan Sudjana (2009: 8) antara lain sebagai 

berikut: 

1. Menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas 

yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi ihasil 

penilaian. Sebagai patokan atau rambu-rambu dalam merancang penilaian 

hasil belajar adalah kurikulum yang berlaku dan buku-buku pelajaran yang 

digunakannya. Kurikulum hendaknya dipelajari tujuan-tujuan kurikuler dan 
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tujuan instruksionalnya, pokok bahasan yang diberikan, ruang lingkup dan 

urutan penyajian serta pedoman bagaimana pelaksanaannya. 

2. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses 

belajar-mengajar. Penilaian senantiasa dilaksanakan pada tiap proses 

belajar-mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. Prinsip ini 

menginsyaratkan pentingnya penilaian formatif sehingga dapat bermanfaat 

baik bagi siswa maupun bagi guru.  

3. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian 

menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya. 

Penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya 

komprehensif. Dengan sifat komprehensif dimaksudkan segi atau 

abilitasnya yang dinilainya tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek 

afektif dan psikomotoritis. Menilai aspek kognitif sebaiknya dicakup semua 

aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi secara langsung. 

4. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjutnya. Data hasil 

penilaian sangat bermanfaat bagi guru maupun bagi siswa. Perlu dicatat 

secara teratur dalam catatan khusus mengenai kemajuan siswa. Data hasil 

penilaian harus dapat ditafsirkan sehingga guru dapat memahami para 

siswanya terutama prestasi dankemampuan yang dimilikinya. Guru dapat 

meramalkan prestasi siswa pada masa mendatang. Hasil penilaian juga 

hendaknya bahan untuk menyempurnakan program pengajaran, 

memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajaran dan memberikan bimbingan 
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belajar kepada siswa yang memerlukannya atau dapat dijadikan sebagai 

bahan untuk memperbaiki alat penilaian itu sendiri.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip penilaian 

hasil belajar haruslah dirancang terlebih dahulu sebelum melaksanakan penilaian, 

agar jelas penilaian apa yang harus dilaksanakan, kemudian penilaian dilakukan 

pada tiap proses pembelajaran dan dilaksanakan secara objektif dan diikuti oleh 

tindak lanjut penilaian untuk kemajuan hasil nelajar siswa.  

2.1.6.3 Langkah-langkah Penilaian Hasil Belajar 

Sudjana (2009: 9) memaparkan langkah-langkah yang dapat dijadikan 

pegangan dalam melaksanakan proses penilaian hasil belajar, yaitu: 

1. Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. Mengingat fungsi 

penilaian hasil belajar adalah mengukur tercapai-tidaknya tujuan 

pengajaran, maka perlu dilakukan upaya mempertegas tujuan pengajaran 

sehingga dapat memberikan arah terhadap penyusunan alat-alat penilaian. 

2. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus 

mata pelajaran. Hal ini penting mengingat isi tes atau pertanyaan penilaian 

berkenaan dengan bahan pengajaran yang diberikan. Penguasaan materi 

pengajaran sesuai dengan tujuan-tujuan pengajaran merupakan isi dan 

sasaran penilaian hasil belajar.  

3. Menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun non tes yang cocok 

digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam 

tujuan pengajaran. Penyusunan alat penilaian hendaknya perhatikan kaidah-

kaidah penulisan soal.  
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4. Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, 

yakni untuk kepentingan pendeskripsian kemampuan kepentingan perbaikan 

pengajaran, kepentingan bimbingan belajar, maupun kepentingan laporan 

pertanggungjawaban pendidikan.  

Berdasarkan urain tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

melaksanakan penilaian hasil belajar yaitu dengan merumuskan tujuan 

pengajaran, mengkaji kembali materi pengajaran, menyusun alat penilaian dan 

menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut.  

2.1.6.4 Jenis Penilaian 

Sudjana (2012: 5) dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa 

macam, yaitu penilaian formatif, sumatif, diagnostik, selektif dan penempatan.  

1. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program 

belajar-mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar-

mengajar itu sendiri. Penilaian formatif berorientasi kepada proses belajar-

mengajar. Guru diharapkan dapat memperbaiki program pengajaran dan 

strategi pelaksanaannya.  

2. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit 

program, yaitu akhir catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun. 

Tujuannya adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni 

seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. Penilaian ini 

berorientasi kepada produk, bukan kepada proses.  

3. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat 

kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Penilaian ini 
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dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, 

menemukan kasus-kasus dan sebagainya. Soal-soal tentunya disusun agar 

dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa.  

4. Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, 

misalnya ujian saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu.  

5. Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditujukan untuk mengetahui 

keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan 

penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan 

belajar untuk program itu. Penilaian ini berorientasi kepada kesiapan siswa 

untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan 

kemampuan siswa. 

 

2.1.6.5 Penilaian Hasil Belajar IPS di SD 

Penilaian hasil belajar IPS di SD merupakan proses pemberian nilai 

terhadap hasil–hasil belajar mata pelajaran IPS siswa sekolah dasar dengan 

kriteria tertentu. Terdapat beberapa jenis penilaian hasil belajar IPS yang 

dilakukan oleh guru, yaitu sebagai berikut.  

1) Penilaian formatif  

Penilaian hasil belajar IPS dilaksanakan pada akhir program belajar-mengajar 

atau disebut ulangan harian untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar-

mengajar itu sendiri. Nilai ulangan harian diperoleh dari hasil tes lisan atau 

tertulis dan dari pengamatan atau tes praktik/perbuatan. Hasil Ulangan harian 



63 

 
 

 

 

yang diperoleh dari tes lisan, tertulis, dan tes praktik/perbuatan, setelah 

dikoreksi perlu diberi nilai (skor) 1-100 dengan diberi catatan dan komentar.  

2) Penilaian sumatif  

Penilaian hasil belajar IPS dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu 

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan 

kelas.  Nilai UTS, UAS, dan UKK diperoleh dari hasil tes tertulis, lisan, 

praktik/perbuatan dan sikap, tugas dan produk. 

Tahap penelitian hasil belajar IPS di SD dimulai dari pemberian skor dan 

mengolah skor menjadi nilai. Menurut Poerwanti (2008: 6-3), teknik pemberian 

skor pada aspek kognitif yang berasal dari hasil tes tertulis yang berbentuk pilihan 

ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, jawaban singkat dan sebagainya serta 

hasil dari hasil tes lisan.  

Prosedur penskoran suatu penilaian tes tertulis yaitu dengan memberi angka 

1 bagi setiap butir jawaban yang benar dan angka 0 bagi setiap butir soal yang 

salah. Setelah pemberian skor pada setiap butir soal, selanjutnya dilakukan 

pengubahan skor tersebut menjadi nilai standar dengan pendekatan penilaian 

acuan patokan (PAP) yang digunakan untuk menilai kualifikasi prestasi.  

2.1.6.6 Teknik Penilaian Hasil Belajar IPS di SD 

Menurut Poerwanti (2008: 6-3), teknik pemberian skor yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pemberian skor pada aspek kognitif 

1) Penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal 

dijawab benar mendapat nilai satu, sehingga jumlah skor yang 
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diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal 

yang dijawab benar. 

2) Penskoran ada koreksi jawaban, yaitu pemberian skor dengan 

memberikan pertimbangan butir soal yang dijawab salah dan tidak 

dijawab.  

3) Penskoran dengan beda bobot, yaitu pemberian skor dengan 

memberikan bobot berbeda pada sekelompok butir soal. 

2. Pemberian skor pada aspek afektif 

Langkah pembuatan instrumen aspek afektif, sebagai berikut: 

1) Menentukan ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap percaya 

diri, tanggungjawab, dan disiplin. 

2) Menentukan tipe skala yang digunakan, misalnya skor 4 apabila mulai 

membudaya, skor 3 apabila mulai berkembang, skor 2 apabila mulai 

terlihat, skor 1 belum terlihat. 

3) Menelaah instrumen dan memperbaiki instrumen. 

3. Pemberian skor pada aspek psikomotor 

Pemberian skor aspek psikomotor menggunakan rubrik. Rubrik adalah 

pedoman penskoran yang digunakan untuk menentukan tingkat kemahiran 

siswa dalam mengerjakan tugas. Rubrik juga digunakan untuk menilai 

pekerjaan siswa. Berbagai cara untuk menilai tingkat kemahiran siswa, 

yaitu: (1) rubrik dengan daftar cek (cheklist), (2) rubrik dengan skala 

penilaian.  
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Prosedur penskoran suatu penilaian tes ttertulis yaitu dengan memberi angka 

1 bagi setiap butir jawaban yang benar dan angka 0 bagi setiap butir soal yang 

salah. Skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu perangkat tes tertulis, 

dihitung dengan prosedur sebagai berikut. 

                    

                          
  x 100 

Skor yang diperoleh dengan menggunakan berbagai bentuk tes tertulis perlu 

digabung menjadi satu kesatuan nilai penguasaan kompetensi dasar dan standar 

kompetensi mata pelajaran. Proses penggabungan dan penyatuan nilai, data yang 

diperoleh masing-masing bentuk soal tersebut juga perlu diberi bobot, dengan 

memperhatikan tingkat kesukaran dan kompleksitas jawaban. Nilai akhir semester 

ditulis dalam rentang 0 sampai 10, dengan dua angka di belakang koma. Nilai 

akhir semester yang diperoleh peserta didik merupakan deskripsi tentang tingkat 

atau presentase penguasaan Kompetensi dasar dalam semester tersebut.  

Menggunakan acuan kriteria (PAP) selanjutnya guru dapat menyimpulkan 

apakah siswa yang bersangkutan tuntas atau lulus dalam arti telah menguasai 

suatu kompetensi tertentu ataukah tidak lulus dalam arti belum menguasai 

kompetensi. Bagi yang tuntas diberi program sedang bagi yang belum tuntas maka 

diberikan program remidial. 

Penilaian hasil belajar IPS yang dilakukan di Sekolah Dasar yang bertujuan 

untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, 

yakni sejauh mana keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke 

arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Keberhasilan pendidikan dan pengajaran 

penting artinya mengingat peranannya sebagai upaya memanusiakan atau 
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membudayakan manusia, dalam hal ini para siswa agar menjadi yang berkualitas 

dalam aspek intelektual, sosial, emosional, moral, dan keterampilan. 

2.1.7 Hakikat IPS 

2.1.7.1 Pengertian IPS 

Berdasarkan Standar dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 

Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta 

didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demopkratis 

dan bertanggungjawab serta warga dunia yang cinta damai.  

Pengertian IPS menurut National Council for the Social Studies (NCSS) 

dalam Susanto (2016: 143) lebih komprehensif tidak saja dilihat dari maknanya 

tetapi juga dari segi kegunaannya, yaitu: 

Social studies is the integrated study of social science and humanities to 

promote civic competence. Within the school program, social studies 

provides coordinate, systematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, economic, geography, history, law, philosophy, political 

science, psycology, religion, and sociology, as well as appropriate content 

from the humanities, mathematics, and natural science. The primary 

purpose of social studies is to help young people develop the ability to 

make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of 

culturally diverse, democratic society in an independent world.  
 

Definisi pendidikan IPS yang diberikan NCSS di atas pada prinsipnya 

menjelaskan bahwa pendidikan IPS adalah suatu kajian terpadu dari ilmu-ilmu 

sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan untuk meningkatkan kemampuan 
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kewarganegaraan (civic competence). Program sekolah pendidikan, IPS 

menyediakan kajian terkoordinasi dan sistematis dengan mengambil atau meramu 

dari disiplin-disiplin sosial, seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, 

sejarah, hokum, ilmu politik, agama dan sosiologi. Isi yang sesuai dengan ilmu-

ilmu kemanusiaan, seperti matematika dan ilmu-ilmu alam. Pendidikan IPS 

bukanlah mata pelajaran disiplin ilmu tunggal, melainkan gabungan dari berbagai 

disiplin ilmu (interdisipliner). 

Menurut Soemantri dalam Sapriya (2016: 11) pendidikan IPS adalah 

penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta 

kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

psikologis untuk tujuan pendidikan.  

Simpulan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan kajian atau perpaduan 

dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu yang lain yang telah disederhanakan, diadaptasi, 

diseleksi, dipilih dan diorganisasi secara praktis sesuai dengan prinsip pedagogis, 

psikologis dan sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa Sekolah Dasar (SD) dan 

sebagai bahan ajar di sekolah.  

2.1.7.2 Ruang Lingkup IPS 

Ruang lingkup IPS menurut Depdiknas dalam Susanto (2016: 160) adalah 

sebagai berikut: (1) manusia, tempat dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan dan 

perubahan; (3) sistem sosial dan budaya. 

1. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

Susanto (2016: 160) mengemukaan bahwa ruang lingkup IPS di sekolah 

dasar memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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1) N Soemantri dalam Susanto (2016:160) Ilmu pengetahuan sosial merupakan 

gabungan dari dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan 

politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, 

pendidikan dan agama  

2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur 

keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topi (tema) tertentu. 

3) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai 

masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan 

multidisipliner. 

4) Daldjoeni dalan Susanto (2016: 161) Standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat 

dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengolahan 

lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya 

perjuangan hidup agar survive seperti pemenuh kebutuhan, kekuasaan, 

keadilan dan jaminan keamanan 

5) Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga dimensi 

dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia 

secara keseluruhan.  

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa ruang lingkup IPS 

meliputi manusia itu sendiri, tempat tinggal dan lingkungan yang ditempati, 

waktu, keberlanjutan dan perubahan yang terjadi, serta perilkaku ekonomi 

manusia dan kesejahteraan.  
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2.1.7.3 Karakteristik Pendidikan IPS di SD 

Karakteristik Pendidikan IPS di SD menurut Lili M Sadeli dalam Hidayati 

(2008: 26) bahwa bidang studi IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang 

terintegrasi atau terpadu. Pengertian terpadu, bahwa bahan atau materi IPS 

diambil dari Ilmu-ilmu Sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam 

kotak disiplin ilmu. IPS terdiri dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial, dapat dikatakan 

bahwa IPS itu mempunyai ciri-ciri khusus atau karakteristik tersendiri 

yangberbeda dengan bidang studi lainnya. Karakteristik IPS dapat dilihat dari 

berbagai pandangan, berikut dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan 

strategi penyampaiannya: 

1. Materi IPS 

Menurut Mulyono Tjokrodikaryo dalam Hidayati (2016: 26) mempelajari 

IPS pada dasarnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat 

dengan lingkungannya (fisik dan sosial budaya). Materi IPS digali dari segala 

aspek kehidupan praktis sehari-hari dimasyarakat, oleh karena itu pengajaran IPS 

yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu 

bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Ada 5 macam sumber materi IPS 

antara lain: 

1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak 

darikeluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara 

dan dunia dengan berbagai permasalahannya 

2) Kegiatan manusia misalnya, mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi 
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3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

yang terjauh 

4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang 

tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yangbesar 

5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan dan keluarga. 

Masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber materi IPS sekaligus 

juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep, teori-teori IPS yang 

diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokan dan dicobakan sekaligus 

diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. 

2. Strategi Penyampaian Pengajaran IPS 

Strategi pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, 

yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, 

masyarakat/tetangga, kota, region, negara dan dunia. Tipe kurikulum ini 

didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu 

memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri 

sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan 

konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan 

kemampuannya untuk menghadapai unsur-unsur dunia yang lebih luas. 
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2.1.7.4 Tujuan Mata Pelajaran IPS 

Pendidikan IPS sebagai bidang studi yang diberikan pada jenjang 

pendidikan di lingkungan persekolahan, bukan hanya memberikan bekal 

pengetahuan saja, tetapi juga memberikan bekal nilai dan sikap serta keterampilan 

dalam kehidupan peserta didik di masyarakat, bangsa dan negara dalam berbagai 

karakteristik. Pendidikan IPS dikembangkan tiga aspek atau tiga ranah 

pembelajaran, yaitu aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), 

dan sikap (afektif). Ketiga aspek ini merupakan cara acuan yang berorientasi 

untuk mengembangkan pemilihan materi, strategi dan model pembelajaran.  

Susanto (2016: 145) memaparkan beberapa tujuan utama IPS adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat.  Mutakin dalam Susanto (2016:145) merumuskan tujuan 

pembelajaran IPS di sekolah, sebagai berikut: 

1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan 

kebudayaan masyarakat 

2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode 

yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah sosial.  
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3. Menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan 

untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat 

4. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta 

mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil 

tindakan yang tepat. 

5. Mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri diri 

sendiri agara survive yang kemudian bertanggung jawab membangun 

masyarakat.  

Hidayati (2008: 24) menjelaskan tujuan IPS harus dikaitkan dengan 

kebutuhan dan disesuaikan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang akan 

dihadapi anak.  Kurikulum 2004 dalam Hidayati (2008:24) untuk tingkat SD 

menyatakan bahwa IPS bertujuan untuk: 

1. Mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah dan 

kewarganegaraan, pedagogis dan psikologis 

2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, 

memecahkan masalah dan keterampilan sosial 

3. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global.  

BSNP (2006: 175) mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 
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1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global 

2.1.7.5 Pembelajarn IPS di SD 

Mata pelajaran IPS sudah diberikan sejak siswa berada pada jenjang 

sekolah dasar. Masa sekolah dasar merupakan usia yang paling tepat untuk 

menanamkan berbagai ilmu, termasuk ilmu-ilmu sosial yang akan membekali 

siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. 

Karakteristik pembelajaran IPS di SD dapat dilihat dari materi yang 

disampaikan. Hidayati, dkk (2008: 1.26) menyatakan bahwa ada lima macam 

sumber materi IPS, antara lain: 

1. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekitar anak dalam lingkup sempit 

smpai luas dengan berbagai permasalahannya 

2. Kegiatan manusia 

3. Lingkungan geografi dan budaya 

4. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah dan 

tokoh-tokohnya 
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5. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Hidayati, dkk (2008: 1.27) mengatakan bahwa strategi penyampaian 

pengajaran IPS didasarkan pada suatu tradisi yaitu materi disusun dalam urutan: 

anak (diri sendiri), keluarga, masyarakat/tetangga, kota, region, negara dan dunia. 

Pertama anak dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan 

dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri, selanjutnya secara bertahap dan 

sistematis bergerak dlam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkungan tersebut, 

kemudian mengembangkan kemampuannya unutuk menghadapi unsur-unsur 

dunia yang lebih luas. 

Guru dalam menyampaikan materi harus memahami karakteristik 

siswanya. Karakteristik anak usia SD khususnya kelas lima sudah termasuk dalam 

kategori kelas tinggi karakteristik pada masa kelas tinggi SD adalah: 

1. Perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. 

2. Ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. 

3. Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. 

4. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi 

belajarnya di sekolah. 

Berdasarkan uraian dari pendapat ahli tersebut, dapat simpulan bahwa 

pengajaran IPS pada jenjang SD dimulai dari lingkungan sempit kemudian 

merambah ke lingkungan yang lebih luas dan menyeluruh. Penyampaian materi 

pemeblajaran IPS juga harus sesuai dengan karakteristik anak SD, tujuannya 

adalah agar anak dapat dengan mudah menerima materi pelajaran, sehingga 
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pemahaman tersebut akan mengantarkannya untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal. 

Tabel SK KD Indikator IPS Kelas V SD 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

2. Menghargai 

peranan tokoh 

pejuang dan 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.1.Mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh 

pejuang pada penjajah 

Belanda dan Jepang  

 Menceritakan sebab jatuhnya 

daerah-daerah nusantara ke 

dalam kekuasaan pemerintah 

Belanda 

 Menjelaskan sistem kerja 

paksa dan penarikan pajak 

yang memberatkan rakyat  

 Menceritakan perjuangan para 

tokoh daerah dalam upaya 

mengusir penjajah Belanda  

 Menceritakan pendudukan 

Jepang di Indonesia  

 Menceritakan sebab dan akibat 

pengerahan tenaga romusa 

oleh Jepang terhadap 

penduduk Indonesia  

 Membuat ringkasan riwayat 

hidup tokoh penting 

pergerakan nasional  

 Membuat laporan tentang  

tokoh pejuang yang ada di 

provinsinya 

 Menceritakan peristiwa 

sumpah pemuda  

 Menceritakan peranan tokoh 

dalam peristiwa sumpah 

Pemuda 28 Okt 1928  

 Menceritakan peranan tokoh 

 dalam peristiwa sumpah 

Pemuda 28 Okt 1928 dalam 

mempersatukan Indonesia 

2.2.Menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

mem-persiapkan 

kemerdekaan 

Indonesia  

 Menjelaskan beberapa usaha 

dalam rangka mempersiapkan 

kemerdekaan  

 Menjelaskan perlunya 

perumusan dasar negara 

sebelum kemerdekaan  

 Mengidentifikasi beberapa 
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tokoh dalam mempersiapkan   

kemerdekaan  

 Menunjukkan sikap 

menghargai jasa para tokoh   

dalam mempersiapkan 

kemerdekaan  

 2.3.Menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

mem-proklamasikan 

kemerdekaan 

Indonesia  

 Menyebutkan tokoh dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan  

 Menceritakan jasa dan peranan 

tokoh dalam memprokmasikan   

kemerdekaan  

 2.4.Menghargai 

perjuangan para tokoh 

dalam mem-

pertahankan 

kemerdeka-an  

 Menjelaskan cara mengenang 

perjuangan para tokoh dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan  

 Menunjukkan sikap 

menghargai perjuangan para 

tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan  

2.1.8 Keterkaitan Aktivitas Belajar dan Disiplin Belajar dengan Hasil 

Belajar IPS 

Belajar bukanlah sebuah proses kehampaan. Tidak pernah pula sepi dari 

aktivitas. Tidak ada seorangpun yang belajar tanpa melakukan aktivitas, apalagi 

jika aktivitas tersebut berhubungan dengan masalah menulis, mencatat, 

mengingat, berpikir, latihan atau praktek dan sebagainya. Dalam sebuah situasi 

belajar, seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari situasi belajar, bahkan 

situasi belajar tersebut tersebut akan mempengaruhi dan menentukan aktivitas 

belajarnya. Aktivitas penting dalam proses belajar, karena aktivitas adalah hal 

yang dilakukan seseorang berupa fisik dan mental. Jadi pengertian aktivitas 

belajar adalah hal-hal yang dilakukan seseorang baik secara fisik ataupun mental 

yang melibatkan proses belajar dan dapat mempengharuhi seseorang dalam proses 

belajarnya. Paul B. Diedrich dalam Sardiman (2016: 101) menggolongkan 
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aktivitas belajar siswa sebagai berikut. 1) visual activities, 2) oral activities, 3) 

listening activities, 4) writing activitie, 5) drawing activities, 6) motor activities, 

7) mental activities, 8) emotional activities.  Jadi, dengan klasifikasi aktivitas 

seperti yang diuraikan diatas, menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah cukup 

kompleks dan bervariasi. Kreativitas guru mutlak diperlukan agar dapat 

merencanakan kegiatan siswa yang sangat bervariasi itu dan dapat menghasilkan 

hasil belajar yang maksimal. 

Kedisiplinan siswa dalam belajar juga mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Siswa yang memiliki aktivitas belajar yang baik akan dengan sendirinya terbentuk 

kebiasaan belajar yang baik pula. Kebiasaan inilah yang akan membawa 

perubahan tingkah laku siswa menjadi seseorang yang displin. Karena disiplin 

dapat terbentuk melalui latihan atau kebiasaan, salah satunya adalah kebiasaan 

dalam melaksanakan aktivitas belajar. Dapat dikatakan disiplin apabila melakukan 

pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan waktu dan tempat dengan 

teratur sesuai dengan waktu dan tempat yang dikerjakan berdasarkan dorongan 

dan penuh kesadaran di dalam hatinya dan dilakukan secara teratur. Disiplin 

memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

serta proses pembelajaran yang teratur karena disiplin belajar dapat memberikan 

dampak pada hasil belajar siswa. Disiplin belajar ini dapat membantu siswa 

mengoptimalkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
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2.2 Kerangka Teoritis 

  Belajar 

Pengertian Belajar dan 

Pembelajaran  (Slameto, 2010; 

Thobroni, 2015; Djamarah, 2011; 

Susanto, 2016) 

Ciri-ciri Belajar (Aunurrahman, 

2016, Thobroni, 2015, Djamarah, 

2011)  

Prinsip Belajar (Slameto, 2010; 

Hamalik, 2014) 

Tujuan Belajar (Sardiman, 2016) 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Belajar (Thobroni, 2015; Slameto, 

2010) 

Komponen Pembelajaran  (Ahmad 

Rifai, 2012) 

Aktivitas Belajar Disiplin Belajar 

Pengertian Aktivitas 

Belajar (Sardiman, 2016) 

Pengertian Disiplin  

(Tu’u, 2004; Daryanto dan 

Darmiatun, 2013) 

Jenis-jenis Aktivitas 

Belajar (Sardiman, 2016; 

Djamarah, 2011) 

Manfaat Aktivitas Belajar 

(Hamalik, 2014) 

Indikator Aktivitas Belajar 

(Sardiman, 2016) 

Fungsi Disiplin dan 

Pentingnya Disiplin 

(Tu’u, 2004; Daryanto dan 

Darmiatun, 2013) 

Pengertian Disiplin 

Belajar (Tu’u, 2004; 

Suryadi, 2007) 

Indikator Disiplin Belajar 

(Daryanto dan Dariatun, 

2013; Tu’u, 2004) 

Hasil Belajar 

Pengertian Hasil Belajar 

 (Susanto, 2013; Thobroni, 2015) 

Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

(Susanto, 2013)  

Penilaian Hasil Belajar 

Pengertian Penilaian Hasil Belajar, 

Prinsip, Langkah Penilaian Hasil 

Belajar dan Jenis Penilaian 

(Sudjana, 2009) 
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Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 

 

 

2.3 Kajian Empiris 

Penulis telah mengumpulkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik 

yang diangkat oleh peneliti untuk memperkuat pelaksanaan penelitian tentang 

hubungan aktivitas dan disiplin belajar dengan hasil belajar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rasman Sastra Wijaya pada tahun 2015, 

volume 1, nomor 3, dengan judul “Hubungan Kemandirian dengan Aktivitas 

Belajar Siswa” menunjukkan bahwa kondisi kemandirian siswa tergolong kategori 

cukup. Diperoleh dari klarifikasi data kemandirian (X) yang dikategorikan dalam 

3 kategori yaitu kurang, cukup dan baik. Dari ketiga kategori tersebut maka 

IPS 

Pengertian IPS (Permendiknas No 

22 Tahun 2006; Susanto, 2016; 

Sapriya, 2016) 

Ruang Lingkup IPS  

(Susanto, 2016) 

Karakteristik Pendidikan IPS di SD 

(Hidayati, 2008; Susanto, 2016) 

Tujuan Mata Pelajaran IPS 

(Susanto, 2016; Hidayati, 2008) 

Pembelajaran IPS di IPS 

(Susanto, 2016; Hidayati, 2008) 

Hubungan Aktivitas dan Disiplin Belajar dengan 

Hasil Belajar 
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diperoleh jumlah siswa yang mandiri, kategori kurang adalah sebesar 35,42%, 

siswa yang mandiri dalam kategori cukup sebesar 47,92% dan siswa yang mandiri 

dengan kategori baik sebesar 16,67%. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi 

kemandirian baik dalam belajar maupun dalam beraktivitas di luar belajar, siswa 

termasuk membentuk kemandirian yang kondisi cukup, walaupun ada sebagian 

juga yaitu 16,67% membentuk kemandiriannya dalam belajar dan beraktivitas 

baik, akan tetapi jika dibandingkan presentase secara keseluruhan dimana siswa 

yang mandiri dalam belajar cukup sebesar 47,92%, siswa yang melakukan 

mandiri dalam belajar kurang sebesar 35,42% maka dari keseluruhan presentase 

kondisi kemandirian masih dalam kategori cukup, hal ini dikarenakan pada 

tingkat jumlah presentase kondisi kemandirian masih dalam kategori cukup, hal 

ini dikarenakan pada tingkat jumlah presentase terbesar yaitu pada kategori cukup 

sebesar 47,92%. 

Penelitian yang dilakukan Winda Yusefni dan Siti Sriyati (2015) dengan 

judul “Analisis Hubungan Aktivitas Writing to Learn dengan Kemampuan 

Berkomunikasi Lisan Siswa dalam Pembelajaran Science Writing Heuristi”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara umum aktivitas writing to learn 

memberikan kontribusi mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi 

secara lisan. Namun tidak semua siswa yang mempunyai kemampuan menulis 

yang baik dapat menunjukkan kemampuan yang baik dalam berkomunikasi lisan 

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Hamzah, Nur Qomariyah Mahmudah 

(2011) dengan judul “Pengaruh Aktivitas Belajar terhadap Pemahaman Konsep 



81 

 
 

 

 

Matematika Siswa di MTs. Salafiyah Kota Cirebon ” menujukkan bahwa aktivitas 

belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hyungsung Park tahun 2012, volume 5, 

Nomor 1 dengan judul “Relationship between Motivation and Student’s Activity 

on Educational Game” menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis game dapat 

meningkatkan motivasi intrisik peserta didik. Kegiatan pembelajaran berbasis 

game motivasi intrinsic siswa ekstrovert meningkat lebih tinggi dibandingkan 

motivasi intrinsic siswa introvert.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fitriana, Hisyam Ihsan dan Suwardi 

Annas, tahun 2015, volume 1, nomor 2 dengan Judul “ Pengaruh Efikasi Dirim 

Aktivitas, kemandirian Berlajar dan Kemampuan Berfikir Logis terhadap Hasil 

belajar Matematika pada Siswa Kelas VIII SMP” menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa kelas VIII SMP Negeri Di Kecamatan Polongbangkeng Utara 

memiliki efikasi diri dalam belajar matematika dengan kategori tinggi, aktivitas 

belajar dalam belajar matematika dengan kategori tinggi, Kemandirian Belajar 

dalam belajar matematika dengan kategori tinggi, Kemampuan berpikir logis 

dalam matematika dengan kategori sedang dan hasil belajar matematika dengan 

kategori sedang. Efikasi diri berpengaruh signifikan secara langsung terhadap 

hasil belajar dengan tingkat kepercayaan 93%. Efikasi diri berpengaruh signifikan 

secara langsung terhadap kemandirian belajar dengan tingkat kepercayaan 89%. 

Efikasi diri berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kemampuan berpikir 

logis dengan tingkat kepercayaan 98%. Aktivitas belajar berpengaruh signifikan 

secara langsung terhadap kemandirian belajar dengan tingkat kepercayaan 99%. 
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Aktivitas belajar berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kemampuan 

berpikir logis dengan tingkat kepercayaan 85%. 

Penelitian yang dapat memperkuat hasil penelitian terkait disiplin belajar 

dilakukan oleh Retmono Jazib Prasojo Tahun 2014 Jurnal Pendidikan Ekonomi 

IKIP Veteran Semarang Vol 2 No (1) dengan judul “Pengaruh Perhatian Orang 

Tua dan Kedisiplinan Belajar terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel perhatian orang tua mempunyai pengaruh 

positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII MTs 

Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara. Untuk variabel kedisiplinan belajar 

mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS siswa 

kelas VIII MTs Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara dengan persamaan 

regresi: Y=35,134+0,499 X1+0,441 X2. Nilai Fhitung = 42,044 dan nilai Ftabel=3,07 

dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Karena nilai hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan nilai Fhitung > Ftabel maka kesimpulannya H0 ditolak sedangkan Ha 

diterima, artinya bahwa variabel perhatian orang tua dan kedisiplinan belajar 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS 

siswa kelas VIII MTs Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara.  

Penelitian yang terkait hasil belajar dilakukan oleh I Wayan Darmayoga, I 

Wayan Lasmawan dan A.A.I.N Marhaeni Tahun 2013 e-Jurnal Program Pasca 

Sarjana Universitas Negeri Ganesha Jurusan Pendidikan Dasar Vol 3 dengan judul 

“Pengaruh Implementasi Metode Mind Mapping terhadap Hasil Belajar IPS 

ditinjau dari Minat Siswa Kelas IV SD Sathya Sai Denpasar” menunjukkan bahwa 

model pembelajaran Mind Mapping dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa 
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kelas IV SD Sathya Sai Denpasar. Adapun temuannya adalah sebagai berikut. (1) 

Penelitian ini membuktikan bahwa, hasil belajar IPS siswa yang mengikuti 

metode pembelajaran Mind Mapping berbeda secara signifikan dengan hasil 

belajar siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat 

dari Analisis Varians terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa ditemukan harga 

Fhitung = 20,50 harga ini signifikan pada taraf 5%. Lebih lanjut dapat dilihat bahwa 

hasil belajar IPS siswa yang mengikuti metode pembelajaran Mind Mapping 

berbeda dengan kemampuan hasil belajar IPS siswa yang mengikuti metode 

pembelajaran konvensional. Rata-rata skor hasil belajar IPS siswa yang mengikuti 

metode pembelajaran Mind Mapping adalah 73,05 sementara rata-rata skor hasil 

belajar siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional adalah 60,63 (2) 

Setelah diadakan pengendalian terhadap minat belajar didapatkan nilai F = 30,27 

harga ini signifikan pada taraf 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, 

setelah diadakan pengendalian terhadap minat belajar terdapat perbedaan secara 

signifikan hasil belajar IPS siswa yang mengikuti metode pembelajaran Mind 

Mapping dengan hasil belajar IPS siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. (3) Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel pengendali 

terhadap hasil belajar IPS nampak jelas pada sumbangan eketifnya. Kontribusi 

minat terhadap hasil belajar IPS pada siswa yang mengikuti metode pembelajaran 

Mind Mapping sebesar 21,44%. Sedangkan kontribusi minat terhadap hasil belajar 

IPS pada siswa yang mengikuti metode pembelajaran konvensional sebesar 

20,65%. 
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Penelitian oleh Singgih Tego Saputro dan Pardiman tahun 2012, volume 10, 

Nomor 1 dengan judul “Pengaruh Disiplin Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya 

terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akutansi 

Angkatan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Negeri Yogyakarta” 

menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar mahasiswa fakultas ekonomi, terdapat pengaruh positif 

dan signifikan lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belaja dan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan disiplin belajar dan lingkungan teman sebaya 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. 

Penelitian oleh Ni Kt R Kartika, Nym. Natajaya, Kd. Rihendra tahun 2013 

volume 4 dengan judul “Determinasi Lingkungan Sekolah, Disiplin Belajar dan 

Kualitas Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Ekonomi” menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara lingkungan sekolah dan prestasi belajar melalui persamaan garis regresi y= 

60,638 + 0,163 X1 dengan kontribusi 16,1%. Ini berarti peningkatan setiap satu 

satuan sektor variabel lingkungan sekolah akan meningkatkan prestasi belajar 

sebesar 0,163 pada konstanta 60,638. Terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar melalui persamaan garis 

regresi y= 66,203 + 0,114 X2 dengan kontribusi 3,9%. Ini berarti setiap 

peningkatan satu satuan skor variabel disiplin belajar akan meningkatkan prestasi 

belajar sebesar 0,114 pada konstanta 66,203. Koefisien korelasi yang menyatakan 

kekuatan hubungan antara disiplin belajar dengan prestasi belajar yaitu r = 0,217 

adalah signifikan. Disiplin belajar memberikan kontribusi sebesar 3,9% terhadap 
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prestasi belajar dan sumbangan efektif sebesar 49,51. Hal ini berarti disiplin 

belajar memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan prestasi belajar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kantun Toni, I Wayan, Arnyana dan Ida 

Bagus tahun 2013 volume 3 dengan judul “Determinasi Konsep Diri, Motivasi 

Berprestasi dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar IPS SD Se-Kecamatan 

Buleleng” peneliti menemukan bahwa hasil analisis temuan bahwa (1) terdapat 

hubungan yang positif  dan signifikan antara konsep diri, dengan hasil belajar IPA 

dengan kontribusi sebesar 21% dan sumbangan afektif sebesar 30,156%, (2) 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi terhadap 

hasil belajar IPA dengan kontribusi sebesar 19% dan sumbangan efektif sebesar 

29,185%, (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar 

terhadap hasil belajar IPA dengan konstribusi sebesar 13% dan sumbangan efektif 

sebesar 23,188%, (4) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara konsep 

diri, motivasi berprestasi, disiplin belajar secara bersama-sama terhadap hasil 

belajar IPA dengan kontribusi sebesar 24%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nicholas Odoyo Simba, John Odwar Agak 

dan Eric K. Kabuka tahun 2016, dengan judul “Impact of Discipline on Academic 

Performance of Pupils in Public Primary Schools in Muhoroni Sub-Country, 

Kenya” menunjukkan bahwa disiplin memiliki hubungan positif moderat dengan 

dalam prestasi belajar siswa di 8 kelas di Sekolah Dasar di Sub-County Muhoroni, 

Kenya. Ini berarti bahwa prestasi akademik meningkat antara murid dengan 

peningkatan tingkat disiplin. Siswa bervariasi dalam hal akademik. Prestasi 

dengan 37,7% menjadi di bawah rata-rata prestasi akademik (yaitu mendapat nilai 
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kurang dari setengah dari tetal skor nilai Ujian Sekolah). Siswa juga bervariasi 

dalam tingkat disiplin, dengan 5,6% menjadi disiplin moderat, 26,2% disiplin 

sedang, 50,6% disiplin tinggi dan 17,6% disiplin yang sangat tinggi. Ada perlu 

peningkatan prestasi akademik siswa dan tingkat kedisiplinan.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Philomena Mukami Njoroge dan Ann 

Nduku Nyabuto, 2014, volume 4, nomor 1 dengan judul “Discipline as a Factor 

in Academic Performance in Kenya. Kedisiplin siswa dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang meliputi: variabel jenis sekolah seperti kurangnya layanan dukungan 

dan bimbingan dan konseling, kualitas makanan yang buruk, kurangnya bahan 

pembelajaran yang cukup, hubungan guru-murid miskin, mengabaikan siswa 

mengeluh, dan administrasi tidak responsif. Variabel sosial juga mempengaruhi 

disiplin siswa dan mereka termasuk: tekanan teman sebaya penyalahgunaan 

narkoba dan kurangnya model peran. Hasil penelitian dalam ini yang kaitannya 

dengan tekanan teman sebaya, mayoritas (54,7%) sangat setuju bahwa itu adalah 

penyebab ketidakdisiplinan siswa dibandingkan dengan 10% yang tidak setuju. 

Hal ini sesuai dengan Cowley (2001) yang berpendapat bahwa tekanan teman 

sebaya di kalangan peserta didik adalah faktor kuat dalam perilaku yang 

mengganggu peserta didik. Di dalam kelas pelajar yang dapat mengatur untuk 

membuat seluruh tertawa kelas di guru keuntungan banyak status dalam 

kelompok. Penelitian lebih lanjut menetapkan bahwa mayoritas (37,3%) sangat 

tidak setuju bahwa kepadatan penduduk di ruang kelas adalah penyebab 

ketidakdisiplinan siswa yang bertentangan dengan 16% yang setuju. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko tahun 2015, volume 01, nomor 02 

dengan judul “Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas X SMK Nahdatul Ulama Pace Nganjuk” menunjukkan bahwa 

motivasi belajar matematika siswa kelas X SMK NU Pace dengan klasifikasi 

rendah sebanyak 5 siswa dengan persentase 11,1%, responden dengan klasifikasi 

cukup sebanyak 29 siswa dengan persentase 64,4%, dan responden dengan 

klasifikasi tinggi sebanyak 11 siswa dengan prosentase 24,4%. Terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas X SMK NU Pace. Signifikansi ini ditunjukkan 

oleh hasil uji sig. Sebesar 0,031< 0,05 dan nilai rxy=0,322>rtabel 0,288. Serta 

koefisien determinasi menunjukkan bahwa 56,74% varians motivasi belajar siswa 

yang terjadi pada hasil belajar matematika. 

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan tersebut, peneliti menggunakan 

penelitian tersebut sebagai acuan dalam melakukan penelitian berjudul 

“Hubungan aktivitas belajar dan disiplin siswa dengan hasil belajar IPS siswa 

kelas V SDN Gugus Werkudara Petanahan Kabupaten Kebumen. 

 

2.4 Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana 

hubungan aktivitas belajar dan disiplin siswa dengan hasil belajar. Sardiman 

(2016: 20), belajar senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan semisal dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Belajar akan lebih baik jika si subjek 
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belajar tersebut melakukan aktivitas atau mengalaminya secara langsung jadi tidak 

bersifat verbalistik. Menurut Thobroni (2015: 15), belajar merupakan aktivitas 

manusia yang sangat vital dan secara terus menerus akan dilakukan manusia 

selama masih hidup. Manusia tidak mampu hidup sebagai manusia jika ia tidak 

dididik atau diajar oleh manusia lainnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan jiwa yang dapat 

mempengaruhi tingkat laku seseorang menjadi lebih baik akibat dari proses 

aktivitas atau pengalaman yang telah dialaminya untuk menjadi manusia yang 

lebih baik. Aktivitas merupakan salah satu prinsip yang penting dalam proses 

pembelajaran. Sardiman (2016: 101) menggolongkan jenis-jenis aktivitas yaitu: 1) 

visual activities, 2) oral activities, 3) listening activities, 4) writing activities, 5) 

drawing activities, 6) motor activities, 7) mental activities, 8) emotional activities. 

Bermacam-macam aktivitas yang dilakukan siswa, diharapkan hasil belajar yang 

didapatkan siswa menjadi optimal. Hasil belajar merupakan ukuran keberhasilan 

siswa dalam proses pembelajaran.  

Disiplin siswa dalam belajar memegang peranan yang penting dalam 

menentukan hasil belajar siswa, karena pada dasarnya hasil belajar siswa 

merupakan akibat dari aktivitas belajar siswa yang disiplin, apabila dalam diri 

siswa sudah tertanam disiplin untuk melakukan aktivitas belajar, maka ketekunan 

dan dan kepatuhannya akan terus meningkat sehingga membuat hasil belajarnya 

meningkat pula, sebaliknya apabila siswa belum mampu menanamkan disiplin 

untuk melakukan aktivitas belajar, maka ketekunan dan kepatuhannya juga kurang 

baik sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Disiplin belajar sangat penting 
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bagi siswa agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Disiplin belajar yang 

diteliti meliputi disiplin dalam masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti pelajaran 

di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin belajar di rumah dan 

disiplin dalam menaati peraturan di sekolah. Pada penelitian  

  Berdasarkan uraian tersebut, maka aktivitas belajar dan disiplin siswa 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kerangka berpikir digambarkan sebagai 

berikut:  

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir  

Aktivitas Belajar (X1) 

 

1) visual activities, 

2) oral activities,  

3) listening activities,  

4) mental activities,   

Disiplin  Siswa(X2) 

1) Disiplin dalam 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 

Hubungan Aktivitas Belajar dan Disiplin Siswa 

dengan Hasil Belajar IPS 

 

Hasil Belajar 

IPS (Y) 
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2.5 Hipotesis 

Sugiyono (2015: 96) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Jawaban tersebut dikatakan sementara karena jawaban yang 

dikemukakan baru berdasarkan pada teori-teori yang relevan, namun belum 

didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, pada penelitian ini mengajukan 

hipotesis: 

Terdapat dua macam hipotesis penelitian yaitu hipotesis kerja dan hipotesis 

nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan 

dalam kalimat negatif. Kegiatan penelitian yang diuji terlebih dahulu adalah 

hipotesis penelitian tertutama pada hipotesis kerjanya. Penelitian akan 

membuktikan hasil pengujian signifikan atau tidak. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, penelitian ini 

mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. H0 =  Tidak ada hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar 

IPS siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan 

Petanahan Kebumen 

 Ha = Ada hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan 

Kebumen 
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2. H0 =  Tidak ada hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar 

IPS siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan 

Petanahan Kebumen 

 Ha = Ada hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan Petanahan 

Kebumen 

3. H0 =  Tidak ada hubungan antara aktivitas dan disiplin belajar dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Werkudara 

Kecamatan Petanahan Kebumen 

 Ha = Ada hubungan antara aktivitas dan disiplin belajar dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Werkudara Kecamatan 

Petanahan Kebumen 
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BAB V 

PENUTUP 

  

 Penelitian yang berjudul “Hubungan Aktivitas Belajar dan Disiplin Siswa 

dengan Hasil Belajar IPS Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas V SD Gugus 

Werkudara Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2016/2017” telah selesai 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dibuat 

kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Berikut uraian selengkapnya. 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar 

IPS yaitu sbesesar 0,00 dan besar hubungannya 0,746 atau 74,6%%. Ini 

menunjukkan nilai yang dekat dengan 100%. Jadi hubungan antara aktivitas 

belajar dengan hasil belajar IPS kuat.  

2. Ada hubungan yang signifikan antara disiplin siswa  dengan hasil belajar 

IPS yaitu sebesar 0,000 dan besar hubungannya yaitu 0,614 atau 61,4%. Hal 

ini menunjukkan nilai yang cukup besar dekat dengan 100%. Jadi hubungan 

antara disiplin siswa dengan hasil belajar IPS kuat. 

3. Aktivitas belajar dan disiplin siswa berhubungan secara simultan dan 

signifikan dengan hasil belajar, ditunjukkan pada nilai probabilitas (Sig. F 

Change) sebesar 0,000. Berdasarkan analisis koefisien determinasi 

didapatkan hasil sebesar 0,586 dengan tingkat hubungan sedang, sehingga 
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aktivitas belajar dan disiplin siswa memiliki sumbangan hubungan sebesar 

58,6% dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Werkudara 

Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan 

bagi: 

1. Guru  

Dalam proses pembelajaran di kelas, diharapkan guru dapat memahami 

aktivitas belajar siswa agar dalam menyampaikan materi pembelajaran guru dapat 

mengkombinasikan dengan berbagai metode pembelajaran, sehingga hasil belajar 

siswa lebih optimal. Untuk meningkatkan disiplin siswa di sekolah maupun di 

rumah, sebaiknya guru bekerjasama dengan orang tua atau wali murid siswa 

dalam memberikan bimbingan kepada siswa untuk meningkatkan disiplin siswa 

sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal.  

2. Sekolah 

Memberikan sarana kepada siswa untuk dapat meningkatkan aktivitas 

belajarnya melalui berbagai kegiatan sekolah yang memacu aktivitas belajar siswa 

agar siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Sekolah bekerja sama 

dengan orang tua siswa untuk memberikan bimbingan disiplin siswa.  
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3. Penelitian selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi atau panduan 

untuk mengembangkan penelitian faktor lain yang juga mempengaruhi psikologis 

siswa sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan baru bagi siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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