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SARI 

 

 

Susilowati, Harning, Setyo. 2005. Pengaruh Disiplin Belajar, Lingkungan 
Keluarga dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X 
Semester I Tahun Ajaran 2004 / 2005 SMA Negeri I Gemolong Kabupaten 
Sragen. Sarjana Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. 
Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si dan Drs. Suhantoyo. 240 h. 
 
 
Kata Kunci : Disiplin Belajar, Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, 
Prestasi Belajar. 
 Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor 
individual maupun sosial. Salah satu faktor individual yang sangat berperan dalam 
menentukan prestasi belajar siswa adalah disiplin belajar. Dan beberapa faktor 
sosial yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian prestasi 
belajar adalah faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
disiplin belajar siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I 
Gemolong ?, (2) Bagaimana lingkungan keluarga siswa kelas X Semester I Tahun 
Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ?, (3) Bagaimana lingkungan sekolah 
siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ? (4) 
Bagaimana prestasi belajar siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  
SMA N I Gemolong ? (5) Seberapa besar pengaruh disiplin belajar, lingkungan 
keluarga dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas X Semester 
I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ? Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui : (1) Bagaimana disiplin belajar siswa kelas X Semester I Tahun 
Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ?, (2) Bagaimana lingkungan keluarga 
siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ?, (3) 
Bagaimana lingkungan sekolah siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 
2004/2005  SMA N I Gemolong ? (4) Bagaimana prestasi belajar siswa kelas X 
Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ? (5) Seberapa besar 
pengaruh disiplin belajar, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap 
prestasi belajar siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I 
Gemolong ? 
 Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X semester I Tahun Ajaran 2004 
/ 2005 SMA Negeri I Gemolong. Yaitu berjumlah 280 siswa. Pengambilan sampel 
yang berjumlah 127 siswa dilakukan dengan random sampling. Ada 4 (empat) 
variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : (1) Disiplin Belajar, (2) 
Lingkungan Keluarga, (3) Lingkungan Sekolah dan (4) Prestasi Belajar. Alat 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Didukung 
dengan metode yang lain yaitu : dokumenter, observasi langsung dan wawancara. 
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Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif, teknik analisis faktor 
konfirmatori dan analisis Structural Equation Modeling (SEM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin belajar siswa kelas X 
semester I tahun ajaran 2004 / 2005 termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat 
dilihat dari skor hasil penelitian sebesar 2,722 pada interval 2,17-3,25. 
Lingkungan keluarga termasuk dalam kategori baik yang mencapai 2,713 pada 
interval 2,17-3,25. Begitu pula dengan lingkungan sekolah termasuk dalam 
kategori baik yang mencapai 2,7115 pada interval 2,51-3,25. Terdapat korelasi  
yang signifikan  antara disiplin belajar, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 
dan prestasi belajar. Hal ini dapat dilihat dari analisis regression weights sebesar 
nilai C.R > 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05%. Besarnya pengaruh lingkungan 
keluarga terhadap prestasi belajar melalui disiplin belajar sebesar 4,41% dan 
lingkungan sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar melalui disiplin belajar 
sebesar 5,67%. Indikator-indikator yang berpengaruh positif sudah baik. Tetapi 
masih ada indikator-indikator yang berpengaruh negatif yaitu : siswa kurang 
teratur dalam belajar di rumah, siswa kurang baik dalam mengerjakan tugas di 
sekolah. Hal ini disebabkan oleh lingkungan keluarga berupa perhatian orang tua, 
cara orang tua mendidik anak, fasilitas belajar yang kurang. Lingkungan sekolah 
yang berupa metode mengajar guru yang membosankan dan ketidakdisiplinan 
guru masuk kelas. 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin 
belajar, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang sudah baik, merupakan 
modal yang berharga bagi pencapaian prestasi belajar secara optimal. Prestasi 
belajar siswa kelas x semester I tahun ajaran 2004 / 2005 sudah cukup baik, tetapi 
masih perlu untuk ditingkatkan karena belum optimal. Adanya pengaruh yang 
signifikan antara disiplin belajar, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 
terhadap prestasi belajar perlu diperhatikan agar dapat menjadi fungsional dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada tahun-tahun yang akan datang. 
Indikator-indikator yang masih berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar perlu 
untuk dicermati. 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para siswa, guru, 
kepala sekolah dan orang tua. Siswa diharapkan mampu meningkatkan 
kedisiplinan diri dalam belajar tanpa paksaan dari orang lain. Guru dapat 
menerapkan metode mengajar yang bervariasi serta memberikan keteladanan 
dalam menciptakan disiplin belajar di sekolah. Kepala sekolah hendaknya 
menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan 
oleh guru dan siswa. Orang tua perlu memberikan perhatian kepada anak, 
memperbaiki cara mendidik anak dan menyediakan fasilitas belajar (ruang 
belajar) yang memadai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Banyak pihak yang cukup memperhatikan berbagai kegiatan dan 

permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Karena melalui kegiatan 

pendidikan kualitas sumber daya manusia di suatu negara dapat ditingkatkan. 

Dewasa ini sudah menjadi kepentingan dan kebutuhan di setiap negara untuk 

terus berusaha meningkatkan pembangunannya di bidang pendidikan. 

Sehingga dari usaha-usaha tersebut dapat tercipta sumber daya manusia yang 

berkualitas dan mampu mengikuti berbagai kemajuan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

       Pendidikan merupakan usaha pembinaan kepribadian dan kemajuan 

manusia baik jasmani maupun rohani. Pendidikan merupakan proses budaya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Hasil pendidikan dianggap 

tinggi mutunya apabila kemampuannya baik dalam lembaga pendidikan yang 

lebih tinggi maupun dalam masyarakat. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Hadi Setia Tunggal 2003:7)  

disebutkan mengenai fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut. 

             Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat 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 warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. 



 2

           Dengan demikian bidang pendidikan menduduki posisi  penting untuk 

menuju perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Sehingga tujuan 

pendidikan nasional di atas akan dapat tercapai apabila ada tanggung jawab 

dari semua pihak. Baik murid, orang tua, guru, pemerintah, lembaga 

pendidikan (sekolah) serta masyarakat. Sehingga pendidikan bukan hanya 

tanggung jawab dari salah satu pihak saja melainkan semua pihak juga harus 

terlibat. 

     Begitu juga dengan pemerintah Indonesia, pembangunan di bidang 

pendidikan juga selalu ditingkatkan. Pelaksanaan usaha dalam pendidikan ini 

diatur sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 

1945 (Anggota IKAPI 2004:2) yang berbunyi sebagai berikut. 

       .... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial …. . 

 
         Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia, secara operasional 

pelaksanaannya diatur dalam pasal 31 ayat 1,2,3,4 dan 5 UUD 1945 (Anggota 

IKAPI 2004:42) yang berbunyi sebagai berikut. 

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap 
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakaan satu 
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupaan bangsa, yang 
diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran 
pendidikan sekurang-kurangnya  dua puluh persen  dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara  serta dari anggaran pendapatan  dan belanja daerah  untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah 
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat manusia.  
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Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia benar-

benar memperhatikan bidang pendidikan rakyatnya. Bukti lain yang 

menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan, antara lain : 

disyahkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

adanya program wajib belajar 9 tahun, pemberian beasiswa bagi siswa yang 

berprestasi, pemberian subsidi sarana dan prasarana oleh pemerintah di 

berbagai sekolah, digalakkannya program Disiplin Nasional  dan masih 

banyak lagi. 

     Semua bentuk perhatian dan usaha pemerintah tersebut dilaksanakan dan 

ditetapkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, 

sehingga melalui usaha yang telah ditempuh dapat menghasilkan insan-insan 

pembangunan yang berkualitas dan mengikuti kemajuan di berbagai sektor 

pembangunan. 

      Pendidikan sebagai usaha yang disengaja dan terencana untuk 

membantu potensi dan kemampuan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah saja, melainkan juga orang tua, sekolah, dan masyarakat. Disini, 

lingkungan keluarga yaitu ayah dan ibu  yang sebenarnya memiliki tanggung 

jawab dan berperan sebagai pendidik paling utama dari anak-anaknya, 

pemberi dukungan pertama untuk belajar di rumah, memperhatikan kebutuhan 

sekolah anak, menyediakan peralatan dan fasilitas pendidikan anak dan lain-

lain. Namun menyadari bahwa orang tua tidak mungkin sanggup mendidik 

dengan segala ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk bekal hidup anaknya, 

maka usaha pendidikan dalam keluarga perlu dibantu. Berkaitan dengan hal 
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ini, dirasakan perlu adanya suatu lembaga yang membantu orang tua dalam 

usaha mendidik anak-anaknya. 

      Usaha untuk membantu pendidikan tersebut, akhirnya diusahakan 

dengan membentuk suatu lembaga pendidikan. Pembentukan lembaga 

pendidikan (sekolah-sekolah), ada yang diusahakan oleh pemerintah dan ada 

juga yang diusahakan oleh swasta. Kegiatan-kegiatan di suatu lembaga 

pendidikan (sekolah) ditujukan untuk mendidik dan membekali anak  dengan 

berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dapat bermanfaat untuk masa depannya. 

Faktor guru, fasilitas sekolah, sarana dan prasarana yang memadai, sangat 

mendukung pendidikan anak di lingkungan sekolah. 

      Anak sebagai peserta didik menjadi sasaran utama dalam kegiatan 

pendidikan, di mana mereka diharapkan dapat mencapai keberhasilan belajar. 

Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam 

menguasai materi pelajaran, prestasi belajar yang dicapai siswa, ketrampilan 

dan kebenaran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan lain-lain. 

     Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan belajarnya, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari 

dalam maupun dari luar diri siswa. M. Ngalim Purwanto, MP (2004:102) 

berpendapat sebagai berikut : 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat kita bedakan menjadi 
dua golongan yaitu: 
1. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri, disebut faktor individual 
2. Faktor yang ada di luar individu, yang disebut faktor sosial. 
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     Yang termasuk ke dalam faktor individual adalah faktor kematangan / 
pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. Sedang yang 
termasuk faktor sosial adalah faktor keluarga / keadaan rumah tangga, guru 
dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, 
lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.    

 
   Berdasarkan pendapat di atas, dapat berarti bahwa disiplin termasuk ke 

dalam salah satu faktor pribadi yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi 

belajar siswa. Disiplin belajar siswa yang baik atau dapat dikatakan tinggi 

akan dapat mendorong siswa meraih prestasi yang tinggi pula. Namun 

kenyataannya,  tingkat disiplin  belajar siswa  di sekolah antara siswa yang 

satu dengan yang lain berbeda.  Dikarenakan adanya pengaruh lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda pula. 

      Hal ini dapat dilihat pada siswa kelas X SMA N I Gemolong. Beberapa 

dari mereka banyak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar yang 

ditunjukkan dalam sikap dan tindakannya seperti : tidak mengikuti upacara, 

tidak masuk kelas sebelum guru datang walaupun bel sudah berbunyi, ramai 

di kelas saat guru menjelaskan, melalaikan tugas yang diberikan guru, 

melanggar tata tertib sekolah, membolos, yang kesemuanya itu mencerminkan 

kurangnya  disiplin belajar mereka. Salah satu hal yang mendasari disiplin 

belajar siswa adalah timbulnya kesadaran siswa  untuk mau melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dengan baik, sesuai dengan tanggung 

jawabnya sebagai pelajar. 

      Kenyataannya, di SMA N 1 Gemolong masih banyak ditemui siswa 

yang kurang disiplin. Hal ini dapat dilihat dari data ketidakdisiplinan siswa 

selama semester I Tahun Ajaran 2004/2005 sebagai berikut :  
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Banyaknya siswa yang 
melanggar No Kasus 

Kelas X Kelas XI Kelas 
XII 

Keterangan 

1 Terlambat masuk sekolah 189 117 145 
2 Tidak masuk sekolah 

a. Sakit 
b. Ijin 
c. Alpha 

 
133 
54 
105 

 
268 
137 
148 

 
316 
141 

 

3 Terlambat mengikuti 
upacara 43 34 22 

4 Tidak mengikuti upacara 3 2 17 
5 Meninggalkan sekolah 70 4 1 

6 Melompat pagar sekolah / 
membolos 4 3 4 

7 Terlambat membayar SPP 277 281 284 

Jumlah 
siswa  
Kelas X : 
280 siswa 
Kelas XI : 
284 siswa 
Kelas XII : 
282 siswa 

 

Sumber Data : Dokumen BP dan TU SMA N I Gemolong Tahun 2005 

 

         Adanya ketidakdisiplinan dikarenakan kurangnya kesadaran orang tua 

terhadap pendidikan putra-putrinya dan kurangnya perhatian terhadap proses 

belajar siswa di rumah. Begitu pula dengan lingkungan sekolah yang belum 

optimal dalam pelaksanaan tata tertib sekolah, belum adanya sanksi yang 

benar-benar mendidik, fasilitas belajar yang masih dirasa kurang, guru-guru 

yang kurang profesional, serta ada beberapa sarana dan prasarana sekolah 

yang kurang memadai. 

     Masih sejalan dengan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah merupakan faktor lingkungan 

yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Siswa 

senantiasa berhadapan dengan lingkungan keluarga dan merupakan anggota 

keluarga. Sebagai anggota keluarga, siswa selalu berinteraksi dengan anggota 
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keluarga yang lain. Terutama dengan orang tua.. Karena orang tua 

menyediakan fasilitas belajar siswa, membiayai pendidikan siswa dan 

memberikan perhatian baik secara fisik maupun psikologis. Begitu pula 

lingkungan sekolah memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian prestasi 

belajar siswa. Siswa akan selalu berhubungan dengan guru dalam kegiatan 

belajar mengajar, menggunakan fasilitas – fasilitas belajar yang disediakan 

sekolah, serta membutuhkan sarana dan prasarana  sekolah yang memadai. 

     Dari uraian diatas jelaslah bahwa disiplin belajar siswa, lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah mempunyai peranan dalam pendidikan pada 

umumnya dan pencapaian prestasi belajar pada khususnya.  

     Sesuai dengan kenyataan yang ada di SMA N I Gemolong  nilai rata-rata 

kelas X semester I Tahun Ajaran 2004/2005 adalah sebagai berikut :   

 

Kelas Nilai Rata-rata Kelas Kriteria 

X A 72,48 Lulus cukup 

X B 73,31 Lulus cukup 

X C 73,88 Lulus cukup 

X D 72,87 Lulus cukup 

X E 74,14 Lulus cukup 

X F 72,41 Lulus cukup 

X G 71,43 Lulus cukup 
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      Disinilah perlu dioptimalkan bagaimana tindak lanjut dalam 

meningkatkan prestasi melalui pelaksanaan disiplin belajar siswa, lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah yang sangat berpengaruh dan diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Karena sebagian besar waktu yang 

dimiliki siswa banyak di rumah, maka peran orang tua tidak dapat diabaikan. 

Dikarenakan proses kedisiplinan dimulai dari rumah, sehingga peran orang tua 

dalam memantau dan memberikan perhatian terhadap  pendidikan putra-

putrinya sangat penting. Disamping itu pihak sekolah juga harus menanamkan 

sikap kedisiplinan pada seluruh komponen yang ada di sekolah baik kepala 

sekolah, guru, murid dan lainnya. Sekolah juga harus menyediakan fasilitas 

belajar yang lengkap serta memadai. Dan tidak kalah penting, tata tertib 

sekolah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh semua warga 

sekolah. 

     Latar belakang masalah di atas perlu dikaji lebih lanjut, oleh karena itu 

peneliti berminat mengadakan penelitian dengan judul : 

 “ PENGARUH DISIPLIN BELAJAR, LINGKUNGAN KELUARGA DAN 

LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 

KELAS X SEMESTER I TAHUN AJARAN 2004/2005 SMA N I 

GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

          Bertitik tolak pada uraian di atas, permasalahan yang akan di bahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Disiplin Belajar dan pengaruhnya terhadap Prestasi Belajar 

siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ? 

2. Bagaimana Lingkungan Keluarga dan pengaruhnya terhadap Disiplin 

Belajar siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I 

Gemolong ? 

3. Bagaimana Lingkungan Sekolah dan pengaruhnya terhadap Disiplin 

Belajar siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I 

Gemolong ? 

4. Bagaimana Prestasi Belajar siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 

2004/2005  SMA N I Gemolong ? 

5. Seberapa besar pengaruh disiplin belajar, lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas X Semester I 

Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

       Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta untuk 

mewujudkan kesatuan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan 

skripsi ini, maka perlu ditegaskan istilah-istilah sebagai berikut : 

1. Prestasi Belajar 

Tulus Tu’u (2004:75) menyatakan “prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan  oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 
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guru”. Dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata semester I 

kelas X Tahun Ajaran 2004/2005 SMA N I Gemolong. 

2. Disiplin Belajar 

Soegeng Prijodarminto (1992:23) mengemukakan sebagai berikut. 

          Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 
proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 
kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut 
telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta 
melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman.  
 
Slameto (2003:2) menyatakan “belajar adalah proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. 

Jadi, disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

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

atau ketertiban.  

3. Lingkungan Keluarga 

Imam Supardi (2003:2) menyatakan “lingkungan adalah jumlah semua 

benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang 

kita tempati”. 

Abu Ahmadi (1991 : 167) menyatakan “keluarga adalah kelompok sosial 

kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak yang mempunyai 

hubungan sosial relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan 

dan atau adopsi”. 
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Jadi, lingkungan keluarga adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta 

seluruh kondisi yang ada di dalam kelompok sosial kecil  tersebut, yang 

terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan sosial karena 

adanya ikatan darah, perkawinan dan atau adopsi. 

4. Lingkungan sekolah 

Imam Supardi (2003:2) menyatakan “lingkungan adalah jumlah semua 

benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang 

kita tempati”. 

Syamsu Yusuf (2001:54) menyatakan sebagai berikut. 

        Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal  yang secara 
sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan 
dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, 
baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, 
maupun sosial. 
 
Jadi, lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta 

seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan formal yang secara 

sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa 

mengembangkan potensinya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  : 

1. Bagaimana Disiplin Belajar dan pengaruhnya terhadap Prestasi Belajar 

siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ? 

2. Bagaimana Lingkungan Keluarga dan pengaruhnya terhadap Disiplin 

Belajar siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I 

Gemolong ? 

3. Bagaimana Lingkungan Sekolah dan pengaruhnya terhadap Disiplin 

Belajar siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I 

Gemolong ? 
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4. Bagaimana Prestasi Belajar siswa kelas X Semester I Tahun Ajaran 

2004/2005  SMA N I Gemolong ? 

5. Seberapa besar pengaruh disiplin belajar, lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas X Semester I 

Tahun Ajaran 2004/2005  SMA N I Gemolong ? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

         Dengan tercapainya tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan 

adalah sebagai berikut  : 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang disiplin belajar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep-konsep atas 

teori-teori tentang hubungan disiplin belajar, lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap prestasi siswa. 

c. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut  berkaitan dengan hubungan disiplin 

belajar, lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga terhadap prestasi 

belajar siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai masukan bagi para guru SMA N I Gemolong khususnya dan 

masyarakat pada umumnya tentang pembinaan disiplin belajar siswa 

dan mengetahui lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam 
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rangka mencari strategi belajar mengajar yang baik untuk mencapai 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

b. Untuk menumbuhkaan kesadaran bagi guru agar membina dan 

membimbing disiplin belajar siswanya agar berkembang semaksimal 

mungkin. 

c. Untuk menumbuhkan kesadaran bagi orangtua dalam memperhatikan 

fasilitas belajar anak, perhatian terhadap pendidikan anak, dan 

motivasi yang diberikan kepada anak di lingkungan keluarga. 

d. Sebagai masukan bagi Kepala Sekolah untuk dapat lebih tegas 

terhadap pelaksanaan disiplin disekolah  secara optimal baik bagi 

siswa, guru dan seluruh komponen sekolah. Dan menentukan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang lebih baik untuk pelaksanaan 

disiplin tersebut. 

e. Untuk menumbuhkan kesadaran pihak sekolah dalam memperhatikan 

masalah fasilitas belajar di sekolah dan sarana prasarana sekolah untuk 

menunjang peningkatan mutu pendidikan. 

f. Bagi siswa akan dapat memotivasi semangat belajar dengan 

meningkatkan disiplin belajar  masing-masing dengan latar belakang 

keluarga yang berbeda-beda untuk meningkatkaan prestasi belajar  

siswa. 
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1.6 Sistematika Skripsi 

         Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan 

dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu disusun sistematika skripsi. 

Adapun bagian  sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut. 

         Bab I yaitu Pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah 

terkait dengan fenomena yang terjadi pada objek penelitian dan 

permasalahan yang ada, rumusan masalah, penegasan istilah pada judul 

skripsi ini, tujuan diadakannya penelitian, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini dan garis besar sistematika skripsi. 

          Bab II yaitu Landasan Teori. Di dalam bagian ini diuraikan tentang 

sub bab Disiplin Belajar, Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, 

Prestasi Belajar, Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian.              

          Bab III yaitu Metodologi Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang 

populasi dan sampel penelitian untuk menentukan jumlah responden, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas 

instrumen serta metode analisis data yang digunakan.  

         Bab IV yaitu Hasil Penelitian meliputi paparan gambaran umum 

sekolahan dan penganalisaan data yang diperoleh untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis sebagai hasil pembahasan. 

         Bab V yaitu Penutup. Dalam bab ini memuat simpulan dan saran- 

saran atas dasar temuan dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Disiplin Belajar 

    2.1.1 Pengertian Disiplin Belajar 

  2.1.1.1  Pengertian Disiplin 

    Disiplin merupakan istilah yang sudah memasyarakat di 

berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Kita mengenal adanya 

disiplin kerja, disiplin lalu lintas, disiplin belajar dan macam istilah 

disiplin yang lain. Masalah disiplin yang dibahas dalam penelitian ini 

hanya difokuskaan mengenai disiplin belajar. Disiplin yang 

dimaksud dalam hal ini adalah disiplin yang dilakukan oleh para 

siswa dalam kegiatan belajarnya baik di rumah maupun di sekolah. 

Untuk lebih memahami tentang disiplin belajar terlebih dahulu akan 

dikemukakan pengertian disiplin menurut beberapa ahli. 

a.  Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) (1997:11) 

menyebutkan “makna kata disiplin dapat dipahami dalam 

kaitannya dengan ‘latihan yang memperkuat’, ‘koreksi dan 

sanksi’, ‘kendali atau terciptanya ketertiban dan keteraturan’, dan 

‘sistem aturan tata laku”.  

  Disiplin dikaitkan dengan latihan yang memperkuat, terutama 

ditekankan pada pikiran dan watak untuk menghasilkaan kendali diri, 

kebiasaan untuk patuh, dll. Disiplin dalam kaitannya  dengan koreksi 
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atau sanksi terutama diperlukan dalam suatu lembaga yang telah 

mempunyai tata tertib yang baik. Bagi yang melanggar tata tertib  

dapat dilakukan dua macam tindakan, yaitu berupa koreksi untuk 

memperbaiki kesalahan dan berupa sanksi. Kendali atau terciptanya  

ketertiban dan keteraturan berarti orang yang disiplin adalah  yang 

mampu mengendalikan diri untuk menciptakan ketertiban dan 

keteraturan. Sistem tata laku dimaksudkan bahwa setiap kelompok 

manusia, masyarakat, atau bangsa selalu terikat kepada berbagai 

peraturan yang mengatur hubungan sesama anggotanya maupun 

hubungannya dengan masyarakat, bangsa atau negara. 

 Seorang siswa perlu memiliki sikap disiplin dengan melakukan 

latihan yang memperkuat dirinya sendiri untuk selalu terbiasa patuh 

dan mempertinggi daya kendali diri. Sikap disiplin yang timbul dari 

kesadarannya sendiri akan dapat lebih memacu dan tahan lama, 

dibandingkan dengan sikap disiplin yang timbul karena adanya 

pengawasan dari orang lain. Seorang siswa yang bertindak disiplin 

karena ada pengawasan ia akan bertindak semaunya dalam proses  

belajarnya apabila tidak ada pengawas. Karena itu perlu ditegakkan 

di sekolah  berupa koreksi dan sanksi. Apabila melanggar dapat 

dilakukan dua macam tindakan yaitu koreksi untuk memperbaiki 

kesalahan dan berupa sanksi.  Keduanya harus dilaksanakan secara 

konsisten  untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan 

pelanggaran terhadap norma dan kaidah yang telah disepakati 
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bersama. Hal ini dilakukan mengingat orang cenderung berperilaku 

sesuka hati. Begitu pula di lingkungan keluarga. Disiplin perlu 

diajarkan kepada anak sejak kecil oleh orang tuanya. Anak yang 

dididik disiplin, perlu mendapatkan perlakuan yang sesuai / 

sepatutnya bagi orang yang belajar. Apabila anak telah mengetahui 

kegunaan dari disiplin, maka siswa sebagai manifestasi dari tindakan 

disiplin akan timbul dari kesadarannya sendiri, bukan merupakan 

suatu keterpaksaan atau paksaan dari orang lain. Sehingga siswa 

akan berlaku tertib dan teratur dalam belajar baik di sekolah maupun 

di rumah. Dan akan menghasilkan suatu sistem  aturan tata laku. 

Dimana siswa selalu terikat kepada berbagai peraturan yang 

mengatur hubungan dengan lingkungan sekolahnya dan lingkungan 

keluarganya. 

    Suatu hal yang menjadi titik tolak dalam disiplin adalah sikap 

dan tindakan yang senantiasa taat dan mau  melaksanakan 

keteraturan dalam suatu peraturan atau tata tertib yang ada.  

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

menyatakan “disiplin adalah alat untuk menciptakan perilaku dan 

tata tertib manusia sebagai pribadi maupun sebagai kelompok 

masyarakat. Disiplin disini berarti hukuman atau sanksi yang 

berbobot mengatur dan mengendalikan perilaku”. 

c. Menurut Maman Rachman (1999:168) menyatakan sebagai 

berikut. 
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  Disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap 
mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan 
kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib 
berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam 
hatinya. 

 
  Bertitik tolak dari dua pendapat yang terakhir, dapat diambil 

suatu pengertian bahwa disiplin merupakan persesuaian antara sikap, 

tingkah laku dan perbuatan seseorang dengan suatu peraturan yang 

sedang diberlakukan. Sebab itulah guna mewujudkan disiplin dalam 

diri siswa  diperlukan adanya peraturan atau tata tertib dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan adanya peraturan 

tersebut setiap sikap tindakan yang mencerminkan kedisiplinan  dan 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 

d. Menurut ahli lain, Soegeng Prijodarminto (1994:23) 

mengemukakan sebagai berikut. 

  Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 
melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan 
nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau 
ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku 
dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan 
melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman. 

 
     Dari pendapat ahli di atas diketahui bahwa disiplin akan 

tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan atau penanaman 

kebiasaan dengan keteladanan-keteladanan tertentu, yang harus 

dimulai sejak ada dalam lingkungan keluarga, mulai pada masa 

kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang dan menjadikannya 

bentuk disiplin yang semakin kuat. Disiplin yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah disiplin belajar di sekolah dan di rumah. 
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   2.1.1.2 Pengertian Belajar 

   Selanjutnya akan diuraikan pendapat para ahli tentang 

pengertian belajar.  

a.  Slameto (2003:2) menyatakan “belajar adalah proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

b.  W.S.Winkel yang dikutip oleh Max Darsono (2000:4) 

berpendapat “belajar adalah suatu aktivitas mental / psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan nilai sikap”. 

   Sesuai dengan kedua pendapat tentang pengertian belajar di 

atas, terkandung pengertian bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk 

memperoleh perubahan secara menyeluruh dalam tingkah lakunya, 

sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

c.  Menurut Margaret E. Bell Gredler (1991:1) menyatakan ”belajar 

adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, 

ketrampilan, dan sikap”.  

d. Menurut Gagne yang dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono 

(1999:10) menyatakan ”belajar adalah seperangkat proses 
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kognitif yang mengubah sifat stimulasi, lingkungan, melewati 

pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru”. 

  Kedua pendapat terakhir di atas mempunyai maksud bahwa 

belajar merupakan suatu proses yang ditempuh seseorang untuk 

mendapatkan kapabilitas baru pada dirinya berupa ketrampilan, 

pengetahuan, sikap dan nilai. 

    2.1.1.3 Pengertian Disiplin Belajar 

         Dari seluruh pengertian di atas diambil kesimpulan bahwa 

yang dimaksud disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta 

dan terbentuk melalui proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.  

 

    2.1.2  Unsur-unsur Disiplin 

        Menurut Tulus Tu’u (2004:33) menyebutkan unsur – unsur Disiplin 

adalah sebagai berikut. 

1) Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. 
2) Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya 

kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan 
dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan dan 
dorongan dari luar dirinya. 

3) Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, 
dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai  yang ditentukan 
atau diajarkan. 

4) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang 
berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan 
memperbaiki tingkah laku. 

5) Peraturan-peraturaan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran 
perilaku. 
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    2.1.3   Perlunya disiplin 

        Disiplin diperlukan oleh siapa pun dan di mana pun. Hal itu 

disebabkan di mana pun seseorang berada, di sana selalu ada peraturan 

atau tata tertib. Soegeng Prijodarminto (1994:13) mengatakan “di jalan, 

di kantor, di toko, swalayan, di rumah sakit, di stasiun, naik bus, naik 

lift, dan sebagainya, diperlukan adanya ketertiban dan keteraturan”. 

        Jadi, manusia mustahil hidup tanpa disiplin. Manusia memerlukan 

disiplin dalam hidupnya di mana pun berada. Apabila manusia 

mengabaikan disiplin, akan menghadapi banyak masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perilaku hidupnya tidak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di tempat manusia berada dan yang 

menjadi harapan. 

         Tulus Tu’u (2004:37) mengatakan “disiplin berperan penting 

dalam membentuk individu yang berciri keunggulan”. Disiplin itu 

penting karena alasan berikut ini. 

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 

dan prestasinya. 

2) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas, menjadi 

kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, 

disiplin memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi 

proses pembelajaran. 
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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. 

          Ahli lain, Singgih D. Gunarsa (1992:137) menyatakan sebagai 

berikut. 

 Disiplin perlu dalam mendidik anak supaya anak dengan mudah : 

1) Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain 
mengenai hak milik orang lain. 

2) Mengerti dan segera menurut, untuk menjalankaan kewajiban dan 
secara langsung mengerti larangan-larangan. 

3) Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk. 
4) Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa 

terancam oleh hukuman. 
5) Mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang 

lain. 
 

2.1.4    Fungsi Disiplin 

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh 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. 

 Berikut ini akan dibahas beberapa fungsi disiplin menurut Tulus 

Tu’u  (2004:38) yaitu. 
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a. Menata Kehidupan Bersama 
Fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia, dalam 
kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Dengan begitu, hubungan 
antara individu satu dengan yang lain menjadi baik dan lancar. 

b. Membangun Kepribadian 
Lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap 
kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh 
kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenang, 
tenteram, sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik. 

c. Melatih Kepribadian 
Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 
terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk 
melalui satu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu 
proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui 
latihan. 

d. Pemaksaan 
Dari pendapat itu, disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran 
diri. Disiplin dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. 
Dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri, 
bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri.  
Sebaliknya, disiplin dapat pula terjadi karena adanya pemaksaan dan 
tekanan dari luar.  

e. Hukuman 
Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-ha1 positif yang harus 
dilakukan oleh siswa. Sisi lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi 
yang melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi / hukuman 
sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi 
siswa untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman / 
sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat diperlemah. Motivasi 
untuk hidup mengikuti aturan yang berlaku menjadi lemah. 

f. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif 
Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses dan 
kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. Ha1 itu dicapai dengan 
merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru-guru, dan 
bagi para siswa, serta peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu. 
Kemudian diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen. 
Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang 
aman, tenang, tenteram, tertib dan teratur. Lingkungan seperti ini 
adalah lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. 
 

2.1.5 Macam-Macam Disiplin 

        Pembahasan mengenai disiplin dibagi dalam dua bagian: (1) teknik 

disiplin dan (2) disiplin individu dan sosial. Hadisubrata (1998:58-62) 
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menyatakan “teknik disiplin dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu 

otoritarian, permisif, demokratis”. Ketiga ha1 itu diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Disiplin Otoritarian 

       Dalam disiplin otoritarian, peraturan dibuat sangat ketat dan 

rinci. Orang yang berada dalam lingkungan disiplin ini diminta 

mematuhi dan menaati peraturan yang telah disusun dan berlaku di 

tempat itu. Apabila gagal mentaati dan mematuhi peraturan yang 

berlaku, akan menerima sanksi atau hukuman berat. Sebaliknya, bila 

berhasil memenuhi peraturan, kurang mendapat penghargaan atau hal 

itu sudah dianggap sebagai kewajiban. Jadi, tidak perlu mendapat 

penghargaan lagi. 

2) Disiplin Permisif 

        Dalam disiplin ini seseorang dibiarkan bertindak menurut 

keinginannya. Kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan 

sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya itu.  

3) Disiplin Demokratis 

         Pendekatan disiplin demokratis dilakukan dengan memberi 

penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak memahami 

mengapa diharapkan mematuhi dan mentaati peraturan yang ada.  

Demikianlah tiga macam teknik disiplin. Disiplin otoritarian 

sangat menekankan kepatuhan dan ketaatan serta sanksi bagi para 

pelanggarnya. Disiplin permisif memberi kebebasan kepada siswa 
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untuk mengambil keputusan dan tindakan. Disiplin demokratis 

menekankan kesadaran dan tanggung jawab.  

 Kemudian akan disebutkan macam – macam disiplin belajar. 

Dalam penelitian ini disiplin belajar yang dimaksud dibagi menjadi 

dua yaitu disiplin belajar di sekolah dan disiplin belajar di rumah. 

1) Disiplin belajar di sekolah 

a.   Pengertian disiplin belajar di sekolah 

Yang dimaksud disiplin belajar di sekolah adalah keseluruhan 

sikap dan perbuatan siswa yang timbul dari kesadaran dirinya 

untuk belajar, dengan mentaati dan melaksanakan sebagai 

siswa dalam berbagai kegiatan belajarnya di sekolah, sesuai 

dengan peraturan yang ada. Yang didukung adanya 

kemampuan guru, fasilitas, sarana dan prasarana sekolah. 

b.   Macam-macam Disiplin Belajar di Sekolah 

Siswa sebagai input dalam suatu proses pendidikan perlu 

selalu aktif mengikuti berbagai kegiatan belajar mengajar di 

sekolah.  Sikap disiplin belajar perlu ditimbulkan pada diri 

siswa, sehingga hal tersebut dapat membawa pengaruh yang 

baik dalam usaha pencapaian prestasi belajarnya.  Ada 

beberapa macam disiplin belajar yang hendaknya dilakukan 

oleh para siswa dalam kegiatan belajarnya di sekolah sesuai 

dengan pendapat Slameto (1997:27)  yang mengatakan 

sebagai berikut. 
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       Perilaku disiplin belajar siswa di sekolah dapat dibedakan 
menjadi empat macam ialah: 
a) Disiplin siswa dalam masuk sekolah 
b) Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas 
c) Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah 
d) Disiplin siswa dalam menaati tata tertib di sekolah 
 
Agar lebih jelas berikut akan penulis berikan sedikit uraian 

mengenai macam-macam disiplin belajar siswa di sekolah 

tersebut: 

a) Disiplin siswa dalam masuk sekolah 

Yang dimaksud disiplin siswa dalam masuk sekolah ialah 

keaktifan, kepatuhan dan ketaatan dalam masuk sekolah.  

Artinya seorang siswa dikatakan disiplin masuk sekolah 

jika ia selalu aktif masuk sekolah pada waktunya, tidak 

pernah terlambat serta tidak pernah membolos setiap hari.  

Kebalikan dari tindakan tersebut yaitu yang sering datang 

terlambat, tidak masuk sekolah, banyak melakukan 

pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, dan hal ini 

menunjukkan bahwa siswa yang bersangkutan kurang 

memiliki disiplin masuk sekolah yang baik. 

b) Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas 

Mengerjakan tugas merupakan salah satu rangkaian 

kegiatan dalam belajar, yang dilakukan di dalam maupun 

di luar jam pelajaran sekolah.  Tujuan dan pemberian 

tugas biasanya untuk menunjang pemahaman dan 

penguasaan mata pelajaran yang disampaikan di sekolah, 
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agar siswa berhasil dalam belajarnya. Agar siswa berhasil 

dalam belajarnya perlulah mengerjakan tugas dengan 

sebaik-baiknya.  Tugas itu mencakup pengerjaan PR, 

menjawab soal latihan buatan sendiri, soal dalam buku 

pegangan, ulangan harian, ulangan umum dan ujian. 

c) Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah 

Siswa yang memiliki disiplin belajar dapat dilihat dari 

keteraturan dan ketekunan belajarnya.  Disiplin siswa 

dalam mengikuti pelajaran di sekolah menuntut adanya 

keaktifan, keteraturan, ketekunan dan ketertiban dalam 

mengikuti pelajaran, yang terarah pada suatu tujuan 

belajar.   

d) Disiplin siswa dalam mentaati tata tertib di sekolah 

Disiplin siswa dalam menjalankan tata tertib di sekolah 

adalah kesesuaian tindakan siswa dengan tata tertib atau 

peraturan sekolah yang ditunjukkan dalam setiap 

perilakunya yang selalu taat dan mau melaksanakan tata 

tertib sekolah dengan penuh kesadaran. 

2) Disiplin belajar di rumah 

a. Pengertian disiplin belajar di rumah 

Yang dimaksud disiplin belajar di rumah adalah suatu tingkat  

konsistensi dan konsekuensi serta keteraturan dalam kegiatan  

belajar untuk memperoleh  tingkah laku yang timbul dari 
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kesadaran dirinya untuk belajar dengan mentaati dan 

melaksanakan tugasnya sebagai siswa di rumah dengan 

dukungan orangtua yang mengawasi, mengarahkan, serta 

berupaya untuk membuat anak menyadari kesadaran untuk 

berdisiplin diri. Serta memberikan fasilitas belajar kepada 

anak agar dapat belajar di rumah dengan lebih baik. 

b. Macam-macam disiplin belajar di rumah  

Menurut Cece Wijaya dan A. Tabrany Rusyan (1996:18-19) 

mengemukakan sebagai berikut. 

     Beberapa indikator yang dapat dikemukakan agar 
disiplin belajar dapat dibina dan dilaksanakan dalam proses 
pendidikan sebagai mutu pendidikan dapat ditingkatkan 
diantaranya  yaitu tidak membangkang peraturan yang 
berlaku baik bagi para pendidik maupun peserta didik 
contohnya membuat satpel bagi guru dan mengerjakan 
pekerjaan rumah bagi peserta didik, tepat waktu dalam 
belajar, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan. 
 
Untuk lebih jelasnya akan di uraikan sebagai berikut : 

a) Tepat waktu dalam belajar 

Belajar merupakan kewajiban bagi seorang siswa karena 

untuk mengetahui dan mendapatkan berbagai kecakapan 

disiplin dalam belajar akan membuat siswa memiliki 

kecakapan mengenai cara belajar yang baik. Dengan 

disiplin siswa akan dapat menghargai waktunya dengan 

sebaik baiknya. Untuk membagi waktu belajar siswa 

harus membuat jadwal yang tepat untuk membatasi 
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kegiatan lain yang tidak berguna yang dapat mengganggu 

kegiatan belajar. Orang tua mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam menegakkan kedisiplinan belajar. 

Karena sebagian besar waktu yang dimiliki siswa yaitu 

berada dirumah. 

b) Disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah 

Pemanfaatan waktu secara efisien dan efektif merupakan 

salah satu cara terbaik untuk melatih sikap disiplin 

terutama disiplin dirumah. Pekerjaan rumah misalnya bila 

dikerjakan secara mendadak tidak banyak 

menguntungkan  karena pelatihan diri tercapai. Kalau 

anak di biasakan memanfaatkan waktu dengan sebaik-

baiknya khususnya waktu belajar maka anak tersebut 

akan mampu melaksanakan tanpa merasa berat dan 

tertekan. 

c) Belajar secara teratur 

Keteraturan dalam belajar merupakan usaha untuk 

menghasilkan atau untuk memperoleh suatu prestasi yang 

maksimal, karena dengan keteraturan kita akan lebih 

disiplin dalam belajar.  
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2.1.6 Pembentukan disiplin 

  Pendapat Soegeng Prijodarminto (1994:15-17; 23-24) tentang 

pembentukan disiplin. 

 Disiplin terjadi karena alasan berikut ini. 
1. Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina, melalui latihan, pendidikan, 

penanaman kebiasaan dan keteladanan. Pembinaan itu dimulai dari 
lingkungan keluarga sejak kanak-kanak. 

2. Disiplin dapat ditanam mulai dari tiap-tiap individu dari unit paling 
kecil, organisasi atau kelompok. 

3. Disiplin diproses melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda, 
dimulai dari keluarga dan pendidikan.  

4. Disiplin lebih mudah ditegakkan bila muncul dari kesadaran diri. 
5. Disiplin dapat dicontohkan oleh atasan kepada bawahan. 
 

Jadi, pembentukan disiplin ternyata harus melalui proses panjang, 

dimulai sejak dini dalam keluarga dan dilanjutkan sekolah. Hal-hal 

penting dalam pembentukan itu terdiri dari kesadaran diri, kepatuhan, 

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

2.1.7 Pelanggaran disiplin 

          Menurut Tulus Tu’u (2004:53) menyatakan sebagai berikut. 

 Pelanggaran disiplin dapat  terjadi karena tujuh hal berikut ini: 
1. Disiplin sekolah yang kurang direncanakan dengan baik dan mantap. 
2. Perencanaan yang baik, tetapi implementasinya kurang baik dan 

kurang dimonitor oleh kepala sekolah. 
3. Penerapan disiplin yang tidak konsisten dan tidak konsekuen.  
4. Kebijakan kepala sekolah yang belum memprioritaskan peningkatan 

dan pemantapan disiplin sekolah. 
5. Kurang kerjasama dan dukungan guru-guru dalam perencanaan dan 

implementasi disiplin sekolah.  
6. Kurangnya dukungan dan partisipasi orang tua dalam menangani 

disiplin sekolah, secara khusus siswa yang bermasalah.  
7. Siswa di sekolah tersebut banyak yang berasal dari siswa bermasalah 

dalam disiplin diri. Mereka ini cenderung melanggar dan 
mengabaikan tata tertib sekolah. 
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Berdasarkan uraian tersebut, pelanggaran disiplin terjadi karena 

sikap dan perbuatan guru kurang bijak dan kurang baik dalam persiapan 

mengajar. Guru tidak mampu menguasai kelas dan menarik perhatian 

siswa pada pembelajarannya. Lalu, sikap dari perbuatan siswa yang 

kurang terpuji karena problem dalam diri serta lingkungan sekolah yang 

kurang kondusif untuk kegiatan pembelajaran. 

2.1.8 Penanggulangan disiplin 

  Dalam penanggulangan disiplin, beberapa hal berikut ini perlu 

mendapat perhatian, yaitu: 

1) Adanya tata tertib. Dalam mendisiplinkan siswa, tata tertib sangat 

bermanfaat untuk membiasakannya dengan standar perilaku yang 

sama dan diterima oleh individu lain dalam ruang lingkupnya. 

Dengan standar yang sama ini, diharapkan tidak ada diskriminasi dan 

rasa ketidakadilan pada individu-individu yang ada di lingkungan 

tersebut. Di samping itu, adanya tata tertib, para siswa tidak dapat 

lagi bertindak dan berbuat sesuka hatinya. 

2) Konsisten dan konsekuen. Masalah umum yang muncul dalam 

disiplin adalah tidak konsistennya penerapan disiplin. Ada perbedaan 

antara tata tertib yang tertulis dengan pelaksanaan di lapangan. 

Dalam sanksi atau hukuman ada perbedaan antara pelanggar yang 

satu dengan yang lain. Hal seperti ini akan membingungkan siswa. 

Perlu sikap konsisten dan konsekuen orang tua dan guru dalam 

implementasi disiplin.  
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3) Hukuman. Hukuman bertujuan mencegah tindakan yang tidak baik 

atau tidak diinginkan. 

4) Kemitraan dengan orang tua. Pembentukan individu berdisiplin dan 

penanggulangan masalah-masalah disiplin tidak hanya menjadi 

tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab orang tua atau 

keluarga. 

 

2.2 Lingkungan Keluarga 

2.2.1 Pengertian Lingkungan Keluarga 

          Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu dilahirkan sampai 

meninggalnya, sehingga antara lingkungan dan manusia terdapat 

hubungan timbal balik dalam artian lingkungan mempengaruhi manusia 

dan manusia mempengaruhi lingkungan.  Begitu pula dalam proses belajar 

mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak 

berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Slameto (2003:2) menyatakan  “belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

         Pengertian belajar di atas menekankan bahwa belajar merupakan 

suatu pengalaman dan pengalaman itu salah satunya diperoleh berkat 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya.  Lingkungan 
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sebagai sumber belajar menurut Depdikbud (1990:70) menyatakan “     

lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibedakan atas lingkungan fisik 

dan lingkungan sosial”.   

Contoh lingkungan fisik yang dapat digunakan sebagai sumber belajar 

adalah buku, musium, toko, pasar, jalan, sungai sedangkan yang termasuk 

dalam contoh lingkungan sosial adalah keluarga dan masyarakat. Dari 

contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar sebagai 

sumber belajar meliputi aspek manusia dan non manusia. 

          Menurut para ahli psikologi, lingkungan yang banyak memberikan 

sumbangan dan besar pengaruhnya terhadap proses belajar maupun 

perkembangan anak adalah lingkungan keluarga.  Karena lingkungan 

keluarga merupakan lingkungan primer yang kuat pengaruhnya kepada 

individu dibandingkan dengan lingkungan sekunder yang ikatannya agak 

longgar.  Selain itu keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan 

pertama pra sekolah yang dikenal anak pertama kali dalam pertumbuhan 

dan perkembangannya. 

        Keluarga sebagai lingkungan belajar pertama sebelum lingkungan 

sekolah dan masyarakat, Ngalim Purwanto (2004:141) menyatakan 

“lingkungan pendidikan yang ada dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: 

1. Lingkungan Keluarga, yang disebut juga lingkungan pertama. 

2. Lingkungan Sekolah, yang disebut juga lingkungan kedua. 

3. Lingkungan Masyarakat, yang disebut juga lingkungan ketiga”. 
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         Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa anak menerima 

pendidikan pertama kali dalam lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan 

dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.  Dengan kata lain tanggung 

jawab pendidikan anak terletak pada kerjasama antara keluarga, sekolah 

dan masyarakat.  Keluarga sebagai lingkungan belajar pertama mempunyai 

peranan dan pengaruh yang besar dalam menuntun perkembangan anak 

untuk menjadi manusia dewasa. 

        Untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang sumbangan dan 

peranan keluarga dalam mempengaruhi proses belajar dan perkembangan 

anak, maka perlu dikaji pengertian lingkungan keluarga. Pengertian 

lingkungan keluarga berasal dari kata lingkungan dan keluarga. Imam 

Supardi (2003:2) menyatakan “lingkungan adalah jumlah semua benda 

hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita 

tempati”. 

        Menurut Abu Ahmadi (1991:167) menyebutkan “keluarga adalah 

kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak yang 

mempunyai hubungan sosial relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, 

perkawinaan dan atau adopsi”. 

        Jadi, lingkungan keluarga adalah jumlah semua benda hidup dan mati 

serta seluruh kondisi yang ada di dalam kelompok sosial kecil  tersebut, 

yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan sosial 

karena adanya ikatan darah, perkawinan dan atau adopsi. 
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2.2.2 Faktor-faktor Keluarga 

         Slameto (2003:60) menyatakan “anak akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa: Cara orang tua mendidik anak, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga”.  Faktor-

faktor tersebut apabila dapat menjalankan sesuai dengan fungsi dan 

peranannya masing-masing dengan baik, kemungkinan dapat menciptakan 

situasi dan kondisi yang dapat mendorong anak untuk lebih giat belajar.  

Pendapat Slameto (2003: 61) sebagai berikut. 

    Orang tua yang kurang / tidak memperhatikan pendidikan 
anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, 
tidak memperhatikan sama sekali kepentingan-kepentingan dan 
kebutuhan-kebutuhan anak dalam belajar, tidak mengatur waktu 
belajarnya, tidak menyediakan / melengkapi alat belajarnya, tidak 
memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu 
bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang 
dialami dalam belajar dan lain-lain, dapat menyebabkan anak tidak / 
kurang berhasil dalam belajarnya. 

 
        Orang tua harus berperan aktif dalam mendukung keberhasilan siswa, 

orang tua disamping menyediakan alat-alat yang dibutuhkan anak untuk 

belajar yang lebih penting bagaimana memberikan bimbingan, pengarahan 

agar anak lebih bersemangat untuk berprestasi. 

         Berdasarkan pendapat para ahli tentang faktor-faktor keluarga yang 

berpengaruh terhadap belajar anak diatas, yang akan menjadi indikator 

dalam penelitian ini adalah cara orang tua dalam mendidik anak, relasi 

antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga dan 

fasilitas belajar.  Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: 
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1) Cara orang tua dalam mendidik anak 

         Cara orang tua dalam mendidik anak kemungkinan akan 

berpengaruh terhadap belajar anak.  Hal ini berkaitan dengan peran 

orang tua dalam memikul tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, 

guru dan pemimpin bagi anak-anaknya.  Peran dan tugas orang tua 

salah satunya dapat dilihat dari bagaimana orang tua tersebut dalam 

mendidik anaknya, kebiasaan- kebiasaan baik yang ditanamkan agar 

mendorong semangat anak untuk belajar. 

2) Relasi antara anggota keluarga 

        Relasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah relasi 

antara anak dengan seluruh anggota keluarga terutama orang tua 

dengan anaknya atau anak dengan anggota keluarga yang lain.  Wujud 

relasi itu bisa berupa cara hubungan penuh kasih sayang, pengertian, 

dan perhatian ataukah diliputi oleh rasa kebencian, sikap terlalu keras, 

ataukah sikap acuh tak acuh.  Dan relasi antara anggota keluarga ini 

erat hubungannya dengan bagaimana orang tua dalam mendidik 

anaknya. 

3) Suasana rumah 

        Agar rumah menjadi tempat belajar yang baik maka perlu 

diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram.  Suasana tersebut 

dapat tercipta apabila dalam keluarga tercipta hubungan yang harmonis 

antar orang tua dengan anak atau anak dengan anggota keluarga yang 

lain.  Selain itu keadaan rumah juga perlu ditata dengan rapi dan bersih 
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sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman dan sejuk yang 

memungkinkan anak lebih suka tinggal di rumah untuk belajar.  

Dengan demikian suasana rumah yang tenang dan tentram dapat 

membantu konsentrasi anak belajar di rumah.  Harapan dan tujuan 

anak untuk meraih prestasi belajar yang maksimal di sekolah 

kemungkinan juga akan terbantu. 

4) Keadaan ekonomi keluarga 

         Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 

anak.  Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya, misal makanan, perlindungan, kesehatan dan lain-lain, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti alat-alat tulis, ruang belajar serta 

sarana pelengkap belajar yang lain.  Fasilitas tersebut dapat terpenuhi 

jika keluarga mempunyai penghasilan yang cukup.  Dan kondisi yang 

demikian kemungkinan dapat memotivasi anak untuk maju. 

5) Fasilitas Belajar 

          Semua aktifitas atau kegiatan apapun selalu membutuhkan 

tempat atau ruang. Demikian juga dalam belajar siswa juga 

memerlukan adanya tempat belajar.  Agar memperoleh hasil belajar 

yang baik siswa membutuhkan tempat belajar yang baik.  Tempat 

belajar yang baik hendaknya terletak di tempat yang tenang dan 

terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu.  Agar terwujud tempat 

yang kondusif untuk belajar siswa. 
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        Hendaknya mengusahakan ruang belajar yang mendukung untuk 

belajar.  Dengan tempat belajar yang baik maka setiap siswa memasuki 

tempat belajar akan tumbuh niatnya untuk belajar. 

        Penerangan di tempat belajar harus cukup agar mata tidak cepat 

lelah dan tidak merusak kesehatan mata.  Penerangan yang terbaik 

sebenarnya adalah penerangan dari sinar matahari. 

        Pada umumnya siswa lebih banyak menggunakan waktu untuk 

belajarnya di malam hari.  Agar kesehatan mata tidak terganggu maka 

sangat perlu diperhatikan penerangan dari lampu yang digunakan saat 

belajar. 

         Penerangan terbaik untuk membaca di waktu malam adalah 

penerangan tak langsung, karena cahaya yang dihasilkan memantul 

dan tersebar ke semua arah sehingga sifat cahaya merata dan tidak 

menimbulkan bayangan. 

         Sirkulasi udara dalam ruang belajar sangat penting bagi 

kesehatan saat belajar.  Mengenai pentingnya pertukaran udara yang 

baik dalam kamar. 

          Suatu syarat yang harus diperhatikan siswa untuk menciptakan 

tempat belajar yang baik adalah peredaran udara.  Tempat belajar 

hendaknya mempunyai peredaran udara yang lancar.   

        Alat untuk belajar yang lengkap dan cukup memadai untuk 

belajar akan mendorong siswa belajar dengan baik, sehingga 

mendukung pula pencapaian prestasi.  Peralatan yang diperlukan 
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dalam belajar antara lain buku, alat-alat tulis, alat lain yang diperlukan 

dalam belajar, buku pegangan maupun buku-buku acuan yang 

mendukung. 

2.2.3 Fungsi-fungsi Keluarga 

          Khairuddin (1990:58) menyatakan sebagai berikut.  

                      Fungsi keluarga secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu : 
1. Fungsi-fungsi pokok, yakni fungsi yang tidak dapat diubah atau 

digantikan oleh orang lain.  Fungsi ini meliputi: 
a) Fungsi Biologis 
b) Fungsi Afeksi 
c) Fungsi Sosiologi 

2. Fungsi-fungsi lain, yakni fungsi yang relatif lebih mudah diubah atau 
mengalami perubahan.  Fungsi ini meliputi: 
a) Fungsi Ekonomi 
b) Fungsi Perlindungan 
c) Fungsi Pendidikan 
d) Fungsi Rekreasi 
e) Fungsi Agama 
 

        Dari fungsi-fungsi keluarga yang dikemukakan di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Fungsi Biologis 

Keluarga terjadi karena adanya ikatan darah atau atas dasar 

perkawinan.  Keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan 

menjadikan suami isteri sebagai dasar untuk melanjutkan keturunan 

yang berarti melahirkan anggota-anggota baru. 

b) Fungsi Afeksi 

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan 

dengan kemesraan antar anggotanya.  Hal ini dapat terlihat dari cara 

orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan rasa 
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penuh kasih sayang.  Dan hal ini menjadikan anak selalu 

menggantungkan diri dan mencurahkan isi hati sepenuhnya kepada 

orang tua. 

c) Fungsi Sosialisasi 

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan 

manusia, oleh sebab itu disamping tugasnya mengantarkan 

perkembangan individu tersebut menjadi anggota masyarakat yang 

baik.  Anggota masyarakat yang baik yaitu apabila individu tersebut 

dapat menyatakan dirinya sebagai manusia atau kelompok lain dalam 

lingkungannya.  Hal tersebut akan sangat banyak dipengaruhi oleh 

kualitas pengalaman dan pendidikan yang diterimanya. 

d) Fungsi Ekonomi 

Keluarga juga berfungsi sebagai unit ekonomi, terutama dalam hal 

pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan material 

lainnya.  Keadaan ekonomi keluarga yang baik juga turut mendukung 

dan berperan dalam perkembangan anak, sebab dengan kondisi 

tersebut anak akan berada dalam keadaan material yang lebih luas 

sehingga banyak mendapat kesempatan untuk mengembangkan 

berbagai kecakapan yang dimilikinya.  Dengan demikian kondisi 

ekonomi keluarga yang baik akan membantu anak dalam mencapai 

prestasi yang maksimal dalam belajarnya. 
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e) Fungsi Perlindungan 

Keluarga selain sebagai unit masyarakat kecil yang berfungsi 

melanjutkan keturunan, secara universal juga sebagai penanggung 

jawab dalam perlindungan, pemeliharaan dan pengasuhan terhadap 

anak-anaknya.   

f) Fungsi Pendidikan 

Orang tua secara kodrati atau alami mempunyai peranan sebagai 

pendidik bagi anak-anaknya sejak anak tersebut dalam kandungan.  

Selain pendidikan kepribadian orang tua juga memberikan kecakapan-

kecakapan lain terhadap anak-anaknya sebagai bekal untuk mengikuti 

pendidikan berikutnya. 

g) Fungsi Rekreasi 

Keluarga selain sebagai lembaga pendidikan informal juga merupakan 

tempat rekreasi.  Keluarga sebagai tempat rekreasi perlu ditata agar 

dapat menciptakan suasana yang menyenangkan.  Misalnya situasi 

rumah dibuat bersih, rapi, tenang dan sejuk yang menimbulkan rasa 

segar sehingga dapat menghilangkan rasa capek dan kepenatan dari 

kesibukan sehari-hari.  Situasi rumah yang demikian itu juga dapat 

digunakan untuk belajar, menyusun dan menata kembali program 

kegiatan selanjutnya sehingga dapat berjalan lancar.  Dan konsentrasi 

belajar anak juga turut terbantu sehingga memudahkan mereka dalam 

mencapai prestasi belajar yang maksimal. 
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h) Fungsi Agama 

Keluarga yang menyadari arti penting dan manfaat agama bagi 

perkembangan jiwa anak dan kehidupan manusia pada umumnya akan 

berperan dalam meletakkan dasar-dasar pengenalan agama.  Hal ini 

sangat penting untuk pembinaan perkembangan mental anak 

selanjutnya dalam memasuki kehidupan bermasyarakat.  Pengenalan 

ini dapat dimulai dari orang tua mengajak anak ke tempat ibadah. 

2.2.4 Peranan Keluarga bagi Perkembangan Anak 

        Keluarga merupakan wadah dimana sifat-sifat kepribadian anak 

terbentuk pertama kali, dalam keluarga pula anak pertama kali mengenal 

nilai dan norma dalam hidupnya.  Keluarga juga merupakan lembaga 

pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati.  Sebagaimana 

diungkapkan oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (1991:97) tentang 

pendidikan informal yaitu sebagai berikut. 

     Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang 
dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang 
hayat.  Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam 
pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, 
organisasi. 

 
         Keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan informal karena 

pendidikan keluarga tidak memiliki rencana dan program yang resmi 

seperti lembaga pendidikan lainnya.  Sedangkan pendidikan keluarga 

bersifat kodrati maksudnya bahwa antara orang tua sebagai pendidik dan 

anak sebagai peserta didik mempunyai ikatan darah secara kodrati atau 
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alami.  Dengan demikian pendidikan keluarga adalah pendidikan tradisi 

yang diterima manusia semenjak manusia itu dilahirkan. 

         Semenjak kecil anak dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga.  

Segala sesuatu yang ada dalam keluarga yang diterima anak sebagai 

pendidikan, akan turut berpengaruh dan menentukan dalam corak 

perkembangan anak selanjutnya.  Oleh karena itu keluarga mempunyai 

tugas khusus untuk meletakkan dasar-dasar perkembangan anak, terutama 

untuk perkembangan pribadi yang mantap. 

         Dari penjelasan diatas jelas sudah, bahwa lingkungan keluarga 

sangat besar peranannya di dalam menentukan dan meningkatkan prestasi 

belajar siswa.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator-

indikator lingkungan keluarga meliputi: 

a. Cara orang tua dalam mendidik anak 

b. Relasi antara anggota keluarga 

c. Suasana rumah 

d. Keadaan ekonomi keluarga 

e. Fasilitas belajar 

 

2.3  Lingkungan Sekolah 

2.3.1 Pengertian Lingkungan Sekolah 

         Menurut Imam Supardi (2003:2) menyatakan “lingkungan adalah 

jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di 

dalam ruang yang kita tempati”. 
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        Menurut Syamsu Yusuf (2001:54) menyatakan sebagai berikut. 

        Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal  yang secara 
sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan 
dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, 
baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, 
maupun sosial. 
 
        Jadi, lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati 

serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan formal yang 

secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa 

mengembangkan potensinya. 

2.3.2 Unsur-unsur Lingkungan Sekolah 

         Sebagaimana halnya dengan keluarga dan institusi sosial lainnya, 

sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang mempengaruhi proses 

sosialisasi dan berfungsi mewariskan kebudayaan masyarakat kepada 

anak.  Sekolah merupakan suatu sistem sosial yang mempunyai organisasi 

yang unik dan pola relasi sosial diantara para anggotanya  yang bersifat 

unik pula.  Ini kita sebut kebudayaan sekolah.  Menurut Abu Ahmadi 

(1991:187) menyatakan sebagai berikut. 

  Kebudayaan sekolah itu mempunyai beberapa unsur penting, yaitu: 
1) Letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah (gedung sekolah, 

meubelier, perlengkapan yang lain). 
2) Kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun fakta-fakta 

yang menjadi keseluruhan program pendidikan. 
3) Pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiriatas siswa, 

guru, non teaching specialist dan tenaga administrasi. 
4) Nilai-nilai norma, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. 
 
           Sedangkan Slameto (2003:64) menyatakan “faktor sekolah yang 

mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan 
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waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan 

tugas rumah”. 

Untuk lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut : 

a. Metode Mengajar 

        Metode mengajar itu mempengaruhi belajar.  Metode mengajar 

guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak 

baik pula.  Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi 

misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan 

pelajaran sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap 

guru terhadap siswa dan atau terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak 

baik, sehingga siswa kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya.  

Akibatnya siswa malas untuk belajar. 

  Diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang harus 

dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi untuk 

kegiatan yang lain.  

b. Kurikulum  

   Diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa.  Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran 

agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran 

itu.  Jelaslah bahan pelajaran itu mempengaruhi belajar siswa. Begitu 

pula mengenai pengaturan waktu sekolah dan standar pelajaran yang 

harus ditetapkan secara jelas dan tepat. 
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Jika terjadi siswa terpaksa masuk sekolah di sore hari, sebenarnya 

kurang dapat dipertanggungjawabkan.  Di mana siswa harus 

beristirahat, tetapi terpaksa masuk sekolah, hingga mereka 

mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan sebagainya.  

Sebaliknya siswa belajar di pagi hari, pikiran masih segar, jasmani 

dalam kondisi yang baik.  Jika siswa bersekolah pada waktu kondisi 

badannya sudah lelah / lemah, misalnya pada siang hari, akan 

mengalami kesulitan di dalam menerima pelajaran.  Kesulitan itu 

disebabkan karena siswa sukar berkonsentrasi dan perpikir pada 

kondisi badan yang lemah tadi.  Jadi memilih waktu sekolah yang tepat 

akan memberi pengaruh yang positif terhadap belajar. 

Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan 

kemampuan siswa masing-masing sesuai dengan kurikulum yang ada. 

Jangan memberi pelajaran di atas ukuran standar. 

c. Relasi Guru dengan Siswa 

   Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa.  Proses 

tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri.  

Jadi cara belajar siswa juag dipengaruhi oleh relasinya dengan 

gurunya. 

     Di dalam relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan 

menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang 

diberikannya sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya.  

Hal tersebut juga terjadi sebaliknya, jika siswa membenci gurunya.  
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Maka, ia segan mempelajari mata pelajaran yang diberikannya, 

akibatnya pelajarannya tidak maju. 

d. Relasi Siswa dengan Siswa 

    Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang 

menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang 

mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok.  

Akibatnya makin parah masalahnya dan akan mengganggu belajarnya.  

Lebih-lebih lagi ia menjadi malas untuk masuk sekolah dengan alasan-

alasan yang tidak-tidak karena di sekolah mengalami perlakuan yang 

kurang menyenangkan dari teman-temannya.  Jika hal ini terjadi, 

segeralah siswa diberi layanan bimbingan dan penyuluhan agar ia 

dapat diterima kembali ke dalam kelompoknya. 

e. Disiplin Sekolah 

   Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa 

dalam sekolah dan juga dalam belajar.  Kedisiplinan sekolah 

mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan 

tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan 

administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, 

halaman dan lain-lain, kedisiplinan Kepala Sekolah dalam mengelola 

seluruh staf beserta siswa-siswanya, dan kedisiplinan tim BP dalam 

pelayanannya kepada siswa. 

  Dengan demikian agar siswa belajar lebih maju, siswa harus 

disiplin di dalam belajar baik di sekolah, di rumah dan di 
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perpustakaan.  Agar siswa disiplin haruslah guru beserta staf yang lain 

disiplin juga. 

f. Fasilitas sekolah 

 Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena 

alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai 

pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu.  Alat 

pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan 

bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa.  Jika siswa mudah 

menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi 

lebih giat dan lebih maju. 

  Kenyataan saat ini dengan banyaknya tuntutan yang masuk 

sekolah, maka memerlukan alat-alat yang membantu lancarnya belajar 

siswa dalam jumlah yang besar pula, seperti buku-buku di 

perpustakaan, laboratorium atau media-media lain.  Kebanyakan 

sekolah masih kurang memiliki media dalam jumlah maupun 

kualitasnya. 

  Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu 

agar guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima 

pelajaran dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula. 

Fasilitas-fasilitas olahraga juga diperlukan untuk menampung 

bakat siswa, ruang UKS, koperasi sekolah, kantin, tempat parkir , 

mushola, kamar mandi / WC, dan lain-lain. 
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  Dari penjelasan diatas jelas sudah, bahwa lingkungan sekolah 

sangat besar peranannya di dalam menentukan dan meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

indikator-indikator lingkungan sekolah meliputi: 

a. Metode mengajar 

b. Kurikulum 

c. Relasi guru dengan siswa 

d. Relasi siswa dengan siswa 

e. Disiplin sekolah 

f. Fasilitas sekolah 

 

2.4 Prestasi Belajar 

   2.4.1 Pengertian Prestasi Siswa 

         Menurut Tulus Tu’u (2004:75) menyatakan “prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan  oleh 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai 

yang diberikan oleh guru”. 

          Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika 

mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil 

belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau di 

perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 



 50

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru. Berdasarkan hal itu, prestasi belajar siswa dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di 

sekolah. 

2. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya 

karena bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan 

atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi. 

3. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau 

angka nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas 

siswa dan ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

        Hasil evaluasi tersebut didokumentasikan dalam buku nilai guru dan 

wali kelas serta arsip yang ada di bagian administrasi  kurikulum sekolah. 

Selain itu, hasil evaluasi juga disampaikan kepada siswa dan orang tua 

melalui buku yang disampaikan pada waktu pembagian rapor akhir 

semester, kenaikan atau kelulusan. 

         Jadi, prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka  yang 

dicapai siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai  tersebut 

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

guru untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian 

hasil belajar siswa. Nana Sudjana (1990:23) mengatakan “diantara ketiga 
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ranah ini, yakni kognitif, afektif, psikomotorik, maka ranah kognitiflah 

yang paling sering dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan 

dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran”. 

       Karena itu, unsur yang ada dalam prestasi siswa terdiri dari hasil 

belajar dan nilai siswa. 

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Siswa 

         Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa menurut Merson 

U. Sangalang “terdiri dari: kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, motif, 

kesehatan, cara belajar, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, 

sekolah dan sarana pendukung belajar”. (Kartini Kartono 1990:1-6). 

Agar hal ini menjadi lebih jelas, diuraikan berikut ini: 

1) Faktor kecerdasan 

        Biasanya, kecerdasan hanya dianggap sebagai kemampuan 

rasional matematis. Rumusan di atas menunjukkan kecerdasan 

menyangkut kemampuan yang luas, tidak hanya kemampuan 

rasional memahami, mengerti, memecahkan problem, tetapi 

termasuk kemampuan mengatur perilaku berhadapan dengan 

lingkungan yang berubah dan kemampuan belajar dari 

pengalamannya. 

2) Faktor bakat 

          Bakat adalah kemampuan yang ada pada seseorang yang 

dibawanya sejak lahir, yang diterima sebagai warisannya dari 

orang tua. Bagi seorang siswa, bakat bisa berbeda dengan siswa 
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lain. Ada siswa yang berbakat dalam bidang ilmu sosial, ada yang 

di ilmu pasti. Karena itu, seorang siswa yang berbakat di bidang 

ilmu sosial akan sukar berprestasi tinggi di bidang ilmu pasti, dan 

sebaliknya. Bakat-bakat yang dimiliki siswa tersebut apabila diberi 

kesempatan dikembangkan dalam pembelajaran, akan dapat 

mencapai prestasi yang tinggi. Seorang siswa ketika akan memilih 

bidang pendidikannya, sebaiknya memperhatikan aspek bakat yang 

ada padanya. Untuk itu, sebaiknya bersama orang tuanya meminta 

jasa layanan psikotes untuk melihat dan mengetahui bakatnya. 

Sesudah ada kejelasan, baru menentukan pilihan. 

3) Faktor minat dan perhatian 

         Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. 

Perhatian adalah melihat dan mendengar dengan baik dan teliti 

terhadap sesuatu. Minat dan perhatian biasanya berkaitan erat. 

Apabila seorang siswa menaruh minat pada satu pelajaran tertentu, 

biasanya cenderung untuk memperhatikannya dengan baik. Minat 

dan perhatian yang tinggi pada mata pelajaran akan memberi 

dampak yang baik bagi prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, 

seorang siswa harus menaruh minat dan perhatian yang tinggi 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan minat dan perhatian 

yang tinggi, kita boleh yakin akan berhasil dalam pembelajaran. 
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4) Faktor motif 

         Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat 

sesuatu. Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha 

serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dalam belajar, kalau siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, 

hal itu akan memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi 

yang tinggi. Siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar akan 

memberi dampak kurang baik bagi prestasi belajarnya. 

5) Faktor cara belajar 

         Keberhasilan studi siswa dipengaruhi juga oleh cara belajar 

siswa. Cara belajar yang efisien memungkinkan mencapai prestasi 

lebih tinggi dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efisien. 

Cara belajar yang efisien sebagai berikut:   

(a) Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar. 

(b) Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima. 

(c) Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang 

dipelajari, dan berusaha menguasainya dengan sebaik-

baiknya.  

(d) Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal. 

6) Faktor lingkungan keluarga 

          Sebagian waktu seorang siswa berada di rumah. Orang tua, 

dan adik kakak siswa adalah orang yang paling dekat dengan 

dirinya. Oleh karena. itu, keluarga merupakan salah satu potensi 
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yang besar dan positif memberi pengaruh pada prestasi siswa. 

Maka orang tua sudah sepatutnya mendorong, memberi semangat, 

membimbing dan memberi teladan yang baik kepada anaknya. 

Selain itu, perlu suasana hubungan dan komunikasi yang lancar 

antara orang tua dengan anak - anak serta keadaan keuangan 

keluarga yang tidak kekurangan, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan hidup dan kelengkapan belajar anak. Ha1-hal tersebut 

ikut mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

7) Faktor sekolah 

         Selain keluarga, sekolah adalah lingkungan kedua yang 

berperan besar memberi pengaruh pada prestasi belajar siswa. Oleh 

karena itu, sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang sudah 

terstruktur, memiliki sistem dan organisasi yang baik bagi 

penanaman nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, disiplin dan 

ilmu pengetahuan. Apalagi bila sekolah berhasil menciptakan 

suasana kondusif bagi pembelajaran, hubungan dan komunikasi per 

orang di sekolah berjalan baik, metode pembelajaran aktif 

interaktif, sarana penunjang cukup memadai, siswa tertib disiplin. 

Maka, kondisi kondusif tersebut mendorong siswa saling 

berkompetisi dalam pembelajaran. Keadaan ini diharapkan 

membuat hasil belajar siswa akan lebih tinggi. 

         Jadi, keberhasilan siswa mencapai hasil belajar yang baik 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor itu terdiri dari 
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tingkat kecerdasan yang baik, pelajaran sesuai bakat yang dimiliki, 

ada minat dan perhatian yang tinggi dalam pembelajaran, motivasi 

yang baik dalam belajar, cara belajar yang baik dan strategi 

pembelajaran variatif yang dikembangkan guru. Suasana keluarga 

yang memberi dorongan anak untuk maju. Selain itu, lingkungan 

sekolah yang tertib, teratur, disiplin, yang kondusif bagi kegiatan 

kompetisi siswa dalam pembelajaran. 

     2.4.3. Faktor Penghambat Prestasi Siswa 

        Masyarakat kita sekarang ini pada satu sisi adalah masyarakat 

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

era industri, teknologi dan informasi. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, 

politik dan budaya berlangsung cepat. Perubahan cepat ini membawa 

dampak besar bagi kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif. 

         Pola kehidupan positif adalah melihat perubahan itu sebagai 

sesuatu yang harus diterima dan dihadapi. Di dalamnya ada hal-hal yang 

dapat dianggap sebagai sesuatu yang baik, memberi kemudahan dan 

kenyamanan serta peningkatan martabat hidup manusia. Manusia juga 

melihat adanya tantangan dan peluang bagi kemajuan hidup manusia. 

Oleh sebab itu, manusia membangun dan melengkapi diri dengan 

memperkuat keimanan, mental, budaya, disiplin, keterampilan dan 

pengetahuan. Dengan demikian, manusia mampu bertahan dan 

menghadapi gelombang perubahan yang cepat tersebut. 
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         Sementara pola kehidupan negatif adalah melihat perubahan itu 

sebagai ancaman yang membahayakan kehidupan. Menutupi diri 

terhadap perubahan akan tertinggal dan terbelakang. Pada sisi lain, tanpa 

membekali diri secara positif seperti di atas, manusia ikut arus dan 

menikmati perubahan yang terjadi. Akan tetapi, hal itu membawa 

dampak negatif dalam sikap dan perilaku serta kehampaan batiniahnya. 

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

begitu banyak ancaman dan tantangan. Prestasi yang dicapai dalam 

pembelajaran pun terhambat dan belum optimal. Selain hambatan dan 

tantangan tersebut, ada hal-hal lain yang dapat menghambat optimalisasi 

prestasi siswa. Menurut Sri Rahayu “hambatan itu antara lain dapat 

berasal dari dalam dirinya, tetapi juga dari luar dirinya”.(Kartini 

Kartono 1990:61-68). 

1. Penghambat dari Dalam 

Penghambat dari dalam meliputi sebagai berikut: 

(1) Faktor kesehatan 

          Siswa yang kesehatannya sering terganggu menyebabkan 

banyak waktunya untuk beristirahat.  Hal itu membuatnya 

tertinggal pelajaran. Prestasi siswa ini kemungkinan belum dapat 

optimal. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan kesehatan 

anak-anaknya. Makanan yang bersih bergizi perlu mendapat 

perhatian. 
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(2) Faktor kecerdasan. 

          Siswa yang tingkat kecerdasannya rendah akan 

menyebabkan kemampuan mengikuti kegiatan pembelajaran 

agak lambat.  Kalau dia berada dalam kelas yang rata-rata tingkat 

kecerdasannya tinggi, kemungkinan akan tercecer dalam 

pembelajaran. Hasil yang dicapainya pun belum sampai optimal. 

Selain itu, kecerdasan sangat mempengaruhi cepat / lambatnya 

kemajuan belajar siswa. 

(3) Faktor perhatian 

           Perhatian di sini terdiri dari perhatian dalam belajar di 

rumah dan di sekolah. Perhatian belajar di rumah kerapkali 

terganggu oleh acara televisi, kondisi rumah dan kondisi 

keluarga. Perhatian belajar di sekolah terganggu oleh kondisi 

kelas dan suasana pembelajaran, serta lemahnya upaya diri 

berkonsentrasi. Perhatian yang kurang memadai tersebut akan 

berdampak kurang baik bagi hasil pembelajaran.  

(4) Faktor minat 

          Minat adalah kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu. 

Apabila pembelajaran yang dikembangkan oleh guru tidak 

menimbulkan minat siswa. Atau siswa sendiri tidak 

mengembangkan minat dirinya dalam pembelajaran. Hal ini akan 

membuat siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil 

belajar tidak optimal. 
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(5) Faktor bakat 

          Bakat adalah potensi-potensi yang dimiliki seseorang yang 

dibawa sejak lahir. Apabila pelajaran yang diikuti siswa tidak 

sesuai dengan bakat yang dimiliki, prestasi belajarnya tidak akan 

mencapai hasil yang tinggi. 

2. Penghambat dari Luar 

(1) Faktor keluarga 

         Faktor ini dapat berupa faktor orang tua. Misalnya, cara 

orang tua mendidik anak-anak yang kurang baik, teladan yang 

kurang, hubungan orang tua dengan yang kurang baik. 

Kemudian, faktor suasana rumah. Misalnya, suasana rumah yang 

ramai, hubungan anggota keluarga kurang harmonis dan sering 

cekcok. Terakhir, faktor ekonomi keluarga. Ka1au ekonomi 

keluarga kurang, kebutuhan hidup dan perlengkapan belajar 

belum dapat dipenuhi dengan baik. Sebaliknya, bila ekonomi 

keluarga sudah baik, kebutuhan hidup dan belajar dapat dipenuhi 

serta dilengkapi bahkan melimpah. Dapat terjadi pula perhatian 

anak pada belajar menjadi berkurang, kecenderungan bermain 

dan santai meningkat. Ketiga faktor dalam keluarga tersebut 

kerap kali menjadi penghambat bagi prestasi belajar siswa. 

(2) Faktor sekolah 

          Faktor sekolah terdiri dari faktor metode pembelajaran. 

Misalnya, metode yang dipakai guru kurang sesuai dengan 
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materi, monoton, kurang variatif, sehingga kurang menarik dan 

membosankan siswa. Faktor hubungan guru dengan murid 

kurang dekat. Biasanya kalau gurunya dibenci atau tidak disukai, 

hasil belajar siswa kurang baik. Faktor hubungan siswa dengan 

siswa. Apabila hubungan siswa kurang baik, hal itu akan 

mengganggu hasil belajar. Faktor guru, meliputi mengajar terlalu 

cepat, suara kurang keras, penguasaan materi kurang baik, 

penguasaan kelas rendah, motivasi rendah, dan terlalu banyak 

jam mengajar. Ha1 itu akan mengganggu hasil belajar siswa. 

Faktor sarana sekolah, misalnya gedung, ruangan, meja kursi, 

buku-buku, jika kurang memadai, akan mengganggu hasil 

belajar. Begitu pula dengan lingkungan yang ramai, misalnya 

pasar, pusat perbelanjaan, rumah sakit, jalan raya. 

(3) Faktor disiplin sekolah 

         Bila disiplin sekolah kurang mendapat perhatian mempunyai 

pengaruh tidak baik pada proses belajar anak. Misalnya, siswa 

yang tidak disiplin dibiarkan, siswa yang disiplin dibiarkan juga. 

Akan timbul rasa ketidakadilan pada para siswa. 

(4) Faktor masyarakat 

        Faktor media massa, misalnya acara televisi, radio, majalah, 

dapat mengganggu waktu belajar. Faktor teman gaul yang kurang 

baik, misalnya teman yang merokok, memakai obat-obat tropika, 
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terlalu banyak bermain, merupakan yang paling banyak merusak 

prestasi belajar dan perilaku siswa.  

(5) Faktor lingkungan tetangga 

        Misalnya, banyak penganggur, berjudi, mencuri, minum-

minum, cara berbicara kurang sopan. Lingkungan seperti itu dapat 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

(6) Faktor aktivitas organisasi 

        Bila siswa sangat potensial, banyak aktivitas organisasi, 

selain dapat menunjang hasil belajar, dapat juga mengganggu hasil 

belajar apabila siswa tidak mengatur waktu dengan baik. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

           Kerangka berfikir dalam penelitian disamping berfungsi sebagai 

pedoman yang memperjelas jalan, arah dan tujuan penelitian juga akan 

membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna pembentukan 

hipotesis. Dalam penelitian ini, kerangka berfikir akan menjadi landasan 

untuk menjelaskan bagaimana disiplin belajar, lingkungan sekolah dan 

lingkungan keluarga mempengaruhi prestasi belajar. Untuk itu akan 

dijelaskan bagaimana rasionalisasi kerangka berfikir sebagai berikut : 

           Hasil belajar atau prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa hal, 

diantaranya yaitu:  disiplin belajar siswa, lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah.  Satu hal yang dapat dikatakan ketika seorang siswa 

banyak melanggar  disiplin sekolah, pertumbuhan dan perkembangan 
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potensi dan prestasinya akan terhambat.  Terhambatnya potensi dan prestasi 

itu dikarenakan konsentrasi belajarnya terganggu karena banyak masalah 

dalam dirinya.  Kegiatan dan waktu pembelajaran banyak terganggu dan 

tersita karena ia harus berurusan dengan guru-guru atau menjalani sanksi 

disiplin.  Atau karena kegiatan yang dapat dilakukan siswa merupakan 

kegiatan yang kurang mendukung bagi perkembangan potensi dan 

prestasinya.  

          Sebaliknya seorang siswa yang berusaha menata dirinya terbiasa 

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

sekolah maupun di rumah.  Apalagi bila menambahnya dengan kegigihan 

dan kerja keras dalam belajar.  Potensi dan prestasinya akan bertumbuh dan 

berkembang optimal.  Oleh karena itu, disiplin yang diterapkan dengan baik 

di sekolah maupun di rumah akan memberi andil bagi pertumbuhan dan 

perkembangan prestasi siswa.  Penerapan disiplin belajar di sekolah maupun 

di rumah akan mendorong, memotivasi dan memaksa para siswa bersaing 

meraih prestasi. 

          Jadi, disiplin belajar di sekolah maupun di rumah menjadi faktor 

dominan dalam mempengaruhi prestasi siswa.  Bahkan memungkinkan 

siswa memiliki ciri keunggulan. 

          Pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan, pertumbuhan dan 

perkembangan seseorang adalah pengaruh keluarga.  Hal ini disebabkan 

keluarga merupakan orang-orang terdekat bagi seorang anak.  Banyak sekali 

kesempatan dan waktu bagi seorang anak untuk berjumpa dan berinteraksi 
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dengan keluarga.  Perjumpaan dan interaksi tersebut sudah pasti sangat besar 

pengaruhnya bagi prestasi siswa.  Kondisi lingkungan keluarga yang baik 

cenderung memberi stimulus dan respons yang baik dari anak sehingga 

prestasinya menjadi baik.  Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak 

sangat berarti.  Sebaliknya, jika lingkungan keluarga tidak baik, 

kecenderungan besar akan berdampak negatif bagi perkembangan siswa.  

Prestasi cenderung terhambat.  Disini, muncul siswa-siswa bermasalah 

dalam perilaku disiplin dan prestasinya. 

          Lingkungan sekolah juga mempunyai peran yang sangat penting 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  Keluarga tidak bisa hanya 

mendidik anak di lingkungan keluarga saja.  Karena anak membutuhkan 

wadah untuk mengembangkan potensinya yaitu sekolah.  Dengan adanya 

sekolah, siswa akan lebih luas pengetahuannya.  Walaupun tidak bisa lepas 

dari dukungan keluarga.  Sekolah dapat menciptakan suasana kondusif bagi 

proses pendidikan asalkan manajemen sekolah dikembangkan dengan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik.  Disiplin sekolah 

diorganisasikan oleh Kepala Sekolah bekerja sama dengan para guru dan 

mendapat dukungan orang tua.  Hal ini berdampak besar bagi perkembangan 

prestasi siswa. 

          Sebaliknya, sekolah yang kurang menekankan perencanaan dan 

implementasi disiplin, akan banyak ditemukan siswa yang bermasalah dalam 

perilaku sehingga prestasinya pun kurang memuaskan.  Hal ini dapat 

dimengerti karena perhatian masalah disiplin yang kurang dari Kepala 
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Sekolah dan para guru.  Siswa yang bermasalah dalam disiplin kurang 

ditangani dengan baik.  Kondisi tersebut menghambat perkembangan 

prestasi siswa.  Sarana fisik dan fasilitas di lingkungan sekolah juga sangat 

mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar.  Dengan sarana dan 

fasilitas yang memadai siswa akan lebih bersemangat dalam belajar.  

Sehingga akan memacu dirinya untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

         Sehingga hubungan dari ketiga faktor tersebut bisa digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

         Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap masalah penelitian, 

yang kebenarannya harus diuji secara empiris (Moh. Nazir 1999:182). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Lingkungan
Keluarga

Lingkungan
Sekolah

Disiplin
Belajar

Prestasi
Belajar

z1

1 z2
1
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1. Ada pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Disiplin Belajar Siswa 

Kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005 SMA N I Gemolong 

Kabupaten Sragen. 

2. Ada pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Disiplin Belajar Siswa 

Kelas X Semester I Tahun Ajaran 2004/2005 SMA N I Gemolong 

Kabupaten Sragen. 

3. Ada pengaruh Disiplin Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X 

Semester I Tahun Ajaran 2004/2005 SMA N I Gemolong Kabupaten 

Sragen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

         Penelitian ini dilakukan di SMA N I Gemolong, Jln. 

Citrosancakan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. 

2. Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 

Tabel 1 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No Tanggal Keterangan 
1 4 – 9 April 2005 Melengkapi data observasi 
2 11- 23 April 2005 Menyebar Angket 
3 23 - 30 April 2005 Wawancara Kepala Sekolah, Guru., BP, 

wali kelas, orang tua 
4 1 Mei s/d 31 Mei 

2005 
Melengkapi penelitian-penelitian yang 
di rasa masih perlu penyempurnaan 
(kondisional) 

 

3.2 Populasi 

Dalam penelitian selalu dihadapkan pada sumber data yang disebut 

populasi dan sampel. Namun dalam menentukan sumber data tergantung 

pada permasalahan yang diajukan oleh penelitian serta hipotesa yang hendak 

diuji kebenarannya. Pengertian populasi didefinisikan sebagai “keseluruhan 

subjek penelitian, apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitian itu merupakan penelitian 
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populasi”. (Suharsimi Arikunto 2002 :108). “Populasi adalah totalitas semua 

nilai yang mungkin, hasil menghitung maupun pengukuran kuantitatif 

maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 

kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya, apabila 

hanya sebagian yang diambil dari populasi disebut penelitian sampel”. 

(Sudjana 2002 : 6 ). 

Dari pengertian dan penjelasan tentang populasi dan sampel tersebut, 

maka yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X semester I Tahun Ajaran 2004/2005. Dimana berjumlah 7 kelas 

dengan masing-masing kelas berjumlah 40 siswa. Sehingga total siswa 

keseluruhan 280 siswa. 

 

3.3 Sampel 

  “Pengertian sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti”. (Suharsimi Arikunto 2002:109). “Untuk ancer-ancer apabila subyek 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua, Sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyek besar dapat 

diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 % atau lebih”. (Suharsimi Arikunto 

2002: 112).  

Jumlah siswa seluruhnya adalah 280 siswa. Artinya populasi lebih 

dari 100 siswa. Menurut Hair dalam Augusty Ferdinand (2002:47) 

menyatakan “ukuran sampel yang sesuai dalam analisis SEM antara 100-
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200”. Dengan pertimbangan tersebut maka penelitian ini menetapkan sampel 

sebagai berikut: 

Diambil semua : 100 siswa 

15 % dari 180 :  27 siswa 

Jadi total sampel yang diambil adalah  : 127 siswa. 

Adapun teknik pengambilan sampel dengan random sampling dari 

seluruh kelas yang ada. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:94) menyatakan “variabel 

penelitian adalah sesuatu yang menjadi obyek penelitian, atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian”.  Penelitian ini melibatkan empat 

variabel yang dapat dibagi menjadi tiga variabel bebas dan satu variabel 

terikat.  Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas 

a. Lingkungan Keluarga (X2) terhadap Disiplin Belajar 

Indikator:  cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga dan fasilitas belajar. 

b. Lingkungan Sekolah (X3) terhadap Disiplin Belajar 

Indikator:  metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah dan fasilitas sekolah. 

c. Disiplin Belajar (X1)  terhadap Prestasi Belajar 

Indikator:   
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1) Disiplin belajar di sekolah  

Disiplin siswa dalam masuk sekolah, disiplin siswa dalam 

mengerjakan tugas, disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di 

sekolah, disiplin siswa dalam mentaati tata tertib di sekolah. 

2) Disiplin belajar di rumah 

Tepat waktu dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas 

sekolah di rumah, belajar secara teratur. 

2. Variabel Bentukan atau Intervening 

Disiplin Belajar sebagai variabel Intervening dari Lingkungan Keluarga 

dan Lingkungan Sekolah. 

3. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata  siswa kelas X semester I seluruh mata 

pelajaran Tahun Ajaran 2004/2005. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumenter 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang prestasi 

belajar, yang berupa nilai rata-rata siswa kelas X Semester I SMA N I 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2004/2005. Yaitu yang 

berjumlah 280 siswa, 111 laki-laki dan  169 wanita. Data nama-nama 

siswa, nama-nama guru, pengurus perpustakaan, guru BP, sarana dan 

prasarana sekolah, administrasi sekolah yang lainnya. 
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2. Metode Angket 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang disiplin 

belajar, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.  Angket ini diisi 

oleh siswa kelas X Semester I SMA N I Gemolong Kabupaten Sragen 

Tahun Ajaran 2004/2005 dari sampel yang diambil. 

3. Metode Observasi Langsung 

Metode ini digunakan untuk megetahui situasi dan kondisi siswa 

di sekolah dan keadaan sekolah secara fisik, serta seluruh kondisi yang 

ada di lingkungan sekolah. Dan mengetahui situasi dan kondisi di 

lingkungan keluarga. 

4. Metode Wawancara 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi demi 

kevalidan data.  Wawancara kepada Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru, 

BP dan Orang Tua. 

 

3.6 Uji Kualitas Angket Penelitian 

Sebelum mengambil data penelitian maka instrumen yang berupa 

angket yang telah disusun di uji cobakan terlebih dahulu.  Adapun langkah-

langkah yang diambil dalam uji coba angket sebagai berikut: 

1. Validitas 
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Untuk menguji validitas instrumen ini, penulis menggunakan 

rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan 

rumus korelasi product moment, yaitu: 

( )( )
( )( ) ( )( )[ ]2222 YYnXXn

YXXYnrxy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

(Suharsimi Arikunto 2002:144) 

dimana: 

rxy  = koefisien suatu butir (item) 

n    = cacah subyek atau banyaknya siswa 

X   = skor butir item tertentu 

Y   = skor total 

Keputusan uji: 

rxy < rtab =  item pertanyaan tersebut tidak valid 

rxy > rtab =  item pertanyaan tersebut valid 

2. Reliabilitas  

Pada uji reliabilitas ini peneliti menggunakan rumus Alpha, 

sebab skor butir instrumen bukan 1 dan 0.  Suharsimi Arikunto 

(1998:192) mengatakan “rumus Alpha digunakan untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau 

soal bentuk uraian”. 

Rumus Alpha tersebut adalah sebagai berikut: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= 2

1

2

11 1
1 σ

σ b

K
Kr  

dengan keterangan: 
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r11 =  reliabilitas instrumen 

K =  banyaknya butir pertanyaan 

2
bσ∑  =  jumlah varians butir 

2
1σ  =  varians total 

(Suharsimi Arikunto, 2002:154) 

Untuk menginterpretasikan r11 yang diperoleh dari rumus Alpha 

ini dilakukan dengan cara mengartikan indeks korelasi sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Interpretasi Reliabilitas 

Besarnya nilai r Interpretasi 
Antara 0,800 sampai dengan 1,000 
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 
Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Tinggi 
Cukup 

Agak Rendah 
Rendah 

Sangat rendah (tidak berkorelasi)
               Sumber : Suharsimi Arikunto 2002 : 155 

 

Hasil uji coba angket penelitian terhadap 20 responden  diperoleh 

koefisien reliabilitas dan validitas sebagai berikut. 

 

Tabel 3 Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas Angket 

 
Variabel Koefisien 

reliabilitas 
Validitas Keterangan 

Disiplin belajar 0.914 -0.279 – 0.732 Tidak valid 4 item: 
No 2, 20, 23, 30 

Lingkungan 
keluarga 

0.846 -0.339 – 0.733 Tidak valid 4 item: 
No 56, 57, 59, 66 

Lingkungan 
sekolah 

0.943 -0.262 – 0.761 Tidak valid 3 item: 
No 81, 89, 108 

Sumber: Data SPSS Release 10 
Keterangan: tidak valid jika rxy < 0.444, pada taraf signifikansi 0.05 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien reliabilitas yang 

tinggi yaitu lebih dari 0.8, sehingga dapat disimpulkan bahwa angket 

penelitian mempunyai kekonsistenan yang tinggi untuk pengambilan 

data. Hasil analisis validitas terhadap 44 item angket disiplin belajar 

terdapat 4 item yang tidak valid, dari 26 item lingkungan keluarga 

terdapat 4 item yang tidak valid dan dari 40 item lingkungan sekolah 

terdapat 3 item yang tidak valid, ditunjukkan dari koefisien validitas 

kurang dari r tabel 0.444. Pada tahap selanjutnya item-item yang tidak 

valid tersebut tidak digunakan dalam pengambilan data. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode 

Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) yang melibatkan 3 variabel 

bebas (non metrik) dan 1 variabel terikat (metrik) (Imam Ghozali, 2005:7) 

Langkah – langkah dalam penelitian ini adalah: 

3.7.1 Analisis faktor konfirmatori  

Analisis ini untuk menguji sebuah konsep atau variabel yang 

dibangun dengan menggunakan beberapa indikator terukur. Analisis 

ini meliputi variabel disiplin belajar, lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah. 
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Gambar 1 Konsepsi Disiplin Belajar di Sekolah Analisis Faktor Konfirmatori 
 

Gambar 2 Konsepsi Disiplin Belajar di Rumah Analisis Faktor Konfirmatori 

Disiplin siswa dalam masuk sekolah 

Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas 

Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di  sekolah 

Disiplin siswa dalam menaati tata tertib di  sekolah 

Disiplin 

Belajar 

di 

Sekolah 

e1 

e2 

e3 

e4 

Konsepsi Disiplin Belajar di Sekolah 

Analisis Faktor Konfirmatori 
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Gambar 3 Konsepsi Lingkungan Keluarga Analisis Faktor Konfirmatori 

Tepat waktu dalam belajar e1

Disiplin dalam mengerjakan tugas 
sekolah di rumahe2

Belajar secara teratur e3

Konsepsi Disiplin Belajar di Rumah 

Analisis Faktor Konfirmatori

Disiplin 

Belajar di 

Rumah 

Konsepsi Lingkungan Keluarga 

Analisis Faktor Konfirmatori 

Cara orang tua mendidik 

Relasi antar anggota keluarga 

Suasana rumah 

Keadaan ekonomi keluarga 

Fasilitas Belajar 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 

Lingkungan 

Keluarga 

Konsepsi Lingkungan Sekolah 

Analisis Faktor Konfirmatori 

Kurikulum 

Relasi guru dengan siswa 

Relasi siswa dengan siswa 

Disiplin sekolah 

Fasilitas sekolah 

e2 
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Gambar 4 Konsepsi Lingkungan Sekolah Analisis Faktor Konfirmatori 

 
3.7.2 Analisis Model Persamaan Struktural (Structural Equation 

Modeling) 

          “Analisis ini digunakan untuk mengestimasi suatu seri / deret 

hubungan dependensi secara simultan menjadi suatu variabel bebas 

didalam hubungan dependensi selanjutnya”. (Supranto 2004:220). 

Karena terdiri dari banyak persamaan yang meliputi banyak variabel 

dimana variabel dependen dari satu persamaan bisa menjadi 

independen pada persamaan lainnya maka digunakan analisis 

persamaan struktural (SEM).  

        Analisis SEM digunakan untuk mengetahui hubungan struktural 

antar variabel yang diteliti. Hubungan struktural antar variabel dapat 

dilihat dari diagram jalur (path diagram) yang ditunjukkan pada 

gambar 5. 
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Gambar 5  Diagram Jalur pengaruh disiplin belajar, lingkungan 
keluarga dan lingkungan sekolah terhadap prestasi 
belajar . 

         Sebelum diagram jalur tersebut diterjemahkan ke dalam 

persamaan struktural (structural equation), kesesuaian model 

dievaluasi terlebih dahulu dengan berbagai kriteria SEM. Asumsi-

asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur pengolahan data yang 

dianalisis dengan pemodelan SEM adalah: 

1. Normalitas 

         Normalitas univariate dievaluasi dengan menggunakan 

tabel yang dihasilkan dari penggunaan program AMOS 5. Dari 

pengujian dapat disimpulkan apakah ada bukti atau tidak kalau 

data yang digunakan mempunyai sebaran yang tidak normal. 

Dengan menggunakan kriteria nilai kritis (critical ratio) sebesar 

± 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05 atau ± 2,58 pada tingkat 

signifikansi 0,10. Jika critical ratio yang dihasilkan dalam tabel 

masing-masing variabel lebih kecil atau sama dengan ± 1,96 atau 

± 2,58 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti kalau data 

yang digunakan mempunyai sebaran yang tidak normal. 

2. Outliers 

          Hair dkk  menyatakan ”Outliers adalah observasi atau data 

yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda 

jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel 

kombinasi”. (Augusty Ferdinand 2002:97). Evaluasi atas 

munculnya outliers dengan menggunakan observasi yang 
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mempunyai z-score ≥ ± 3,0 akan dikategorikan sebagai 

univariate outliers. 

          Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kesesuaian model. 

Dalam analisis SEM digunakan beberapa uji statistik untuk menguji 

hipotesis dari model yang dikembangkan. Uji statistik yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian model dalam 

penelitian ini adalah: 

1. χ2 –Chi-Square Statistic 

         Alat uji statistik ini digunakan untuk menguji adanya 

perbedaan antara matriks kovarians populasi dan matriks 

kovarians sampel. Model yang diuji akan dipandang baik atau 

memuaskan bila nilai chi-squarenya rendah. Semakin kecil nilai 

χ 2 semakin baik model tersebut. Karena dalam uji beda chi-

square, χ 2 = 0 yang berarti benar-benar tidak ada perbedaan. 

2. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

          Indeks ini diperlukan untuk mengkompensasi nilai chi-

square pada ukuran sampel yang besar. Nilai RMSEA yamg 

lebih kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk 

diterimanya model. 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 
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Indeks kesesuaian ini akan menghitung proposi tertimbang 

dari varians dalam matriks kovarians sampel yang dijelaskan 

oleh matriks kovarians populasi yang terestimasikan. 

          Rentang nilai GFI berkisar antara 0 (poor fit) sampai 

dengan 1,0 (perfect fit). Nilai yang mendekati 1 dalam indeks ini 

menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik. 

4. The Minimum Sample Discrepancy Function / Degree of 

Freedom (CMIN/ DF) 

         CMIN/ DF tidak lain adalah χ2 – relatif karena χ2 dibagi 

DFnya. Nilai χ2–relatif kurang dari 2,0 atau bahkan kadang 

kurang dari 3,0 adalah indikator dari acceptable fit antara model 

dengan data. 

         Dengan demikian indeks-indeks yang dapat digunakan 

untuk menguji kelayakan sebuah model adalah seperti diringkas 

dalam Tabel 4. 

 

Tabel 4 Goodness-of-fit-indices 

Goodness of fit index Cut-off value 

χ2 – Chi Square 

Significance Probability 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

CMIN/ DF 

Diharapkan kecil 

≥ 0,05 

≤ 0,08 

≥ 0,90 

≥ 0,90 

≤ 2,00 



 
 

79

TLI 

CFI 

≥ 0,95 

≥ 0,95 

 
Sumber: Augusty Ferdinand 2002:61. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Profil SMA Negeri I Gemolong 

SMA Negeri I Gemolong merupakan salah satu SMA favorit di 

Kabupaten Sragen. Selama ini SMA Negeri I Gemolong tergolong SMA yang 

mempunyai mutu atau kualitas yang  bagus. Hal ini ditunjukkan SMA 

tersebut selalu menduduki peringkat 3 (tiga) besar SMA-SMA dengan mutu 

terbaik.  

SMA yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini, terletak di Jln. 

Citrosancakan, Kalurahan Tegaldowo, Kecamatan Gemolong, Kabupaten 

Sragen. SMA Negeri I Gemolong di sebelah baratnya adalah SD Gemolong 

III. Sebelah Selatan SMP N 2 Gemolong. Dan sebelah utara adalah STM 

Sakti Gemolong. Jadi SMA tersebut memang berada di lingkungan yang 

strategis untuk belajar. 

SMA Negeri I Gemolong yang berstatus Negeri ini berdiri sejak tahun 

1981. Bentuk sekolah biasa dan terbuka. SMA ini mempunyai keliling tanah 

seluruhnya 1.006 M dan luas tanah 20.000 m 2. 

SMA Negeri I Gemolong Tahun Ajaran 2004/2005 terdiri dari 1 

Kepala Sekolah, 41 guru PNS daerah, 1 guru PNS Depag, 10 Guru Tidak 

Tetap, dan 3 guru bantu / kontrak. SMA Negeri I Gemolong Tahun Ajaran 

2004/2005 mempunyai kondisi fisik sebagai berikut : 
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     Tabel 5 Jumlah Kelas SMA Negeri 1 Gemolong Sragen 

No Kelas Jumlah ruang Jumlah siswa 
1 X 7 kelas 280 siswa 
2 XI 7 kelas 284 siswa 
3 XII 7 kelas 282 siswa 

Jumlah  21 kelas 846 siswa 

  Sunber : Dokumen TU SMA N I Gemolong 

4.2 Deskriptif Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gemolong Sragen 

dengan responden yang diteliti yaitu siswa kelas X sebanyak 127 siswa. 

Variabel yang diteliti meliputi disiplin belajar, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan prestasi belajar. Untuk menggambarkan variabel-

variabel tersebut digunakan statistik deskriptif sebagai berikut. 

 
 

Tabel 6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
 
Variabel Kisaran 

teoritis 
Kisaran 

sesungguhnya 
Rata-rata Standar 

deviasi 
Disiplin belajar 1-4 2.17 – 3.25 2.7222 0.1824 
Lingkungan keluarga 1-4 2.05 – 3.55 2.7130 0.3555 
Lingkungan sekolah 1-4 2.13 – 3.33 2.7115 0.2468 
Prestasi Belajar  0-100 61.78 – 80.99 72.4005 3.6338 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 
 
 

Untuk mengambil data tentang disiplin belajar, lingkungan keluarga 

dan lingkungan sekolah menggunakan kuesioner dengan skor tertinggi 4 dan 

skor terendah 1, sehingga kisaran teoritisnya adalah 1-4. Untuk mengetahui 
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tingkatan-tingkatan jawaban responden dari masing-masing variabel tersebut 

digunakan kriteria sebagai berikut. 

3,26 – 4,00 Sangat Tinggi  
2,51 – 3,25 Tinggi 
1,76 – 2,50 Rendah 
1,00 – 1,75 Sangat rendah 
 
 

Untuk menentukan tingkatan prestasi belajar maka dapat digunakan 

kriteria  yang berlaku di SMA sebagai berikut. 

Kriteria        Angka  Huruf 

 Lulus Sangat Baik        90,0 – 100,0  A 
 Lulus Baik                    80,0 – 89,9  B 
 Lulus Cukup                70,0 – 79,9  C 
 Belum Lulus                 0,00 – 69,9  D 
 
 
 

4.2.1 Disiplin Belajar Siswa 

Berdasarkan Tabel 6 di atas tampak bahwa rata-rata jawaban 

responden tentang disiplin belajar mencapai 2,722 pada interval 2,17 – 

3,25 dalam kategori tinggi. Dilihat dari standar deviasinya  0,1824, tampak 

bahwa jawanan responden tidak menyebar pada empat kritieria. Dari 127 

responden ternyata rata-rata jawaban responden yang paling rendah 

mencapai 2,17 dalam kategori rendah dan rata-rata tertinggi 3,25 dalam 

kategori tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata dari 127 siswa, 

terdapat 111 siswa atau 87,4% mempunyai disiplin belajar yang tinggi dan 

16 siswa atau 12,6% dalam kategori rendah (lihat Tabel 7) 
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Tabel 7 Distribusi Frekuensi Disiplin Belajar Siswa 

 

Disiplin belajar

16 12.6 12.6
111 87.4 100.0
127 100.0

Rendah
Tinggi
Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent

 
Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa mempunyai disiplin belajar yang tinggi, yang berarti 

rata-rata siswa mempunyai disiplin yang tinggi masuk sekolah, 

mengerjakan tugas, mengikuti pelajaran, mentatati tata tertib sekolah, tepat 

waktu dalam belajar, mengerjakan tugas sekolah di rumah. Lebih jelasnya 

dapat dilihat dari rata-rata skor dari setiap indikator disiplin belajar pada 

Tabel 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gambar 6 Distribusi Frekuensi Disiplin  
                      Belajar Siswa 

 
 
 
 

Disiplin belajar

Tinggi

Rendah
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   Tabel 8 Rata-rata Disiplin Belajar Siswa Ditinjau dari Setiap Indikatornya 
 

Descriptive Statistics

127 2.50 4.00 3.6732 .3584
127 1.67 4.00 2.8556 .4631
127 2.00 4.00 2.8787 .3098

127 2.13 3.75 2.9882 .3244

127 1.00 3.75 2.5236 .4569

127 1.50 3.50 2.5197 .3610

127 1.67 3.17 2.4554 .2909

Masuk sekolah
Mengerjakan tugas
Mengikuti pelajaran
Mentaati tata tertib sekolah

Tepat waktu dalam belajar
Mengerjakan tugas di
rumah
Belajar teratur

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation

 
    Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

 

Dilihat dari setiap indikator, tampak bahwa rata-ratanya pada 

interval 2,51 – 3,25 yang berarti dalam kategori tinggi, kecuali indikator 

belajar teratur dengan rata-rata 2,4554 pada interval 1,75 – 2.50 dalam 

kategori rendah. Hal ini berarti bahwa  siswa cenderung rajin untuk masuk 

sekolah, mengerjakan tugas di sekolah, mengikuti pelajaran, mentatati tata 

tertib, tepat waktu dalam belajar, mengerjakan tugas di rumah, namun 

belajarnya relatif kurang teratur. 
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4.2.2 Lingkungan Keluarga 

Berdasarkan Tabel 6 di atas tampak bahwa rata-rata jawaban 

responden tentang lingkungan keluarga mencapai 2,713 pada interval 2,51 

– 3,25 dalam kategori tinggi. Dilihat dari standar deviasinya  0,355, 

tampak bahwa jawaban responden tidak menyebar pada empat kritieria. 

Dari 127 responden ternyata rata-rata jawaban responden yang paling 

rendah mencapai 2,05 dalam kategori rendah dan rata-rata tertinggi 3,55 

dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata 

dari 127 siswa, terdapat 67 siswa atau 52,8% mempunyai persepsi 

terhadap lingkungan keluarga yang tinggi dan 49 siswa atau 38,6% dalam 

kategori rendah dan 11 siswa atau 8,7% dalam kategori sangat tinggi (lihat 

Tabel 9). 

 

               Tabel 9 Distribusi Frekuensi Lingkungan Keluarga 
 

Lingkungan keluarga

49 38.6 38.6
67 52.8 91.3
11 8.7 100.0

127 100.0

Rendah
Tinggi
Sangat tinggi
Total

Frequency Percent Cumulative Percent

 
                Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa mempunyai prsepsi terhadap lingkungan yang tinggi. 

Lebih jelasnya dapat dilihat dari rata-rata skor dari setiap indikator 

lingkungan keluarga pada Tabel 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   Gambar 7 Distribusi Frekuensi Lingkungan  

    Keluarga 
 
 
 
 

    Tabel 10 Rata-rata Kondisi Lingkungan Keluarga 
 

Descriptive Statistics

127 1.60 3.80 2.7150 .4663

127 1.86 3.57 2.5984 .3783

127 1.67 4.00 2.7480 .5630
127 1.50 4.00 2.6378 .7034
127 1.20 4.00 2.8803 .6767
127

Cara orang tua mendidik
Relasi antar anggota
keluarga
Suasana rumah
Keadaan ekonomi keluarga
Fasilitas belajar
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation

 
   Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

Lingkungan keluarga

Sangat tinggi

Tinggi

Rendah
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Dilihat dari setiap indikator, tampak bahwa rata-rata skor dari 

setiap indikator pada interval 2,51 – 3,25 yang berarti dalam kategori 

tinggi, yang berarti bahwa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana di rumah, keadaan ekonomi keluarga dan fasilitas 

belajar yang baik. 

 

4.2.3 Lingkungan Sekolah 

Berdasarkan Tabel 6 di atas tampak bahwa rata-rata jawaban 

responden tentang lingkungan sekolah mencapai 2,7115 pada interval 2,51 

– 3,25 dalam kategori tinggi. Dilihat dari standar deviasinya  0,2468, 

tampak bahwa jawaban responden tidak menyebar pada empat kritieria. 

Dari 127 responden ternyata rata-rata jawaban responden yang paling 

rendah mencapai 2,13 dalam kategori rendah dan rata-rata tertinggi 3,33 

dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh ternyata 

dari 127 siswa, terdapat 100 siswa atau 78,7% mempunyai persepsi yang 

tinggi tentang lingkungan sekolah dan 25 siswa atau 19,7% dalam kategori 

rendah  dan 2 siswa atau 1,6% dalam kategori sangat tinggi (lihat Tabel 

11) 
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             Tabel 11 Distribusi Frekuensi Lingkungan Sekolah 

 

Lingkungan sekolah

25 19.7 19.7
100 78.7 98.4

2 1.6 100.0
127 100.0

Rendah
Tinggi
Sangat tinggi
Total

Frequency Percent Cumulative Percent

 
              Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

 

 
Lingkungan sekolah

Sangat tinggi

Tinggi

Rendah

 
        
       Gambar 8 Distribusi Frekuensi Lingkungan  

            Sekolah 
 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa mempunyai persepsi yang tinggi terhadap lingkungan 

sekolah. Lebih jelasnya dapat dilihat dari rata-rata skor dari setiap 

indikator lingkungan sekolah pada Tabel 12. 
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  Tabel 12 Rata-rata Kondisi Lingkungan Sekolah 

Descriptive Statistics

127 2.00 3.57 2.5186 .2775
127 1.33 4.00 3.1391 .5352

127 1.89 3.67 2.7795 .3967

127 1.50 4.00 2.7953 .5682

127 1.80 3.30 2.5961 .3379
127 1.63 3.75 2.7667 .4016

Metode mengajar
Kurikulum
Relasi guru dengan
siswa
Relasi siswa dengan
siswa
Disiplin sekolah
Fasilitas sekolah

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation

 
 
  Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

Dilihat dari setiap indikator, tampak bahwa rata-rata skor dari 

setiap indikator pada interval 2,51 – 3,25 yang berarti dalam kategori 

tinggi, yang berarti metode mengajar yang digunakan guru relatif baik, 

demikian juga dengan kurikulum, relasi antara guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa yang baik, disiplin sekolah diterapkan secara baik dan 

fasilitas sekolah yang memadai. 

 

4.2.4 Prestasi Belajar  

Berdasarkan tabel 6 di atas tampak bahwa rata-rata prestasi belajar 

siswa mencapai 72,4005 pada kategori lulus cukup, dengan standar deviasi 

3,6338. Nilai terendah 61,78 dan tertinggi 80,99. Berdasarkan data yang 

diperoleh ternyata dari 127 siswa, terdapat 93 siswa atau 73,2% 
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mempunyai prestasi belajar dalam kategori lulus cukup, 31 siswa atau 

24,4% belum lulus dan 3 siswa atau 2,4% dalam kategori lulus baik (lihat 

Tabel 13) 

 

            Tabel 13 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar 
 

Kriteria Frequency Percent Cumulative Percent 
Belum lulus 31 24.4 24.4 
Lulus cukup 93 73.2 97.6 
Lulus baik 3 2.4 100.0 
Total 127 100.0  

 
            Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 
 

 
Prestasi belajar

Baik

Cukup

Belum tuntas

 
                                Gambar 9 Distribusi Frekuensi Prestasi  

 Belajar 
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4.3 Evaluasi Atas Asumsi-Asumsi SEM 

Asumsi-asumsi yang disyaratkan dalam analisis SEM antara lain data 

terdistribusi normal dan  tidak terjadi univariate outliers. 

4.3.1 Uji Normalitas 

Normalitas data dapat dilihat dari nilai kritis (critical ratio) 

nilai skewnes dari hasil pengujian menggunakan  program AMOS 5. 

Dengan taraf signifikansi 0,05, diperoleh Z tabel = 1.96 dan pada taraf 

signifikansi 0,01 diperoleh Ztabel = 2,52 sehingga data terdistribusi 

normal apabila pada interval –1,96 sampai dengan 1.96 pada taraf 

signifikansi 0,05 dan antara –2,52 sampai 2,52 pada taraf signifikansi 

0,01. Hasil uji normalitas data dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14 Uji Normalitas Data 
No Variabel min Max skew c.r. kurtosis c.r. 

1 Lingkungan sekolah 12.936 20.58 0.086 0.395 -0.441 -1.014

2 Lingkungan 

keluarga 

10.467 18.152 0.327 1.504 -0.928 -2.136

3 Disiplin belajar 15.758 23.433 -0.041 -0.187 0.673 1.549

4 Prestasi belajar 61.78 80.99 -0.129 -0.593 0.293 0.674

Sumber: Data primer yang diolah 2005 

 

Dari tabel hasil pengujian normalitas di atas tampak bahwa 

nilai pada kolom C.R dari skewnes di antara –1,96 sampai 1,96, 

sedangkan nilai Cr kurtosis pada variabel lingkungan keluarga –2,136 
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<-1,96 namun lebih besar dari 2,52  yang berarti pada taraf 

signifikansi 0,01, data masih berdistribusi normal.  

4.3.2 Outliers 

Dengan menggunakan observasi yang mempunyai Z score > 

+3 akan dikateogrikan sebagai univariate outlier. Berdasarkan hasil 

nilai z score menggunakan program SPSS release 10, diperoleh data 

seperti pada Tabel 15. 

 

 

    Tabel 15 Uji Univariate Outliers 

Descriptive Statistics

127 -2.92270 2.36380 -7.9E-15
127 -3.00040 2.89356 -5.9E-15
127 -1.87786 2.34204 3.88E-15
127 -2.36331 2.51955 8.46E-15

Zscore:  Prestasi belajar
Zscore:  Disiplin belajar
Zscore:  Lingkungan keluarga
Zscore:  Lingkungan sekolah

N Minimum Maximum Mean

 
    Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut tampak bahwa mean dari z 

score di antara –3 sampai 3, yang berarti tidak ada univariaete outlier 

dalam data yang dianalisis. 
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4.4 Analisis Konfirmatori 

Analisis konfirmatori digunakan untuk menguji sebuah konsep yang 

dibangun dengan menggunakan beberapa indikator terukur. Dalam penelitian 

ini analisis konfirmatori digunakan untuk menguji cocok tidaknya indikator-

indikator pembentuk variabel disiplin belajar, lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah. Uji kesesuaian model konfirmatori diuji menggunakan 

goodnes-of-fit Indices yang meliputi chi-square, probability, RMSEA, TLI, 

GFI, CFI dan CMIN/DF. Hasil analisis konfirmatori dari ketiga variabel 

tersebut dapat dilihat pada hasil output berikut. 

4.4.1 Analisis Konfirmatori Variabel Disiplin Belajar 

Hasil analisis konfirmatori variabel disiplin belajar dapat 

dilihat dari output AMOS 5 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
  Gambar 10  Analisis Konfirmatori Variabel Disiplin Belajar 

UJI HIPOTESIS:
Chi Square =12.774
Probbaility =.120
CMIN/DF =1.597
GFI =.972
TLI =.791
CFI =.920
RMSEA =.069

DBS

.10

DBS1 e1
.32 .63

DBS2 e2.80
.01

DBS3 e3
-.12

.07

DBS4 e4

.27

DBR

.38

DBR1 e5.61
.29

DBR2 e6
.54

.33

DBR3 e7
.57

.43
.04

.30

.34

-.07

-.49
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Keterangan: 

DBR1 : Tepat waktu dalam belajar 

DBR2 : Disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah 

DBR3 : Belajar secara teratur 

DBS1 : Disiplin siswa dalam masuk sekolah 

DBS2 : Disiplin siswa dalam mengerjakan tugas 

DBS3 : Disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah 

DBS4 : Disiplin siswa dalam mentaati tata tertib sekolah 

 

Tabel 16 Uji Model-Goodness-of-fit test Konfirmatori Variabel  Disiplin Belajar 
 

Goodness of index Cut-off Value Hasil model Keterangan 
Chi square  12,774 Diharapkan kecil 
Probability > 0,05 0,120 Baik 
RMSEA < 0,08 0,069 Baik 
GFI > 0,90 0,972 Baik 
Relatif χ2 CMIN/DF < 2 1,597 Baik 
TLI > 0,95 0,791 Marginal 
CFI > 0,94 0,920 Marginal  

Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji keseuaian 

model ini menghasilkan sebuah penerimaan yang baik, oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

indikator-indikator itu merupakan dimensi acuan yang sama bagi 

sebuah konstruk yang disebut disiplin belajar dapat diterima. Dengan 

kata lain indikator: tepat waktu dalam belajar, disiplin dalam 

mengerjakan tugas sekolah di rumah, belajar secara teratur, disiplin 

siswa dalam masuk sekolah, disiplin siswa dalam mengerjakan tugas, 
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disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah, disiplin siswa 

dalam mentaati tata tertib sekolah merupakan pembentuk variabel 

disiplin belajar. 

4.4.2 Analisis Konfirmatori  Variabel Lingkungan Keluarga 

Hasil analisis konfirmatori variabel lingkungan keluarga dapat 

dilihat dari hasil output AMOS 5 dan pengujiannya menggunakan uji 

goodness-of-fit index yang dibandingkan dengan nilai standar seperti 

tertera pada Tabel 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11 Analisis Konfirmatori Variabel Lingkungan Keluarga 
 
 

Keterangan: 

LK : Lingkungan keluarga 

LK1 : Cara orang tua dalam mendikik anak 

LK2  : Relasi antara anggota keluarga 

LK3 : Suasana rumah 

UJI HIPOTESIS:
Chi Square =6.654
Probbaility =.248
CMIN/DF =1.331
GFI =.980
TLI =.963
CFI =.981
RMSEA =.051

LK

.51

LK1 e1
.72 .19

LK2 e2.43
.19

LK3 e3.43

.26

LK4 e4
.51

.45

LK5 e5

.67
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LK4 : Keadaan ekonomi keluarga 

LK5 : Fasilitas belajar 

 

Tabel 17 Uji Model-Goodness-of-fit test Konfirmatori Variabel Lingkungan 
Keluarga 

 
Goodness of index Cut-off 

Value 
Hasil 
model 

Keterangan 

Chi square  6,654 Diharapkan kecil 
Probability > 0,05 0,248 Baik 
RMSEA < 0,08 0,051 Baik 
GFI > 0,90 0,98 Baik 
Relatif χ2 CMIN/DF < 2 1,331 Baik 
TLI > 0,95 0,963 Baik 
CFI > 0,94 0,981 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji keseuaian 

model ini menghasilkan sebuah penerimaan yang baik, oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

indikator-indikator itu merupakan dimensi acuan yang sama bagi 

sebuah konstruk yang disebut lingkungan keluarga dapat diterima. 

Dengan kata lain indikator  lingkungan keluarga, yaitu : cara orang tua 

dalam mendidik anak, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, dan fasilitas belajar merupakan 

pembentuk variabel lingkungan keluarga. 
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4.4.3 Analisis Konfirmatori Variabel Lingkungan Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 12 Hasil Analisis Konfirmatori Variabel Lingkungan Sekolah 

 

Evaluasi kriteria goodness-of-fit index untuk konfirmatori variabel 

lingkungan sekolah yang dibandingkan dengan nilai standar dapat dilihat 

pada tabel 18. 

 

 

 

 

UJI HIPOTESIS:
Chi Square =13.807
Probbaility =.129
CMIN/DF =1.534
GFI =.966
TLI =.926
CFI =.955
RMSEA =.065

LS

.04

LS1 e1

.20
.15

LS2 e2
.38 .28

LS3 e3.53
.12

LS4 e4
.35

.36

LS5 e5

.60

.79

LS6 e6

.89



 97

Tabel 18 Uji Model-Goodness-of-fit test Konfirmatori Variabel Lingkungan 
Sekolah  

 
Goodness of index Cut-off 

Value 
Hasil 
model 

Keterangan 

Chi square  13,807 Diharapkan kecil 
Probability > 0,05 0,129 Baik 
RMSEA < 0,08 0,065 Baik 
GFI > 0,90 0,966 Baik 
Relatif χ2 CMIN/DF < 2 1,534 Baik 
TLI > 0,95 0,926 Marginal 
CFI > 0,94 0,955 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji keseuaian 

model ini menghasilkan sebuah penerimaan yang baik, oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

indikator-indikator itu merupakan dimensi acuan yang sama bagi 

sebuah konstruk yang disebut lingkungan sekolah dapat diterima. 

Dengan kata lain indikator: metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah dan fasilitas 

sekolah merupakan pembentuk variabel lingkungan sekolah. 

 

4.5 Analisis Struktural Equation Modeling (SEM) 

Analisis struktural equation modeling digunakan untuk mengetahui 

hubungan struktural antar variabel yang diteliti. Hubungan struktural antar 

variabelnya dilihat dari diagram jalur yang diperoleh dari output program 
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AMOS 5 dan diuji kesesuaiannya menggunakan goodness-of-fit index. Hasil 

diagram jalur hubungan antara disiplin belajar, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan prestasi belajar dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Hasil Analisis SEM hubungan disiplin belajar, lingkungan 
keluarga,lingkungan sekolah dan prestasi belajar  

 

Model struktural hubungan disiplin belajar, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan prestasi belajar diuji kecocokannya menggunakan 

Goodness of index seperti tampak pada tabel berikut. 
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Tabel 19 Uji Model-Goodness-of-fit test Analisis SEM hubungan disiplin belajar, 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan prestasi belajar  

 
Goodness of index Cut-off 

Value 
Hasil 
model 

Keterangan 

Chi square  0,120 Diharapkan kecil 
Probability > 0,05 0,942 Baik 
RMSEA < 0,08 0,000 Baik 
GFI > 0,90 1,000 Baik 
Relatif χ2 CMIN/DF < 2 0,060 Baik 
TLI > 0,95 1,371 Baik 
CFI > 0,95 1,000 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai chi square yang relatif kecil 

yaitu 0,120 dengan probability 0,942 > 0,05, sehingga hipotesis nihil diterima 

yang berarti tidak terdapat perbedaan antara matriks kovarians sampel dan 

matriks kovarians populasi yang diestimasi. Dengan kata lain model analisis 

SEM ini sesuai dengan data. Di samping itu juga ditunjukkan dari nilai 

RMSEA (0,000) jauh lebih kecil dari 0,08, nilai GFI (1,000 > 0,90), TLI 

(1,371 > 0,95), CFI (1,000 > 0,95) dan CMIN/DF (0,060 < 2). 

Salah satu syarat dalam pengujian hubungan kausal adalah masing-

masing variabel konstuks eksogen atau variabel independennya tidak 

berkorelasi pada tingkat serius (> 0,9) satu sama lain. Dalam penelitian ini 

sebagai variabel independennya yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah. Nilai korelasi antar variabel ini sebesar -0,08 < 0,9.  
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4.6 Analisis Struktural 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan AMOS 5 diperoleh nilai 

standarized estimate seperti pada gambar diagram jalur. Dari diagram tersebut 

diperoleh dua model regresi yaitu: 

1. Model regresi antara lingkungan keluarga (LK) dan lingkungan sekolah 

(LS) sebagai variabel bebas dan disiplin belajar (DB) sebagai variabel 

terikat yaitu: 

DB = 0,21 LK + 0,27 LS 

Model tersebut menunjukkan setiap terjadi kenaikan kualitas lingkungan 

keluarga satu satuan akan diikuti kenaikan disiplin belajar sebesar 0,21 

dan setiap terjadi kenaikan kualitas lingkungan sekolah sebesar satu 

satuan akan diikuti kenaikan  disiplin belajar sebesar 0,27. 

2. Model regresi antara Disiplin belajar (DB) sebagai variabel bebas dan 

Prestasi Belajar (PB) sebagai variabel terikat yaitu: 

PB = 0,21DB 

Model tersebut berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan 

disiplin belajar akan diikuti kenaikan prestasi belajar sebesar 0,21. 

 

4.7 Uji Hipotesis 

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 

dilakukan dengan menganalisis regression weights. Dengan melihat nilai C.R 

yang identik dengan thitung, pada pengolahan dibandingkan dengan + 1,96 
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pada tingkat signifkansi 0,05. Apabila nilai C.R > 1,96, maka dapat 

disimpulkan hubungan kausal antara variabel tersebut signifikan. Hasil 

analisis regression weight menggunakan program AMOS 5, dapat disajikan 

pada tabel berikut. 

 

       Tabel 20 Regression weights 
 

Variabel Estimasi SE C.R P 

DB ← LK 0,147 0,058 2,538 0,011 
DB ← LS 0,224 0,070 3,184 0,001 
PB ← DB 0,593 0,245 2,417 0,016 

        Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

4.7.1 Uji Hipotesis 1 

Hipotesis 1 menyatakan ada pengaruh lingkungan keluarga 

terhadap disiplin belajar. Pada tabel 20 diperoleh nilai C.R = 2,538 > 

1,96 dengan probabilitas 0,011 < 0,05 yang berarti, hipotesis 1 

diterima karena signifikan. 

4.7.2 Uji Hipotesis 2 

Hipotesis 2 menyatakan ada pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap disiplin belajar. Berdasarkan tabel 20, diperoleh nilai C.R 

3,184 > 1,96 dengan probabilitas 0,001 < 0,05 yang berarti hipotesis 2 

diterima karena signifikan. 
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4.7.3 Uji Hipotesis 3 

Hipotesis 3 menyatakan ada pengaruh disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar. Pada tabel 20 diperoleh nilai C.R 2,417 > 1,96 dengan 

probabilitas 0,016 < 0,05 yang berarti hipotesis 3 diterima karena 

signifikan. 

Berdasarkan hasil analisis regression weight di atas dapat 

dirangkum pada Tabel 21 berikut. 

 

Tabel 21 Hasil Pengujian Hipotesis 
No Hipotesis Kesimpulan 
1 Lingkungan keluarga mempunyai pengaruh terhadap 

disiplin belajar 
Diterima 

2 Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh terhadap 
disiplin belajar 

Diterima 

3 Disiplin belajar mempunyai pengaruh terhadap prestasi 
belajar 

Diterima 

Sumber: Data Primer yang Diolah 2005 

 

4.8 Analisis Pengaruh 

Pengaruh Lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar bersifat tidak 

langsung, artinya lingkungan keluarga berpengaruh terhadap disiplin belajar 

dan disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

LK→ DB → PB 

Besarnya pengaruhnya adalah 0,21 x 0,21 = 0,0441 atau 4,41% 
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Pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar bersifat tidak 

langsung, artinya lingkungan sekolah berpengaruh terhadap disiplin belajar 

dan disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

LS→ DB → PB 

Besarnya pengaruhnya adalah 0,27 x 0,21 = 0,0567 atau 5,67% 

 

4.9 Pembahasan 

Model penelitian menghasilkan 3 pengujian hipotesis, yaitu ; hipotesis 

pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Disiplin Belajar, pengaruh 

Lingkungan Sekolah terhadap Disiplin Belajar dan pengaruh Disiplin Belajar 

terhadap Prestasi Belajar. Dan ketiga – tiganya dapat diterima. Berikut akan 

dibahas atas hasil pengujian hipotesis dan analisis pengaruh berdasarkan 

pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah melalui dampak dari 

disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar. 

4.9.1 Disiplin Belajar Siswa 

          Rata-rata disiplin belajar siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 1 

Gemolong Sragen dalam kategori tinggi, sebanyak 87,4% siswa 

mempunyai disiplin belajar yang tinggi selebihnya 12,6% mempunyai 

disiplin belajar yang rendah. Penelitian ini  menunjukkan kecenderungan 

siswa mulai dari frekuensi yang paling tinggi sampai frekuensi yang paling 

rendah dalam disiplin belajar, yaitu: masuk sekolah, mentaati tata tertib di 
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sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas sekolah,  

tepat waktu dalam belajar dan mengerjakan tugas di rumah dengan baik.         

 Berdasarkan  hasil analisis deskriptif ternyata pada indikator belajar 

secara teratur memiliki rata-rata skor dalam kategori rendah. Hal ini  

menunjukkan bahwa rata-rata siswa belum menunjukkan adanya 

keteraturan dalam belajar di rumah. Kurang teraturnya siswa dalam belajar 

di rumah ini, diasumsikan adanya pengaruh dari lingkungan keluarga yang 

kurang mendukung. Hal ini bisa diketahui dari hasil wawancara kepada 

orang tua siswa. Bahwa dalam belajar diserahkan sepenuhnya kepada 

anak. Kadang anak belajar, kadang tidak belajar. Orang tua tidak 

memperhatikan sama sekali bagaimana anaknya bisa belajar secara teratur. 

Orang tua juga tidak begitu memperhatikan fasilitas belajar untuk anaknya. 

Misal, tidak tersedianya ruang belajar. Bahkan belajar di depan TV sudah 

menjadi hal yang biasa. Sehingga anak semaunya saja dalam belajar. Tidak 

ada pemisahan jadwal secara teratur. Kapan harus menonton TV dan 

kapan harus belajar. Di mana harus menonton TV dan di mana harus 

belajar juga tidak diatur secara jelas. Hal ini juga diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan guru BP. Bahwa orang tua kurang memperhatikan 

belajar siswa di rumah. Masalah apa yang terjadi dalam belajarnya juga 

kurang diperhatikan. Sehingga anak belajar seenaknya. Kurangnya 

perhatian orang tua tersebut, menimbulkan masalah bagi anak tersebut 

dalam belajar disekolah. Orang tua siswa juga mengakui bahwa hanya 
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menanyakan nilai pada saat menerima raport saja. Kesehariannya tidak 

diperhatikan. Kalau belajar di rumah pun tidak bisa membantu anak dalam 

belajar. Hal-hal inilah yang menunjukkan adanya ketidakteraturan siswa 

dalam belajar di rumah yang disebabkan lingkungan keluarga yang kurang 

mendukung.  

        Apabila dilihat kembali pada rata-rata skor kedisiplinan belajar 

sebesar 2,722 dan jika dibandingkan dengan skor idealnya 4, maka rata-

rata tersebut masih jauh dari yang diharapkan, dengan kata lain disiplin 

belajar siswa kelas X semester 1 SMA Negeri 1 Gemolong Sragen masih 

perlu ditingkatkan. Peningkatan kedisiplinan tersebut terutama berkaitan 

dengan belajar teratur dengan rata-rata 2,4554, kegiatan mengerjakan tugas 

di rumah yang rata-ratanya 2,5197, ketepatan waktu dalam belajar dengan 

rata-rata 2,5236. Ketiga indikator tersebut sangat berkaitan erat dengan 

lingkungan keluarga. Karena ketiga indikator tersebut merupakan indikator 

disiplin belajar di rumah. Jadi, dapat diasumsikan bahwa rendahnya skor 

ketiga indikator tersebut dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang 

berupa relasi antar anggota keluarga (perhatian orang tua), cara orang tua 

mendidik anak (penanaman disiplin) dan fasilitas belajar (ruang belajar).  

  Berdasarkan analisis deskriptif, skor disiplin belajar di sekolah yang 

paling rendah yaitu mengerjakan tugas. Sejumlah 2,8556. 

Ketidakdisiplinan dalam mengerjakan tugas ini disebutkan oleh guru kelas 

dari hasil wawancara yaitu, pekerjaan rumah sering dikerjakan di sekolah, 

pada saat ulangan mencontek, ada tugas di kelas malah ramai sendiri. Ini 
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berkaitan dengan pengaruh lingkungan sekolah berupa metode mengajar 

dan disiplin sekolah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala 

Sekolah, bahwa ada beberapa guru kelas X tidak disukai murid-murid 

karena kurang bisa dalam mengajar. Begitu juga dengan pengakuan dari 

wali kelas sekaligus sebagai guru pengajar dari hasil wawancara, bahwa 

sebenarnya metode mengajar itu perlu dalam pelaksanaan KBK, tetapi 

kebanyakan guru-guru malas untuk memperbaiki metode mengajarnya dan 

masih menggunakan metode yang biasa-biasa saja. 

Begitu pula dengan disiplin sekolah. Dari hasil wawancara dengan Kepala 

sekolah, ada sekitar 10 % guru kelas X tidak disiplin. Berkaitan dengan 

terlambat datang ke sekolah, terlambat 15 menit untuk masuk kelas, dan 

tidak mengikuti upacara hari senin. Sebagaimana hasil penelitian di atas, 

menunjukkan bahwa guru-guru tersebut tidak bisa dijadikan contoh bagi 

murid-muridnya. Bagaimana mungkin guru menuntut siswa untuk 

berdisiplin, sedangkan dirinya sendiri tidak mampu untuk itu. 

          Sebagaimana uraian di atas, peningkatan kedisiplinan belajar siswa 

sangat memerlukan dukungan dari lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah. Dengan meningkatnya peran lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap disiplin belajar siswa, diharapkan mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian hipotesis 

ternyata secara langsung disiplin belajar siswa berpengaruh terhadap 

prestasi yang dicapainya, ditunjukkan dari nilai C.R pada regression 

weight sebesar 2,417 > 1,96 pada taraf signifikansi 0.05, yang berarti ada 
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kecenderungan semakin tinggi disiplin belajar siswa akan diikuti kenaikan 

prestasi belajar siswa.  

         Hasil empirik menunjukkan bahwa rata-rata prestasi belajar yang 

dicapai siswa dalam kategori lulus cukup. Dalam artian 73,2% sudah lulus 

dalam belajarnya. salah satu yang dapat dilakukan siswa untuk 

meningkatkan prestasi belajar tersebut dengan meningkatkan disiplin 

belajarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Singgih D. Gunarsa (1992: 

137) yang menyatakan bahwa disiplin perlu dalam mendidik anak supaya 

anak dengan mudah meresapkan pengetahuan dalam belajar siswa. Dengan 

kata lain, adanya disiplin yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingginya 

hasil  belajar siswa. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Tulus Tu’u 

(2004:37) yang menyatakan bahwa disiplin berperan penting dalam 

membentuk individu yang berciri keunggulan, dengan alasan disiplin yang 

muncul karena kesadaran diri menyebabkan siswa berhasil dalam 

belajarnya. Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam 

belajar dan kelak ketika bekerja.  Tanpa disiplin yang baik, suasana 

sekolah dan juga kelas menjadi kurang kondusif bagi kegiatan 

pembelajaran. Secara positif disiplin memberi dukungan lingkungan yang 

tenang dan tertib bagi proses pembelajaran, sehingga hasil belajar dapat 

lebih optimal. 
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4.9.2 Lingkungan Keluarga 

         Lingkungan keluarga dari hasil penelitian dalam kategori tinggi. 

Yaitu sebanyak 52,8 % persepsi siswa terhadap lingkungan keluarga 

tinggi. 38,6 % berpersepsi rendah dan 8,7 % berpersepsi sangat tinggi. 

  Tinggi rendahnya disiplin belajar siswa selain dipengaruhi oleh 

motivasi dalam diri siswa untuk melaksanakan disiplin diri, faktor 

lingkungan keluarga dan sekolah juga mempengaruhinya.  Lingkungan 

keluarga merupakan orang-orang terdekat bagi seorang anak.  Banyak 

sekali kesempatan dan waktu bagi seorang anak untuk berjumpa dan 

berinteraksi dengan keluarga.  Perjumpaan dan interaksi tersebut sudah 

pasti sangat besar pengaruhnya bagi prestasi siswa.  Kondisi lingkungan 

keluarga yang baik cenderung memberi stimulus dan respons yang baik 

dari anak sehingga prestasinya menjadi baik.  Perhatian orang tua terhadap 

pendidikan anak sangat berarti.  Sebaliknya, jika lingkungan keluarga 

tidak baik, kecenderungan besar akan berdampak negatif bagi 

perkembangan siswa.  

Hal ini juga dibuktikan dari hasil analisis regression weight dengan 

nilai CR sebesar 2,538 > 1,96, yang membuktikan secara langsung 

lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap disiplin belajar siswa. 

Semakin tinggi kualitas lingkungan keluarga dalam arti kualitas suasana 

rumah yang mendukung, keadaan ekonomi keluarga yang mencukupi akan 
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berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa, yang akhirnya mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

              Jadi, dukungan dari lingkungan keluarga sangat diperlukan guna 

mendukung tercapainya disiplin belajar siswa di rumah yang akhirnya 

akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Soegeng Prijodarminto 

(1994:23) mengemukakan “disiplin merupakan perilaku yang tercipta 

melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman”.  

 Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua murid dan 

guru BP, beberapa indikator lingkungan keluarga yang masih berpengaruh 

negatif terhadap disiplin belajar di rumah adalah cara orang tua dalam 

mendidik anak untuk berdisiplin dalam belajar di rumah kurang, relasi 

antar anggota keluarga yang berupa perhatian orang tua kurang, dan 

fasilitas belajar yang belum memadai berupa ruang belajar.  

        Sesuai analisis deskriptif bagian yang perlu mendapat perhatian dari 

pihak keluarga siswa antara lain  relasi antara anggota keluarga yang perlu 

lebih ditingkatkan karena secara empiris rata-rata skor yang diperoleh 

mendekati kategori kurang meskipun masih dalam kategori yang baik. 

          Jadi, lingkungan keluarga perlu untuk meningkatkan kualitas dalam 

cara mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, dan memperhatikan 

tersedianya fasilitas belajar untuk anak-anaknya. Agar anak lebih 

bersemangat dalam belajar, merasa diperhatikan, sehingga akan 

meningkatkan prestasi belajarnya. 
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4.9.3 Lingkungan Sekolah 

        Lingkungan Sekolah dari hasil penelitian dalam kategori tinggi. Yaitu 

sebanyak 78,7 % persepsi siswa terhadap lingkungan sekolah tinggi. 19,7 

% berpersepsi rendah dan 1,6 % berpersepsi sangat tinggi. 

        Hal ini ditunjukkan dari analisis regression weight dengan nilai CR 

sebesar 3,184 > 1,96. Yang mebuktikan secara langsung lingkungan 

sekolah berpengaruh positif terhadap disiplin belajar siswa. Semakin tinggi 

kualitas lingkungan sekolah dalam arti kualitas kurikulum yang baik, relasi 

antara guru dengan siswa baik, relasi antara siswa dengan siswa baik dan 

fasilitas sekolah yang memadai, akan berpengaruh terhadap disiplin belajar 

siswa. Yang nanti pada akhirnya mampu meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapt Merson U. Sangalang 

dalam Kartini Kartono (1990: 6), sekolah merupakan lingkungan kedua 

yang berperan besar memberi pengaruh pada prestasi belajar. Karena itu 

sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang sudah terstruktur 

memiliki sistem dan organisasi yang baik bagi penanaman nilai-nilai etik, 

moral, mental, disiplin, spiritual dan ilmu pengetahuan. Disiplin yang 

diterapkan di sekolah berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa yang 

akhirnya berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. 
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    Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan 

guru pengajar, metode mengajar dan disiplin sekolah masih berpengaruh 

negatif terhadap disiplin belajar siswa. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

analisis deskriptif.   

        Berdasarkan hasil analisis deskriptif ternyata indikator metode 

pengajaran dan disiplin sekolah yang perlu ditingkatkan karena diperoleh 

rata-rata skor yang paling rendah di antara indikator lainnya. Dengan 

adanya peningkatan kualitas metode pengajaran yang dilakukan guru 

diharapkan mampu mengubah pola pikir siswa, mengurangi tingkat 

kebosanan siswa, sehingga akan mengurangi pelanggaran disiplin belajar 

siswa, dan secara tidak langsung akan meningkatkan prestasi belajar siswa, 

di samping itu perlu juga ditingkatkan kedisiplinan sekolah. Yang 

mencakup seluruh pihak baik guru maupun siswa. 

4.9.4 Prestasi Belajar 

         Dari hasil analisis diskriptif, prestasi belajar siswa kelas X semester I 

dalam kategori  cukup. Yaitu mencapai 72,4005 dengan standar deviasi 

3,6338. Terdapat 73,2 % siswa yang berprestasi lulus cukup, 24,4 % belum 

lulus dalam belajar, dan 2,4 % berprestasi lulus baik. Untuk lebih rinci 

dapat dilihat pada lampiran H. dari data empirik di atas diketahui bahwa 

hipotesis yang menyatakan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

berpengaruh terhadap disiplin belajar dan akhirnya disiplin belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar dapat diterima. 
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        Dapat diketahui dari hasil pembahasan sebelumnya, bahwa ada 

indikator-indikator lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang 

berpengaruh positif terhadap disiplin belajar yang akhirnya berpengaruh 

positif pula terhadap prestasi belajar. Indikator-indikator tersebut adalah ; 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, fasilitas 

sekolah, suasana rumah dan  keadaan ekonomi keluarga. 

         Hal ini sesuai dengan pendapat Merson U. Sangalang dalam Kartini 

Kartono (1990:1-6) yang menyatakan “faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi siswa adalah kecerdasan, cara belajar, lingkungan keluarga, 

lingkungan pergaulan, sekolah dan sarana pendukung belajar. Begitu pula 

dengan pendapat Tulus Tu’u (2004:37) menyatakan “disiplin yang muncul 

karena kesadaran diri, akan menyebabkan siswa berhasil dalam 

belajarnya”. 

        Sedangkan Indikator-indikator lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah yang berpengaruh negatif terhadap disiplin belajar yang akhirnya 

berpengaruh negatif pula terhadap prestasi belajar adalah; cara orang tua 

mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, fasilitas belajar, metode 

mengajar dan disiplin sekolah. 

        Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Rahayu dalam Kartini Kartono 

(1990:61-68) yang menyatakan ”faktor penghambat prestasi siswa 

adalah;faktor kesehatan, kecerdasan, perhatian, bakat, minat, keluarga, 
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sekolah, disiplin sekolah, masyarakat, lingkungan tetangga dan aktivitas 

organisasi.  

         Untuk itu perlu selalu ditingkatkan prestasi belajar yang lebih 

optimal dengan mengoptimalkan indikator-indikator yang berpengaruh 

positif dan tidak mengabaikan indikator-indikator yang berpengaruh 

negatif.  

4.9.5 Besarnya pengaruh disiplin belajar, lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa 

         Pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar bersifat tidak 

langsung, artinya lingkungan keluarga berpengaruh terhadap disiplin 

belajar dan disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

        Besarnya pengaruh tersebut adalah 0,21 x 0,21 = 0,0441 atau 4,41 %, 

ini berarti setiap terjadi kenaikan kualitas lingkungan keluarga satu satuan 

akan diikuti kenaikan disiplin belajar sebesar 0,21. Kenaikan satu satuan 

disiplin belajar tersebut akan diikuti kenaikan prestasi belajar sewbesar 

0,21. 

         Pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar bersifat tidak 

langsung, artinya lingkungan sekolah berpengaruh terhadap disiplin belajar 

dan disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Besarnya 

pengaruh tersebut 0,27 x 0,21 = 0,0567 atau 5,67 %. Ini berarti setiap 

terjadi kenaikan kualitas lingkungan sekolah satu satuan akan diikuti 
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kenaikan disiplin belajar sebesar 0,27. Kenaikan satu satuan disiplin 

belajar diikuti kenaikan prestasi belajar sebesar 0,21 %. 

          Pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar bersifat langsung. 

Besarnya pengaruh tersebut adalah 0,21. Berarti setiap terjadi kenaikan 

kualitas disiplin belajar satu satuan akan diikuti kenaikan prestasi belajar 

sebesar 0,21. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan antara lain: 

1. Disiplin belajar dalam kategori tinggi. Disebabkan indikator yang 

berpengaruh positif. Tetapi ada indikator yang berpengaruh negatif yaitu 

belajar di rumah tidak teratur dan mengerjakan tugas di sekolah kurang. 

Hal ini dikarenakan pengaruh dari lingkungan keluarga yaitu perhatian 

orang tua, cara mendidik anak dan fasilitas belajar (ruang belajar) kurang. 

Lingkungan sekolah yaitu metode mengajar yang membosankan dan 

keterlambatan guru masuk kelas. 

2. Lingkungan keluarga dalam kategori baik. Dipengaruhi indikator yang 

berpengaruh positif. Tetapi ada indikator yang berpengaruh negatif yaitu 

cara orang tua dalam mendidik anak, perhatian orang tua dan fasilitas 

belajar (ruang belajar) kurang. 

3. Lingkungan sekolah dalam kategori baik. Dipengaruhi indikator yang 

berpengaruh positif. Tetapi ada indikator yang berpengaruh negatif berupa 

metode mengajar yang membosankan dan keterlanbatan guru masuk kelas. 
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4. Prestasi belajar siswa dalam kategori cukup. Disebabkan pengaruh 

indikator disiplin belajar, kingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

yang positif. 

5. Lingkungan keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar melalui 

disiplin belajar sebesar 4,41% dan lingkungan sekolah berpengaruh 

terhadap prestasi belajar melalui disiplin belajar sebesar 5,67%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada sekolah, guru dan 

siswa dan keluarga antara lain sebagai berikut. 

1. Pihak sekolah hendaknya lebih meningkatkan penegakan kedisiplinan 

sekolah. Khususnya bagi guru dan siswa. Perlunya sanksi yang tegas 

untuk pelanggaran kedisiplinan bagi guru yang melanggar. Dengan 

adanya penegakan kedisiplinan sekolah diharapkan mampu 

meningkatkan disiplin belajar siswa yang akhirnya akan berpengaruh 

terhadap peningkatan prestasi belajar. 

2. Pihak guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 

sehingga mengurangi tingkat kebosanan dan meningkatkan kedisiplinan 

siswa dalam mengikuti pelajaran.  

3. Pihak keluarga hendaknya meningkatkan kualitas cara mendidik anak 

dengan memperhatikan keteraturan siswa belajar di rumah. Membina 

relasi antar anggota keluarga yang baik dengan memberikan perhatian 

terhadap belajar siswa. Dan menyediakan fasilitas belajar yang memadai 
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berupa ruang belajar. Diharapkan dengan ini semua siswa lebih 

bersemangat dalam belajar dan merasa diperhatikan oleh orang tuanya 

sehingga akan meningkatkan disiplin belajarnya, yang akhirnya akan 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

4.  Siswa hendaknya lebih meningkatkan disiplin diri baik di sekolah dan di 

rumah, dan memandang bahwa disiplin belajar bukan merupakan suatu 

paksaan. 
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