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SARI 
 

Ginawati.Anggit.Nuraini. 2010. “Pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP 
Negeri 1 Limpung”. Skripsi, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. Nanik Suryani, M.Pd, Pembimbing II: 
Dra. Harnanik, M.Si. 
 
Kata Kunci: Motivasi belajar, Disiplin belajar, Prestasi Belajar 
 

Prestasi belajar merupakan tolok ukur maksimal yang telah dicapai siswa 
setelah melakukan kegiatan belajar selama waktu yang telah ditentukan. Motivasi 
belajar adalah suatu kondisi psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan 
aktivitas belajar. Dari motivasi tersebut akan mendorong seorang siswa untuk 
terus belajar agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu prestasi dalam belajar. 
Prestasi belajar juga ditentukan oleh kedisiplinannya dalam belajar. Yang berarti 
kemampuan untuk mengarahkan diri siswa baik mental maupun fisik yang 
berlangsung dalam interaksi aktif untuk kegiatan belajar sesuai dengan peraturan 
yang dibuat oleh sekolah maupun siswa itu sendiri. Mengacu dari uraian tersebut, 
penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh motivasi belajar dan 
disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Limpung”. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk 
mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS 
Terpadu. 2) Untuk mengetahui disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran IPS Terpadu. 3) Untuk mengetahui motivasi belajar dan disiplin belajar 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS Terpadu. 

Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Limpung yang berjumlah 195 siswa. Pengambilan sample sebanyak 131 siswa 
dengan menggunakan metode penetapan sample propotional random sampling 
secara acak dengan undian. Ada tiga variable yang dikaji dalam penelitian ini 
yaitu : (1) Motivasi belajar (2) Disiplin belajar (3) Prestasi belajar. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif persentase dan analisis 
regresi linier ganda. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase diperoleh besarnya motivasi 
belajar adalah sebesar 77,67% dan termasuk dalam criteria tinggi. Disiplin belajar 
76,57% termasuk kategori tinggi, sedangkan prestasi belajar sebesar 58% 
termasuk kategori rendah. Sedangkan berdasarkan perhitungan analisis regresi 
linier ganda diperoleh persamaan Y = 12,558 + 0,639  

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier ganda juga 
diperoleh  sebesar 34,503 dengan signifikasi 0,000 karena harga signifikasi 
yang diperoleh tersebut kurang dari 0,05, maka model regresi tersebut yang 
diperoleh signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis yaitu “ada pengaruh motivasi 
belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS Terpadu 
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Limpung”  
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Besarnya pengaruh tersebut secara simultan (34%), sedangkan secara 
parsial adalah (13,46%) variable motivasi belajar, dan (16,73%) untuk disiplin 
belajar. Berdasarkan hasil penelitian, motivasi belajar dan disiplin belajar 
memberikan pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar. Disiplin belajar 
mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada motivasi belajar. Saran yang 
diberikan penulis adalah : 1) Indikator yang memperoleh skor paling rendah 
dalam motivasi belajar adalah indikator kemampuan belajar. Oleh karena itu 
hendaknya siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh pada saat kegiatan 
belajar berlangsung, siswa diharapkan aktif bertanya jika ada materi yang kurang 
dipahami, siswa dapat mengikuti pelajaran IPS Terpadu dengan baik serta dapat 
memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar, agar kemapuan 
belajar siswa dapat optimal. 2) Indikator yang memperoleh skor paling 
rendah dalam disiplin belajar adalah indikator disiplin dalam diri siswa. Oleh 
karena itu pihak sekolah sebaiknya memberi pemahaman agar siswa sadar akan 
pentingnya disiplin dalam diri siswa seperti menyiapkan keperluan yang akan 
digunakan pada saat kegiatan belajar, datang kesekolah tepat waktu serta 
sungguh-sungguh melaksanakan jadwal kegiatan yang telah dibuat dan 
mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga siswa 
mempunyai jiwa disiplin yang tinggi. 3) Perlu diadakannya penelitian yang 
sejenis yang mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar selain 
motivasi belajar dan disiplin belajar, seperti faktor kecerdasan, faktor bakat, faktor 
minat dan perhatian, faktor lingkungan keluarga dan faktor masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Belajar merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang penting 

dalam usahanya untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan dirinya 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dirasakan belajar sebagai suatu 

kebutuhan yang penting karena semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi yang menimbulkan berbagai perubahan yang melanda segenap aspek 

kehidupan dan penghidupan manusia. Tanpa belajar manusia akan mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tuntutan hidup, 

kehidupan dan penghidupan yang senantiasa berubah, dengan demikian belajar 

merupakan suatu kebutuhan yang dirasakan sebagai suatu keharusan untuk 

dipenuhi sepanjang usia manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya (Mappa, 

1994:1) 

Belajar pada hakekatnya adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh 

seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya sendiri, baik 

dalam bentuk pengetahuan, keterampilan baru maupun dalam bentuk sikap dan 

nilai positif. Tujuan pendidikan menurut teori humanistik adalah membantu 

masing-masing individu untuk mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang 

unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada dirinya 

masing-masing. Seorang guru humanistik akan memperlakukan siswanya 
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sebagaimana dengan segala kelebihan dan kekurangannya, baik itu potensi IQ, 

bakat khusus atau talenta, minat dan perhatiannya. Dengan demikian untuk 

mengukur kemajuan belajar siswa harus disesuaikan dengan keadaan siswa apa 

adanya. (Darsono,2000:18). 

 Menurut pandangan teori kontruktivisme (A.M Sadirman 2004:37) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses aktif dari siswa untuk 

mengkontruksikan pengetahuannya. Belajar dari teori ini merupakan proses 

asimilasi dan menghubungkan pengalaman dengan apa yang dipelajarinya dengan 

pengertian yang sudah dimiliki sehingga menjadi berkembang. 

 Pendidikan adalah wahana untuk membekali siswa dengan berbagai 

kemampuan dan melatih siswa untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan 

dalam menjalani kehidupan dimasa yang akan datang. Model pembelajaran mata 

pelajaran IPS Terpadu diharapkan mampu memberikan makna pelajaran yang 

bermanfaat bagi siswa. Diantara ruang lingkup mata pelajaran IPS Terpadu yakni 

siswa mendapat pelajaran Manusia, Tempat dan Lingkungan (Geografi), Waktu 

keberlanjutan dan Perubahan (Sejarah), Sistem Sosial dan Budaya (Sosiologi), 

Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan (Ekonomi). (Standar kompetensi 

pengetahuan social, Depdiknas, 2003 : 7) 

 Mata pelajaran IPS Terpadu dalam pelaksanannya belum maksimal 

digunakan karena dalam kenyataannya masih kurangnya sumber daya manusia 

atau guru yang mempunyai sertifikasi pengetahuan sosial. Dalam mengampu mata 

pelajaran IPS Terpadu guru harus dapat menguasai ke 4 kompetensi tersebut yaitu 

sejarah, geografi, sosiologi dan ekonomi. Tugas guru mempunyai peran dalam 
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pembentukan SDM yang potensial dibidang pembangunan. Oleh karena itu guru 

harus berperan aktif dalam menempatkan kedudukannya sebagai tenaga yang 

professional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang. Guru bukan 

saja sebagai pengajar, tetapi juga pendidik dan pembimbing yang memberikan 

arahan dan menuntun siswa dalam belajar. 

 Pencapaian tujuan pembelajaran dapat dilihat atau diukur dengan melihat 

prestasi belajar yang telah dicapai oleh siswa. Prestasi belajar merupakan suatu 

bukti keberhasilan usaha yang telah dicapai seseorang setelah memperoleh 

pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu (Wingkel,1986) 

 Hasil pencapaian prestasi belajar IPS Terpadu yamg dilakukan oleh siswa 

harus mengandung aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan kognitif 

siswa dibekali dengan pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual, 

dengan efektif siswa berkaitan dengan sikap, perasaan dan nilai yaitu dalam 

penerapannya dimasyarakat, dan dengan psikomotorik diharapkan adanya 

kemampuan secara fisik seperti ketrampilan dan kreatifitas dalam memecahkan 

masalah-masalah. 

 Berdasar hasil survey pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 1 

Limpung, mata pelajaran IPS terpadu dalam setiap minggunya ada 4 jam 

pelajaran, 2 kali pertemuan. Prestasi belajar IPS Terpadu kelas VIII belum optimal 

atau kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai IPS Terpadu pada 

saat ulangan akhir semester berlangsung yaitu belum dapat mencapai batas 

minimal standar belajar tuntas yang ditetapkan sebesar 64, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 1.1 Kriteria Hasil Ulangan Akhir Semester  

Kelas Jumlah 

Siswa 

KKM % Tuntas % Belum Tuntas

VIII A 40 64 25 % 75 % 

VIII B 40 64 2,5 % 97,5 % 

VIII C 35 64 0 % 100 % 

VIII D 40 64 85 % 15 % 

VIII E 40 64 40 % 60 % 

 Terlihat pada tabel diatas hasil ulangan akhir semester IPS Terpadu siswa 

kelas kelas VIII A dari 40 siswa, sebesar 25 %atau 10 siswa sudah  tuntas dan 75 

% atau 30 siswa belum tuntas, VIII B dari 40 siswa, sebesar 2,5 % atau 1 siswa 

sudah tuntas dan 97,5 % atau 39 siswa belum tuntas, VIII C dari 35 siswa, sebesar 

0 % atau 0 siswa tuntas dan 100 % atau 35 siswa belum tuntas, VIII D dari 40 

siswa, sebesar 85 % atau 34 siswa sudah tuntas dan 15 % atau 6 siswa belum 

tuntas, VIII E dari 40 siswa, sebesar 40 % atau 16 siswa sudah tuntas dan 60 % 

atau 34 siswa belum tuntas. Padahal seharusnya harapan guru,  semua siswa harus 

tuntas dalam belajarnya.  

 Sebagai salah satu faktor internal, motivasi merupakan usaha yang disadari 

oleh guru untuk menimbulkan dorongan pada diri siswa untuk mencapai tujuan 

belajar. Motivasi bukan saja penting karena menjadi penyebab belajar namun juga 

memperlancar belajar dan hasil belajar. Untuk itu guru harus mengetahui kapan 

siswa perlu dimotivasi selama proses belajar, agar aktifitas belajar yang dilakukan 

siswa dapat berjalan dengan baik. 

 Motivasi belajar didalamnya kadang terdapat adanya cita-cita atau aspirasi 

siswa, disini ialah tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung 
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makna seseorang. Kemampuan siswa, dalam belajar yang dalam hal ini kecakapan 

dan ketrampilan siswa. Keadaan siswa, dalam belajar akan menyebabkan siswa 

tersebut bersemangat dalam belajar dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik, 

kebalikan dengan siswa yang sedang sakit ia tidak mempunyai gairah dalam 

belajar (Mujiono,2002:98) 

 Berdasar teori kebutuhan tentang motivasi menurut Maslow (1945) 

mengasumsikan bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan prinsip yang paling 

penting yang mendasari perkembangan manusia. Maslow mengorganisir hierarki 

kebutuhan yang disusun sesuai dengan propetensi. Propetensi berarti apabila 

kebutuhan dipenuhi dalam satu tingkatan, maka tingkatan kebutuhan yang lebih 

tinggi akan menjadi penentu di dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Apabila 

kebutuhan yang lebih rendah tidak dipenuhi secara sempurna, maka sulit bagi 

kebutuhan yang lebih tinggi berikutnya mempengaruhi seseorang. Siswa yang 

kebutuhannya tercukupi akan timbul dalam dirinya aktualisasi diri atau 

memunculkan kebutuhan berprestasi. 

 Penulis melihat kondisi di lapangan dengan observasi secara langsung 

bahwa motivasi siswa kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung sudah tinggi, dilihat 

dari minat siswa dalam mempersiapkan dan mengikuti mata pelajaran yang ada. 

ditunjukkan juga dengan sikap siswa yang sungguh-sungguh dalam mengikuti 

proses kegiatan belajar mengajar. Penulis melakukan wawancara dengan Guru 

mata pelajaran IPS Terpadu bahwa tingginya motivasi siswa yang sudah baik, 

dapat dilihat dari keinginan siswa atau antusiasme siswa, hal ini dibuktikan 

dengan respon siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan aktifnya siswa dalam 
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bertanya. Selain itu siswa mempunyai keinginan yang tinggi untuk menguasai 

materi pada mata pelajaran tersebut yaitu IPS Terpadu. Kondisi siswa dan kondisi 

lingkungan yang ada juga mendukung sehingga dapat memotivasi siswa menjadi 

lebih baik dalam belajar dirumah maupun lingkungan sekolah. 

 Upaya peningkatan kualitas pembelajaran selain adanya motivasi belajar, 

disiplin belajar juga penting untuk diterapkan. Tumbuhnya sikap kedisiplinan 

bukan merupakan peristiwa mendadak, kebiasaan yang ditanamkan orang tua 

dalam lingkungan keluarga, dirumah akan terbawa oleh anak pada perilaku 

kedisiplinannya. 

 Menurut Soegeng Purwodarminto (1994:23) disiplin diartikan sebagai suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

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

Disiplin yang menjadi kajian dalam peneliti ini adalah disiplin belajar siswa, siswa 

yang memiliki disiplin belajar akan menunjukkan ketaatannya dalam mentaati 

semua peraturan disekolah, aktif mengikuti pelajaran dikelas, memperhatikan 

penjelasan guru, belajar secara teratur dan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru dengan baik. Sebaliknya siswa yang kurang disiplin dalam 

belajar maka tidak menunjukkan kesiapan dalam menerima pelajaran, sehingga 

suka membolos dan tidak mengerjakan tugas-tugas dengan baik. 

 Disiplin siswa SMP Negeri 01 Limpung menurut peneliti juga sudah 

masuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari sikap siswa yang tepat 

waktu pada saat pelajaran dimulai. Data presensi siswa juga menunjukkan bahwa 

tingkat kehadiran siswa tinggi dengan didukung oleh data kuantitatif seperti yang 
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ada pada lampiran, adapun siswa yang tidak berangkat disertai dengan surat ijin 

tidak masuk sekolah. Perilaku siswa sudah terbilang baik ditujukkan dari sikap 

siswa yang mempunyai kesadaran dan disiplin yang tinggi untuk mengikuti dan 

mentaati tata tertib sekolah yang ada dan berperilaku positif didalam maupun 

diluar lingkungan sekolah. Siswa juga pada saat diberi tugas, latihan ataupun 

pekerjaan rumah dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN 

DISIPLIN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA 

PELAJARAN IPS TERPADU SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 01 

LIMPUNG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini permasalahan yang  akan diteliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII 

mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 01 Limpung? 

2. Adakah pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII 

mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 01 Limpung? 

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

belajar siswa kelas VIII mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 01 Limpung? 

1.3 Tujuan 
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1. Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VIII mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 01 Limpung. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VIII mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 01 Limpung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar dan disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII mata pelajaran IPS Terpadu 

SMP Negeri 01 Limpung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa dapat digunakan sebagai tolok ukur hasil prestasi dalam belajar 

sehingga siswa dapat melihat hasil yang telah diraihnya dan untuk dapat 

lebih meningkatkan prestasi belajar yang lebih baik. 

2. Bagi guru sebagai informasi agar lebih dapat meningkatkan pengawasan dan 

proses belajar mengajar. 

3. Bagi peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan 

langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh 

selama studi di perguruan tinggi. 

2.  Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka 

penyusunan teori atau konsep-konsep baru terutama untuk menerapkan motivasi 

dan disiplin untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Prestasi Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan proses bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan 

penting didalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan kepribadian, 

dan bahkan persepsi manusia. Menurut Slameto (2003:2) Belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Djamarah (2002:13) Belajar 

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 

 Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan belajar menurut Sadirman (2010:24) 

ada sebelas yaitu : 

a. Belajar pada hakikatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. 

b. Belajar memerlukan proses dan penahapan serta kematangan diri para siswa. 

c. Belajar akan lebih mantap dan efektif bila didorong dengan motivasi. 

d. Dalam banyak hal, belajar merupakan proses percobaan (dengan kemungkinan 

berbuat keliru) dan pembiasaan. 
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e. Kemampuan belajar seseorang siswa harus diperhitungkan dalam rangka 

menentukan isi pelajaran. 

f. Belajar dapat melakukan 3 cara yaitu : diajar sesara langsung; kontrol, kontak, 

penghayatan pengalaman langsung; serta pengenalan atau peniruan. 

g. Belajar melalui praktik atau mengalami secara langsung. 

h. Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak memengaruhi kemampuan 

belajar yang bersangkutan. 

i. Bahan pelajaran lebih mudah dan menarik untuk dipelajari. 

j. informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta keberhasilan 

siswa, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar. 

k. Belajar sedapat mungkin diubah kedalam bentuk aneka ragam tugas. 

2.1.2 Pengertian Prestasi Belajar 

 Proses belajar mengajar dalam pelaksanannya diperlukan adanya evaluasi 

yang nantinya akan dijadikan tolok ukur maksimal yang telah dicapai siswa 

setelah melakukan kegiatan belajar selama waktu yang telah ditentukan. Apabila 

pemberian materi telah dirasa cukup, guru dapat melakukan tes yang hasilnya 

akan digunakan sebagai ukuran dari prestasi belajar yang bukan hanya terdiri dari 

nilai mata pelajaran saja tetapi juga mencakup nilai tingkah laku siswa selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar. 

 Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas 

atau kegiatan tertentu.“ Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru “ (Tulus Tu’u, 2004:75). 
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 Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa prestasi belajar adalah hasil 

kemampuan seseorang pada bidang tertentu dalam mencapai tingkat kedewasaan 

yang langsung dapat diukur dengan tes. Penilaian dapat berupa angka atau huruf. 

 Keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu tingkat kecerdasan yang baik, pelajaran sesuai dengan bakat 

yang dimilki, ada minat dan perhatian yang tinggi dalam pembelajaran, motivasi 

yang baik dalam belajar, cara belajar yang baik dan strategi pembelajaran yang 

dikembangkan guru. Suasana keluarga yang mendorong anak untuk maju, selain 

itu lingkungan sekolah yang tertib, teratur dan disiplin merupakan pendorong 

dalam proses pencapaian prestasi belajar (Tulus Tu’u,2004:81). 

 Menurut Merson U. Sangalang yang dikutip oleh Tulus Tu’u (2004:28) 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai hasil 

belajar yang baik, antara lain : 

1. Faktor kecerdasan. 

 Tinggi rendahnya kecerdasan yang dimilki siswa sangat menentukan 

keberhasilannya mencapai prestasi belajar, termasuk prsetasi-prestasi lain yang 

ada pada dirinya. 

2. Faktor bakat. 

 Bakat-bakat yang dimiliki siswa apabila diberi kesempatan untuk 

dikembangkan dalam pembelajaran akan mencapai prestasi belajar yang akan 

diharapkan. 
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3. Faktor minat dan perhatian. 

 Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian adalah 

melihat dengan benar dan baik serta teliti terhadap sesuatu. Apabila siswa 

menaruh minat pada satu pelajaran tertentu biasanya cenderung untuk 

memperhatikannya dengan baik. Minat dan perhatian yang tinggi pada mata 

pelajaran akan member dampak yang baik bagi prestasi belajar siswa. 

4. Faktor motif. 

 Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan 

seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila dalam belajar, 

siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal ini akan memperbesar usaha 

dan kegiatannya untuk mencapai prestasi yang tinggi. 

5. Faktor cara belajar. 

 Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh cara belajar siswa. Cara belajar 

yang efisien memungkinkan mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efektif. 

6. Faktor lingkungan keluarga. 

 Keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif memberi 

pengaruh pada prestasi siswa. Terutama dalam hal mendorong, memberi 

semangat, dan memberi teladan yang baik kepada anaknya. 

7. Faktor sekolah. 

 Sekolah merupakan factor pendidikan yang sudah terstruktur, memiliki sistem, 

dan organisasi yang baik bagi penanaman nilai-nilai etika, moral, mental, 

spiritual, disiplin dan ilmu pengetahuan. (Tulus Tu’u,2004:78). 
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 Pencapaian prestasi belajar yang baik tidak hanya diperoleh dari tingkat 

kecerdasan siswa saja, tetapi juga didukung oleh lingkungan keluarga dan sekolah 

dimana guru dan alat belajar dijadikan sebagai sumber belajar bagi kelancaran 

proses belajar mengajar. 

 Menuruut Syah (1999:144) secara global menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani 

dan rohani siswa. 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar 

siswa. 

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

 Jadi, keberhasilan siswa mencapai hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. Faktor itu terdiri dari 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. 

 Masyarakat kita sekarang ini pada satu sisi adalah masyarakat pertanian, 

pada sisi lain sudah memasuki era globalisasi yang terdiri dari era industri, 
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teknologi dan informasi. Perubahan cepat ini memberi dampak besar bagi 

kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif. 

 Pola kehidupan positif adalah melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang 

harus diterima dan dihadapi. Didalamnya 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. 

 Pola kehidupan negatif adalah melihat perubahan itu sebagai ancaman dan 

membahayakan kehidupan. Menutupi diri terhadap perubahan akan tertinggal dan 

terbelakang. Pada sisi lain, tanpa membekali diri secara positif seperti diatas, 

manusia ikut arus dan menikmati perubahan yang terjadi. Akan tetapi, hal itu 

membawa dampak negatif dalam sikap dan perilaku serta kehampaan batiniahnya. 

 Siswa pada masa sekarang ini menghadapi begitu banyak ancaman dan 

tantangan. Prestasi yang dicapai dalam pembelajaran pun terhambat dan belum 

optimal. Menurut Slameto (2003:54-71) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

belajar anak antara lain : 

1. Faktor-faktor Intern 

a. Faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan, faktor cacat tubuh. 

b. Faktor psikologis meliputi faktor intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan. 
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c. Faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani, kelelahan rohani (bersifat 

psikis) yaitu kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh. Dan 

kecenderungan membaringkan tubuh, kelelahan rohani terlihat dengan 

adanya kebosanan sehingga minat belajar kurang. 

2. Faktor-faktor Ekstern 

a. Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, 

latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah meliputi metode mengajar,  kurukulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin belajar, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standart pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, 

tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

 Menurut Wardiman djojonegoro dalam Tu’u Tulus (2004:15) Faktor lain 

yang mempengaruhi prestasi belajar adalah disiplin. Dimana disiplin menjadi 

faktor dominan yang dapat mendorong adanya motivasi, daya saing, kemampuan 

dan melahirkan keunggulan-keunggulan dalam diri siswa. Seorang siswa yang 

berusaha menata dirinya terbiasa dengan hidup tertib, teratur, menaati peraturan 

dan norma disekolah. Apalagi dengan menambahnya dengan kegigihan dan kerja 

keras dalam belajar. Potensi dan prestasinya akan bertumbuh dan berkembang 

optimal. Oleh karena itu, disiplin yang diterapkan dengan baik disekolah akan 

memberikan andil bagi pertumbuhan dan perkembangan prestasi siswa. Penerapan 
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disiplin belajar akan mendorong, memotivasi dan memaksa para siswa bersaing 

meraih prestasi. Disiplin dapat dianggap sebagai prasyarat sebagai individu yang 

unggul.  

 

2.2  Motivasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

 Motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. “motivasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas manusia 

karena motivasi merupakan hal yang dapat menyebabkan, menyalurkan dan 

mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk 

mencapai hasil yang optimal” (Malayu S.P Hasibuan, 2001 :141) 

 Menurut G R Terry yang diterjemahkan oleh J Mith D.F.M (2003:130), 

“motivasi dapat diartikan sebagai suatu usaha agar seseorang dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan semangat karena ada tujuan yang ingin dicapai”. Manusia 

mempunyai motivasi yang berbeda tergantung dari banyaknya faktor seperti 

kepribadian, ambisi, pendidikan dan usia. 

 Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar apabila didalam dirinya sendiri 

ada keinginan untuk belajar, sebab tanpa mengerti apa yang akan dipelajari, maka 

kegiatan belajar mengajar sulit untuk mencapai keberhasilan. Keinginan atau 

dorongan inilah yang disebut sebagai motivasi. 

 Dengan motivasi orang akan terdorong untuk bekerja mencapai sasaran 

dan tujuannya karena yakin dan sadar akan kebaikan, kepentingan dan 

manfaatnya. Bagi siswa motivasi ini sangat penting karena dapat menggerakkan 
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perilaku siswa kearah yang positif sehingga mampu menghadapi segala tuntutan, 

kesulitan serta menanggung resiko dalam belajar. 

 Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan sikap, 

kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi 

sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh faktor didalam diri seseorang 

itu sendiri yang disebut intrinsik sedangkan faktor di luar diri disebut ekstrinsik. 

Motivasi belajar ini dapat diketahui dengan cara memberi kuesioner kepada siswa 

setelah pembelajarn berlangsung. (Sadirman 2007). 

2.2.2 Macam-macam motivasi 

 Menurut Sadirman (2010:86) macam-macam motivasi dibagi menjadi 

empat hal yaitu : 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a. Motif-motif bawaan : motif yang dibawa sejak lahir, motivasi ini ada tanpa 

dipelajari. 

b. Motif-motif yang dipelajari : motif-motif yang timbul karena dipelajari. 

Sering disebut dengan motif yang diisyaratkan secara sosial. 

2. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

a. Motif atau kebutuhan organis, misalnya : kebutuhan untuk minum, makan, 

bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat. 

b. Motif-motif darurat, antara lain: dorongan untuk menyelamatkan diri, 

dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk memburu. Motivasi ini 

timbul karena adanya rangsangan dari luar. 
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c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. 

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis 

yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah.Yang termasuk motivasi 

jasmaniah seperti reflex, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk 

motivasi rohaniah adalah kemauan. 

4. Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik 

a. Motivasi Intrinsik 

Adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motif-motif yang berfungsinya karena adanya perangsangan dari luar. 

2.2.3 Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

 Menurut Djamarah (2002:123) terdapat tiga fungsi motivasi dalam belajar 

yaitu : 

a. Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat buntuk belajar, tetapi karena ada 

sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu yang akan 

dicari itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang 

akan dipelajari. Sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong anak 

didik untuk belajar dalam rangka mencari tahu. Anak didik pun mengambil 
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sikap seiring dari minat terhadap suatu objek. Disini, anak didik mempunyai 

keyakinan dan pendirian tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mencari 

tahu tentang sesuatu. Sikap itulah yang mendasari dan mendorong kearah 

sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai 

pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil 

dalam rangka belajar. 

b. Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan 

suatu kekuatan yang terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk 

gerakan psikofisik. Di sini anak didik sudah melakukan aktivitas belajar 

dengan segenap jiwa dan raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang 

cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Sikap berada dalam 

kepastian perbuatan dan akal pikiran mencoba membedah nilai yang terpatri 

dalam wacana, prinsip, dalil, dan hukum, sehingga mengerti betul isi yang 

dikandungnya. 

c. Motivasi sebagai pengarah perbuatan 

Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang 

harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus diabaikan. Seorang anak didik 

yang ingin mendapatkan sesuatu dari suatu mata pelajaran tertentu, tidak 

mungkin dipaksakan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Pasti anak 

didik akan mempelajari mata pelajaran dimana tersimpan sesuatu yang akan 

dicari itu. Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang 

akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang memberikan 
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motivasi kepada anak didik dalam belajar. Dengan tekun anak didik belajar. 

Dengan konsentrasi anak didik belajar agar tujuannya mencari sesuatu yang 

ingin diketahui/ dimengerti itu cepat tercapai. Segala sesuatu yang 

mengganggu pikirannya dan dapat membuyarkan konsentrasinya diusahakan 

disingkirkan jauh-jauh. Itulah peranan motivasi yang dapat mengarahkan 

perbuatan anak didik dalam belajar. 

2.2.4 Unsur-unsur Motivasi 

 Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar menurut Dimyati 

dan Mudjiono (2002:2001) dalam belajar siswa dapat termotivasi belajarnya 

karena adanya segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, artinya ada kondisi 

fisiologis dan psikologis siswa dalam proses belajar yang mempengaruhi motivasi 

belajar siswa. Unsur-unsur itu antara lain : 

a. Cita-cita atau aspirasi siswa 

Cita-cita disebut juga aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. 

Penentuan target ini tidak sama dengan semua siswa. Target diartikan sebagai 

tujuan yang dicapai oleh seseorang. Monks (1989:241-260).Schein (1991:87-

110). Singgih Gunarsa (1990:183-199) dalam Dimyati dan mudjiono, yang 

menyatakan bahwa dalam meraih keberhasilan belajar unsur yang berpengaruh 

dalam belajar adalah adanya cita-cita yang dimiliki oleh seorang siswa, 

timbulnya cita-cita akan dibarengi dengan menumbuhkan cara belajar siswa 

agar mendapat nilai yang baik, keinginan siswa untuk memperoleh masa depan 

yang lebih baik, timbulnya cita-cita dengan perkembangan moral, kemauan, 

bahasa, dan nilai-nilai kehidupan. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar 
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intrinsik maupun ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan 

mewujudkan aktualisasi diri. 

b. Kemampuan Belajar 

Dalam motivasi belajar timbul karena adanya kemampuan siswa yang akan 

memperkuat motivasi anak dalam mengerjakan tugas-tugas perkembangannya. 

Kemampuan siswa terkait dengan perolehan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang dimiliki oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran disekolah.Siswa 

yang memiliki kemampuan yang tinggi biasanya lebih termotivasi dalam 

belajar dan lebih sering memperoleh kesuksesan dan memperkuat motivasinya. 

Kemampuan belajar yang dilakukan siswa pada saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar lebih terfokus pada kemampuan siswa dengan adanya 

persiapan belajar untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan 

dari guru dan bertanya apabila terdapat materi pelajaran yang belum dipahami, 

siswa juga dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang 

pelajar, serta dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. 

c. Kondisi Siswa 

Siswa sebagai makhluk psikosifik, jadi kondisi siswa yang mempengaruhi 

motivasi belajar disini berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis. Misalnya 

siswa yang kelihatan lesu, mengantuk, mungkin disebabkan waktu berangkat 

kesekolah siswa belum sarapan, karena sakit, atau begadang. Pengaturan waktu 

belajar siswa juga dapat mempengaruhinya dalam mengikuti pelajaran dengan 

baik. Sedang kondisi fisik sangat mengurangi motivasi belajar siswa. Misal : 

ketika berangkat kesekolah ada masalah-masalah dengan orang tua atau sanak 
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keluarganya yang menimbulkan kemarahan, kejengkelan ataupun kecemasan 

menyebabkan anak tersebut tidak bergairah dalam menerima pelajaran. 

 

2.3   Disiplin Belajar 

2.3.1 Pengertian Disiplin 

 Istilah disiplin berasal dari Bahasa Latin “Disiplina” yang menunjukkan 

pada kegiatan belajar mengajar. Istilah tersebut sengat dekat dengan istilah dalam 

Bahasa Inggris “Disciple” yang berarti mengikuti orang untuk belajar dibawah 

pengawasan seorang pemimpin “Dalam kegiatan belajar tersebut, bawahan dilatih 

untuk taat pada setiap peraturan yang dibuat oleh pemimpin” (Tulus Tu’u 

2004:30) .Disiplin berarti tata tertib. Orang yang berdisiplin adalah orang yang 

mematuhi tata tertib dan bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang 

diberikan.Dengan mematuhi tata tertib tersebut diharapkan dapat tercapai tujuan 

yang diharapkan terutama bagi diri sendiri. 

 Disiplin sangat diperlukan oleh siapapun dan dimanapun. Manusia 

memerlukan displin dalam hidupnya terutama untuk kelancaran dalam pencapaian 

tujuan yang dihendaki, jadi disiplin berperan penting dalam membentuk individu 

seseorang. Dikaitkan dengan dunia pendidikan, disiplin sangat diperlukan 

terutama dalam kelancaran proses belajar mengajar.  

2.3.2 Pentingnya Disiplin 

 Tulus Tu’u mengemukakan beberapa alasan tentang pentingnya disiplin 

belajar, yaitu : 
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1. Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa diharapkan dapat 

berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya siswa yang kerapkali melanggar 

ketentuan sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan 

prestasinya. 

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

bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin memberikan dukungan 

lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran. 

3. Orang tua senantiasa berharap disekolah agar anak-anak dibiasakan dengan 

norma-norma, nilai kehidupan dan disiplin, sehingga diharapkan anak-anak 

dapat menjadi individu yang tertib , teratur dan disiplin. 

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

masuk dalam dunia kerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan dan 

ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan seseorang. 

 Tumbuhnya sikap disiplin bukan merupakan peristiwa mendadak yang 

tiba-tiba saja terjadi. Disiplin pada diri seseorang tidak dapat tumbuh tanpa 

adanya campur tangan dari pendidik dan itupun perlu dilakukan secara bertahap 

sedikit demi sedikit. Penanaman disiplin yang dimulai dari kecil pada lingkungan 

keluarga seperti bangun pagi, merapikan tempat tidur dan mandi mempunyai 

dampak yang sangat besar pada saat anak mulai keluar dengan tingkat disiplin 

yang lebih keras dan kaku. Disiplin terjadi dan terbentuk sebagai hasil dari 

dampak proses pembinaan cukup panjang yang dilakukan sejak dari keluarga dan 

berlanjut dalam pendidikan di sekolah sebagai tempat penting bagi pengembangan 

disiplin seseorang. 
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 Penerapan disiplin di sekolah sangat terlihat jelas dan tegas, hal ini terlihat 

pada tata tertib yang diberlakukan dan disertai dengan sanksi-sanksi pada setiap 

pelanggar tata tertib.Peraturan yang ada di sekolah berlaku untuk guru dan siswa 

kemudian dipatuhi secara konsisten dan konsekuen. 

 Tata tertib yang dibuat antara guru dan siswa atas kesepakatan bersama 

akan membuat siswa merasa bahwa tata tertib tersebut bukan suatu paksaan dari 

pihak lain tetapi suatu janji dari diri sendiri, sehingga siswa lebih mudah untuk 

menerima dan mematuhi tata tertib tersebut. Jadi tata tertib yang dirancang dan 

dipatuhi dengan baik akan memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai 

lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan belajar mengajar.  

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

 Ada 4 faktor dominan yang mempengaruhi dan membentuk disiplin, yaitu: 

1. Kesadaran Diri 

Merupakan pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting sebagai kebaikan 

dan keberhasilan diri, selain itu kesadaran diri menjadi motif yang sangat 

berpengaruh bagi terwujudnya disiplin. 

2. Pengikutan dan Ketaatan 

Sebagai langkah pencapaian dan praktik atas peraturan yang mengatur perilaku 

individu. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan 

oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Tekanan dari luar dirinya 

sebagai upaya mendorong menekan dan memaksa agar disiplin diterapkan 

dalam diri seseorang sehingga peraturan-peraturan dapat diikuti dan 

dipraktikkan. 
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3. Alat Pendidikan 

Sebagai sarana untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan. 

4. Hukuman 

Sebagai upaya untuk menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah 

sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan, (Tulus 

Tu’u, 2004:48) 

 Dari keempat faktor disiplin diatas yang memegang peranan yang sangat 

penting adalah kesadaran diri, dimana displin tersebut harus benar-benar berasal 

dari pemahaman diri akan pentingnya disiplin yang akan berdampak positif bagi 

kelancaran dalam menuju keberhasilan cita-citanya. Kesadaran diri ini terwujud 

dalam kegigihan dan kerja keras untuk menunjang peningkatan dan 

pengembangan prestasi yang positif. 

 Disiplin dalam belajar bagi siswa merupakan keharusan bagi siswa yang 

ingin memperoleh prestasi belajar yang memuaskan. Disiplin belajar kaitannya 

dengan ketertiban dalam melakukan aktifitas siswa, dimana siswa diharapkan 

dapat mengerahkan energinya untuk belajar secara kontinyu, melakukan belajar 

dengan kesungguhan dan tidak membiarkan waktu luang serta patuh terhadap 

peraturan yang ada di lingkungan belajar. 

 Beberapa faktor yang berpengaruh pada pembentukan disiplin individu, yaitu : 

1. Teladan 

Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya dibandingkan 

dengan kata-kata. Dalam hal ini siswa lebih mudah meniru apa yang mereka 
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lihat (dianggap baik dan patut ditiru) daripada dengan apa yang mereka dengar. 

Lagi pula, hidup manusia banyak dipengaruhi peniruan-peniruan terhadap apa 

yang dianggap baik dan patut ditiru. 

2.  Lingkungan berdisiplin 

Lingkungan sangat besar pengaruhnya. Apabila berada dilingkungan yang 

berdisiplin, seseorang dapat terbawa oleh lingkungan tersebut.Hal ini 

menunjukkan bahwa manusia mampu beradaptasi dengan lingkungannya 

sehingga dapat mempertahankan hidupnya. 

3. Latihan berdisiplin 

Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan kebiasaan, 

artinya dengan melakukan disiplin secara berulang-ulang dan membiasakannya 

dalam praktek disiplin sehari-hari yang menjadi suatu kebiasaan yang tidak 

dapat ditinggalkan. Dengan latihan dan membiasakan diri, disiplin tidak akan 

menjadi suatu beban yang dirasa sangat memberatkan bagi siswa terutama 

dalam melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan belajar. (Tulus 

Tu’u, 2004:49) 

2.3.4 Macam-macam Disiplin 

 Macam-macam disiplin menurut Suharsimi Arikunto 1990, 129:140 adalah 

sebagai berikut : 

1. Disiplin dalam diri siswa 

Semua siswa diberi kesempatan untuk melakukan apa yang dikehendaki dalam 

lingkungannya dalam memperhatikan peraturan dan manfaat dari kegiatan 
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yang dilakukan sehingga siswa dapat menentukan suatu perilaku yang berarti 

bagi dirinya. 

Sikap disipin dari dalam pribadi siswa timbul karena adanya kesadaran dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar, seperti 

menyiapkan keperluan yang akan digunakan pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, tepat waktu datang kesekolah, melaksanakan dengan 

sungguh-sungguh kegiatan yang telah dibuat siswa, mengumpulkan tugas 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, belajar secara tertib, terarah. 

Dengan demikian siswa yang berdisiplin akan lebih mampu mengarahkan 

dirinya sendiri untuk mentaati semua peraturan yang ada disekolahnya. 

Disiplin harus benar-benar berasal dari pemahaman diri akan pentingnya 

disiplin yang akan berdampak positif bagi kelancaran dalam menuju 

keberhasilan cita-citanya. Kesadaran ini terwujud dalam kegigihan dan kerja 

keras untuk menunjang peningkatan dan pengembangan prestasi yang positif. 

2. Disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah 

Patokan-patokan standar yang harus dipenuhi oleh siswa meliputi hal-hal yang 

ada dilingkungan sekolah pada umumnya. Peraturan menunjukkan atau standar 

yang sifatnya umum yang harus dipenuhi siswa misalnya penggunaan pakaian 

seragam, penggunaan laboraturium, mengikuti upacara bendera, pembayaran 

SPP, dsb. 

Peraturan tentang kehadiran siswa, peraturan tentang istirahat, peraturan 

tentang kondisi yang harus dipenuhi oleh siswa dikelas pada waktu jam 

pelajaran berlangsung. Seperti mendengarkan yang baik pelajaran yang 



28 

 

disampaikan oleh guru, tidak berbicara tanpa seijin dari guru, tidak makan dan 

minum saat kegiatan belajar berlangsung, tidak meninggalkan kelas tanpa 

seijin guru. 

Kesadaran siswa dalam menaati peraturan dan tata tertib sekolah sangat 

penting karena dengan menjalankan peraturan dan tata tertib sekolah siswa 

tidak akan mendapatkan masalah yang berarti dalam belajarnya sehingga dapat 

berjalan dengan lancar. Lain halnya dengan siswa yang selalu melanggar 

peraturan dan tata tertib sekolah, ia akan selalu berurusan dengan pihak 

bimbingan konseling untuk menerima saksi atas pelanggaran yang ia lakukan 

sehingga dalam dirinya selalu diselimuti oleh perasaan yang tidak tenang. 

3. Disiplin dalam mengikuti pelajaran 

Didalam pengelolaan pengajaran, disiplin merupakan suatu masalah penting. 

Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan aturan yang sudah 

ditentukan sebelumnya, pengajaran tidak mungkin dapat mencapai target 

maksimal. 

Siswa yang memiliki disiplin belajar dapat dilihat dari keteraturan dan 

ketekunan belajarnya, disiplin siswa dalam mengikuti pelajaran disekolah 

menuntut adanya keaktifan, keteraturan, ketekunan dan ketertiban dalam  

mengikuti pelajaran yang terarah pada suatu tujuan belajar, mengikuti pelajaran 

dengan baik, tidak pernah meninggalkan kelas pada waktu pelajaran, tidak 

berbicara sendiri pada saat guru menerangkan di kelas, dan sebelum guru 

masuk untuk memberikan pelajaran, sudah berada didalam kelas merupakan 

tata tertib yang harus dijalani sebagai pelajar. Dengan mengikuti pelajaran, 
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siswa akan lebih memahami apa yang diberikan guru sehingga siswa akan 

lebih mudah meningkatkan prestasinya. 

 Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin menjadi 

prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan berdisiplinan yang 

akan mengantar siswa untuk sukses dalam belajar dan juga dalam dunia kerja 

nantinya. 

2.3.5 Fungsi Disiplin 

Tu’u Tulus (2004 : 18) mengemukakan beberapa fungsi disiplin antara lain yaitu : 

1. Menata kehidupan bersama 

Manusia adalah makhluk unik yang memiliki ciri, sifat, kepribadian, latar 

belakang dan pola pikir yang berbeda-beda. Selain sebagai makhluk individu 

juga sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. 

Dalam hubungan tersebut diperlukan adanya norma, nilai dan peraturan untuk 

mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 

2. Membangun kepribadian 

Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat dan 

lingkungan sekolah. Oleh karena itu, dengan disiplin, seseorang dibiasakan 

mengikuti, mematuhi dan mentaati peraturan-paraturan yang berlaku. 

Lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian 

seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh kepribadiannya, tentu 
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lingkungan sekolah yang tenang dan tentram sangat berperan dalam 

membangun kepribadian yang baik. 

3. Melatih kepribadian 

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

merta dalam waktu yang singkat, namun terbentuk dan suatu proses yang 

membutuhkan waktu yang panjang dan terus dilakukan latihan pembiasaan 

diri, mencoba, berusaha dengan gigih bahkan disertai dengan tempaan yang 

keras. 

4. Pemaksaan 

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti 

peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungannya. Dari mula-mula karena 

paksaan, kini dilakukan karena kesadaran diri, menyentuh kalbunya dan 

merasakan disiplin sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Disiplin bukan hanya 

soal mengikuti dan menaati peraturan, melainkan sudah meningkat menjadi 

disiplin berfikir yang mengatur dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. 

5. Hukuman 

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang dilakukan oleh siswa. 

Sisa lainnya berisi sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib 

tersebut. Ancaman sanksi atau hukuman sangat penting karena dapat memberi 

dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa 

ancaman hukuman atau sanksi, dorongan kekuatan dan kepatuhan dapat 

melemah. 
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6. Mencipta lingkungan kondusif 

Peraturan sekolah yang dirancang dan diimplimintasikan. Memberi pengaruh 

bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan yang kondusif untuk kegiatan 

belajar. Tanpa ketertiban, suasana kondusif bagi pembelajaran akan terganggu 

sehingga akan menghambat proses pencapaian prestasi belajar. 

 

2.4 Kerangka Berfikir 

 Belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan 

tujuan pendidikan khususnya untuk mencapai prestasi tertentu. Melalui proses 

belajar dapat diperoleh pengetahuan dan pengalaman yang sangat diperlukan bagi 

seseorang untuk mencapai cita-citanya. 

 “Belajar adalah berusaha mendapat sesuatu kepandaian” (Poerwadarminto 

1988 :108). Menurut W S Winkel yang dikutip oleh Max Darsono (2000 : 4) 

“belajar adalah suatu aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan, menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai sikap”. 

 Pengertian-pengertian belajar diatas apabila dikaitkan dengan motivasi dan 

disiplin yang difokuskan pada belajar akan didapat pengertian sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar adalah suatu kondisi psikis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan aktivitas belajar. Dari motivasi tersebut akan mendorong seorang 

siswa untuk terus belajar agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu prestasi 

dalam belajar dengan dipengaruhi oleh “cita-cita, kemampuan belajar dan 

kondisi siswa”(Dimyati Mudjiono 2002:2001). 



32 

 

2. Disiplin belajar adalah kemampuan untuk mengarahkan diri siswa baik mental 

maupun fisik yang berlangsung dalam interaksi aktif untuk kegiatan belajar 

sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah maupun siswa itu sendiri. 

Disiplin belajar tersebut dimulai dari siri siswa yang terus menerus dipupuk 

pada lingkungan keluarga dan sekolah. Disiplin belajar dijadikan sebagai 

bentuk ketaatan peserta didik terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan 

dilingkungan belajar dengan memperhatikan “Disiplin dalam diri siswa, 

disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah, disiplin dalam mengikuti 

pelajaran”. 

 Hasil pencapaian prestasi belajar mata pelajaran IPS Terpadu yang 

dilakukan oleh siswa harus mengandung aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Dengan kognitif siswa dibekali dengan pengetahuan, kemampuan dan kemahiran 

intelektual. Dengan afektif siswa berkaitan dengan sikap, perasaan, dan nilai yaitu 

dalam penerapannya di masyarakat, dan dengan psikomotorik diharapkan adanya 

kemampuan secara fisik seperti ketrampilan dan kreativitas dalam memecahkan 

masalah-masalah ekonomi. 

 Secara sistematis kerangka berfikir dapat digambarkan dalam bagan 

sebagai berikut : 
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Gambar 1 Kerangka Berfikir 

2.5 Hipotesis 

H1. Ada pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung 

H2. Ada  pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar mata pelajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung 

H3. Ada pengaruh motivasi dan disiplin terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran  IPS Terpadu siswa kelas VIII 

Motivasi : 

1. Cita-cita 

2. Kemampuan belajar 

3. Kondisi siswa 

(Dimyati, Mudjiono) 

Prestasi Belajar Siswa : 

Nilai semester gasal tahun 
ajaran 2009 / 2010 

Disiplin : 

1.Disiplin dalam diri 
siswa 

2.Disiplin dalam 
mematuhi peraturan 
sekolah 

3.Disiplin dalam 
mengikuti pelajaran 

Motivasi : 

1. Cita-cita 

2. Kemampuan belajar 

3. Kondisi siswa 

(Dimyati, Mudjiono) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung, 

maupun mengukur, kualitatif maupun kuantitatif, daripada karakteristik tertentu 

mengenai sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas (Sudjana, 1996:161). Dalam 

penelitian ini jumlah keseluruhan subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 01 Limpung yang berjumlah 195 orang. Jumlah tersebut terbagi 

atas 5 (lima) kelas, yakni kelas VIII A yang berjumlah 40 siswa, kelas VIII B 

berjumlah 40 siswa, kelas VIII C berjumlah 35 siswa, kelas VIII D berjumlah 40 

Siswa dan kelas VIII E berjumlah 40 siswa. Dari jumlah siswa tersebut maka 

peneliti mengambil sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian sampel. 

 

2.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 1998: 117). Adapun sampel dalam penelitian ini merupakan 

proportional random sampling, di mana dari masing – masing kelas yang ada 

diambil sampel dengan proporsi yang sama secara acak. Untuk memperoleh 

jumlah sampel, digunakan rumus sebagai berikut: 
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n  

   

 
n = 131,1 (dibulatkan menjadi 131) 

 

Keterangan  

n : Jumlah sampel 
N : Ukuran populasi 
e : Besarnya kesalahan; yakni 5% 

Berdasarkan jumlah sampel, maka dalam penelitian ini menggunakan 5% 

sebagai kelonggaran ketidaktelitian. Peneliti menggunakan taraf  kesalahan 5% 

karena yang diteliti adalah siswa yang tergolong homogen. Dengan rumus itu, 

diperoleh sampel sebanyak 131 siswa sehingga masing–masing kelas diambil 

siswa sejumlah 23 - 27 orang untuk dijadikan sampel. Pengambilan sampel dapat 

dilihatdalam daftar berikut ini: 

Tabel  3.1 Populasi Penelitian 

NO KELAS POPULASI SAMPEL 

1 VIII A 40 27 

2 VIII B 40 27 

3 VIII C 35 23 

4 VIII D 40 27 

5 VIII E 40 27 

JUMLAH 195 131 

3.3 Variabel Penelitian 
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Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Pada penelitian ini ada dua macam variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat.  

3.3.1  Variabel Bebas 

  Dalam penelitian ini ada dua variabel bebas:  

1) Motivasi belajar (XI)  

Motivasi belajar adalah suatu kondisi psikis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan aktivitas belajar, dari motivasi tersebut akan mendorong seorang 

siswa untuk terus belajar agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu prestasi 

dalam belajar. 

Dengan indikator sebagai berikut: 

(a). Cita-cita 

(b). Kemampuan belajar 

(c). Kondisi siswa 

2) Disiplin belajar (X2), 

Kemampuan untuk mengarahkan diri siswa baik mental maupun fisik yang 

berlangsung dalam interaksi aktif untuk kegiatan belajar sesuai dengan 

peraturan yang dibuat oleh sekolah maupun siswa itu sendiri. 

Dengan indikator sebagai berikut: 

(a). Disiplin dalam diri siswa 

(b). Disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah 

(c). Disiplin dalam mengikuti pelajaran 

3.3.2 Variabel Terikat 
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 Variabel terikat pada penelitian ini adalah prestasi belajar siswa kelas VIII 

pada semester gasal mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 01 Limpung (Y). 

Prestasi belajar siswa diperoleh dengan metode dokumentasi yaitu nilai hasil 

ulangan tengah semester siswa pada semester gasal tahun ajaran  2009/2010 yang 

dimiliki guru yang bersangkutan. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah seluruh siswa kelas 

VIII yang ada di SMP Negeri 1 Limpung. Sedangkan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah 131 siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Limpung. Adapun 

data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer berasal dari subyek penelitian (informan) atau data dari tangan 

pertama dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer disini 

berupa angket umtuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Limpung. 

Data sekunder berupa tulisan-tulisan, rekaman, gambar, dan catatan lain 

yang diperlukan, atau dengan kata lain data yang berasal dari pustaka-pustaka. 

Data sekunder disini untuk melihat jumlah siswa dan prestasi belajar siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Limpung yang berasal dari nilai ulangan tengah semester 

tahun ajaran 2009/2010. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 
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3.5.1 Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya 

(Arikunto,2006:221). Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengambil data 

tentang jumlah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Limpung  yang menjadi populasi atau 

sampel dan nilai ulangan tengah semester pada mata pelajaran IPS Terpadu. 

3.5.2 Kuosioner atau Angket 

Quesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2006: 151). Dalam penelitian ini kuesioner 

dibagikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana pengaruh motivasi belajar 

dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar. Bentuk kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah 

ditentukan jawabannya sehingga responden tinggal memilih dengan kategori 

check list dengan teknik pengukuran skala likert dimana setiap butir pertanyaan 

dibagi menjadi empat skala ukur yaitu sangat setuju (skor 4), setuju (skor 3), 

kurang setuju (skor 2), tidak setuju (skor 1). 

 

3.6 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.6.1  Validitas 

Menurut Umar (2002:103) validitas yaitu menunjukan sejauh mana alat 

pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan menurut Arikunto 

(2006:168) validitas adalah satu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 
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kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. 

Uji validitas dalam penelitian ini  menggunakan analisis butir, yaitu 

dengan mengkorelasikan setiap butir pertanyaan dengan skor total kemudian 

dikonsultasikan dengan nilai r tabel pada taraf signifikansi 95%. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur validitas angket adalah rumus korelasi product 

moment dari Pearson, yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

N = jumlah subyek/responden 

X = skor butir 

Y = skor total 

∑X2 = jumlah kuadrat nilai X 

∑Y2 = jumlah kuadrat nilai Y 

∑XY = jumlah dari instrumen X yang dikalikan dengan jumlah instrumen Y 

(Arikunto, 2006:170). 

Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen adalah dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi dengan tabel nilai koefisien korelasi 

pada taraf kesalahan 5% atau taraf signifikansi 95%. Apabila r hitung > rtabel dengan 

taraf signifikan 5% maka soal dinyatakan valid dan apabila r hitung < rtabel  maka 



40 

 

soal dinyatakan tidak valid begitu juga sebaliknya. Hasil uji validitas terhadap 20 

siswa tentang motivasi belajar dan disiplin belajar diperoleh koefisien korelasi 

setiap itemnya > rtabel (0,444) dan nilai p value < 0,05 yang berarti instrumen 

tersebut valid. 

Hasil analisis validitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Hasil Analisis Validitas Angket Motivasi belajar dan Disiplin 

belajar 

No  rxy  rtabel  Kriteria   No  rxy  rtabel  Kriteria 

1  0,477  0,444  Valid  12  0,595 0,444  Valid 
2  0,634  0,444  Valid  13  0,539 0,444  Valid 
3  0,446  0,444  Valid  14  0,584 0,444  Valid 
4  0,545  0,444  Valid  15  0,542 0,444  Valid 
5  0,668  0,444  Valid  16  0,504 0,444  Valid 
6  0,806  0,444  Valid  17  0,562 0,444  Valid 
7  0,687  0,444  Valid  18  0,546 0,444  Valid 
8  0,447  0,444  Valid  19  0,483 0,444  Valid 
9  0,565  0,444  Valid  20  0,560 0,444  Valid 
10  0,502  0,444  Valid  21  0,684 0,444  Valid 
11  0,657  0,444  Valid  22  0,638 0,444  Valid 

 Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan hasil analisis validitas diperoleh dari 22item pertanyaan 

seluruhnya valid. Dengan demikian dapat disimpullkan bahwa instrumen dalam 

penelitian ini sudah valid dan dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. 

3.6.2 Reliabilitas 

Menurut Umar (2002:103) Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukan 

konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Sedangkan 

menurut Arikunto (2006:178) Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
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pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalakan. Dalam penelitian ini untuk menguji reliabel tidaknya instrumen 

digunakan rumus Alpha: 

 

Dengan Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σb
2  = jumlah varians butir 

 σ1
2    = varians total (Arikunto, 2006:196)  

Cara menentukan reliabel tidaknya instrumen dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan dengan rtabel. Jika r11 >rtabel maka instrumen dinyatakan reliabel 

dan dapat digunakan untuk mengambil data dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil uji coba pada 20 responden, untuk variabel motivasi 

belajar dan variabel disiplin belajar diperoleh r11sebesar 0,90>  0,60  yang 

berarti reliabel, jadi angket tersebut dapat digunakan sebagai alat penelitian. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan karakeristik dari masing-

masing variabel bebas yaitu variabel motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap 
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variabel terikat yaitu terhadap prestasi belajar siswa. Langkah –langkah yang 

ditempuh dalam menggunakan teknik analisis ini adalah : 

1) Membuat tabel distribusi jawaban angket. 

2) Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan. 

3) Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari setiap responden. 

4) Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut:   

                  

     Dimana, n = nilai yang diperoleh; N = nilai total (Ali, 1993:186) 

5) Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kriteria untuk masing-

masing komponen ketrampilan mengajar guru dan pengelolaan kelas. Cara 

menentukan kriteria adalah :  

a. Menentukan angka persentase tertinggi 

= %100
maksimalskor 
maksimalskor 

x  

= %100=%100
4
4

x  

b. Menentukan angka persentase terendah 

= %100
maksimalskor 
minimalskor x  

= %25=%100
4
1

x
 

c. Menentukan rentang persentase 

= % tertinggi - % terendah 
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= 100% - 25% = 75 % 

d. Menentukan kelas interval persentase 

= %100
kelasbanyak 

% rentang x  

=  75,18=
4
%75

 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang 

diperoleh (dalam %) dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan dengan 

tabel kriteria. Dengan demikian tabel klasifikasi deskriptif persentase untuk 

variabel  motivasi belajar dan disiplin belajar adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Klasifikasi Deskriptif Persentase Motivasi belajar dan Disiplin 

belajar 

No

. 
Kategori 

Kriteria 

Motivasi belajar Disiplin belajar 

1. 

2. 

3. 

4. 

81,26 %  - 100% 

62,51%  - 81,25% 

43,76%  - 62,50% 

25%       - 43,75% 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Sangat Rendah 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sedangkan tabel kategori untuk prestasi belajar IPS Terpadu adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Prestasi Belajar 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Tuntas ≥ 64 51 26,15 % 

2 Tidak Tuntas ≤ 64 144 73,85 % 

 Jumlah 195 100% 

Sumber: SMP Negeri 1 Limpung 

3.7.2 Analisis Regresi Berganda 

Sebelum diadakan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji  

asumsi klasik yang dimaksudkan untuk mengetahui model regresi penelitian. 

3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. 

  Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau yang 

mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram residualnya. 

  Untuk menguji normalitas data salah satu cara yang digunakan adalah 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 
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dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. (Ghozali, 2009: 74). 

2. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berhubungan atau berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 

sama dengan nol. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas dengan 

menggunakan nilai Variance Inflaction Factor (VIF)  dibawah 10 dan tolerance 

diatas 0,1 (Ghozali, 2009:95-96) 

3. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2009:125). Untuk mengetahui ada dan tidaknya heterokedastisitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati garis scatter plot melalui SPSS. 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat yaitu antara motivasi belajar (X1), disiplin 
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belajar (X2) terhadap prestasi belajar siswa (Y). Selain itu untuk mengetahui 

sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Persamaan regresi bergandanya dapat ditulis sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Keterangan: 

Y = variabel prestasi belajar siswa 

a = bilangan konstanta 

b1 X1 = motivasi belajar 

b2 X2 = disiplin belajar (Husein Umar, 2002:17). 

7.7.2.2 Uji Hipotesis 

1. Uji Simultan (uji F) 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen 

yang terdapat didalam model secara bersama-sama atau simultan terhadap 

variabel independen. Oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

digunakan uji F yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas yang 

digunakan mampu menjelaskan variabel terikat. 

 Apabila dari perhitungan menggunakan SPSS (statistical product and 

sevice solution) diperoleh p value < 0,05 maka Ho ditolak, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat menerangkan variabel 

terikat secara serentak. Sebaliknya apabila p value > 0,05 maka Ho diterima, 

dengan demikian dapat dakatakan bahwa variabel bebas dari midel regresi linier 

berganda tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya. 
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2. Uji Parsial (uji t) 

 Uji ini digunakan untuk menguji kemaknaan parsial, dengan menggunakan 

uji t. Apabila p value < 0,05 maka Ho ditolak, dengan demikian variabel bebas 

dapat menerangkan variabel terikat yang ada dalam model. Sebaliknya apabila p 

value > 0,05 maka Ho diterima, dengan demikian variabel bebas tidak dapat 

menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata lain tidak ada pengaruh antara 

dua variabel yang diuji (Sudjana, 2005:383). 

3. Koefisien Determinasi Simultan (R2) 

 Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas dan variabel terikat, 

maka perlu dicari koefisien determinasi secara keseluruhan. Untuk mencari 

koefisien determinasi secara keseluruhan dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

  (Sudjana, 2005 : 383) 

 Hasil perhitungan R 2 secara keseluruhan digunakan untuk mengukur 

ketepatan yang paling baik dari analisis regresi linier berganda. Apabila R 2  

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

menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya 

apabila R 2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel bebas dalam 

menerangkan variabel terikat. Dalam penelitian ini dalam mencari nilai R2(R 

Square) peneliti menggunakan bantuan komputer program SPSS. 

4. Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

 Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing 

prediktor atau variabel, maka perlu dicari koefisien determinasi secara parsial, 
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dimana untuk mencari nilainya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

  (Sudjana, 2005:383) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum sekolah. 

 seiring dengan kebutuhan pendidikan masyarakat limpung yang semakin 

tinggi maka pada tahun 1995 para tokoh dan elemen masyarakat desa limpung 

mendirikan sekolah menengah pertama yang dikenal dengan sebutan SMP 

Gunung Perahu. Pemberian nama tersebut karena dilihat sekilas dari utara, akan 

nampak Gunung Perahu yang menjadi background gedung SMP. Disamping itu 

juga untuk memudahkan penyebutan nama bagi masyarakat kecamatan Limpung. 

Perlu diketahui SMP Gunung Perahu pada saat itu merupakan satu-satunya 

sekolah swasta yang didirikan pertama kali di kabupaten Batang. 

 Seiring perkembangannya, maka pada tahun 1977 oleh Pemerintah SMP 

Gunung Perahu secara resmi di negerikan menjadi SMP N 1 Limpung dan 

diperbantukan oleh tenaga pendidik dan non kependidikan dari Pemerintah 

Propinsi. Dalam mengadakan proses pembelajaran, SMP Negeri 1 limpung selalu 

di pimpin oleh kepala sekolah senior yang berkompeten dalam bidangnya. 

 Daftar Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Limpung dari periode pertama 

sampai sekarang: 

1. Bpk. Sumarno 

2. Bpk. Amanullah 

3. Bpk. Abdurrahman 

4. Dr. Sunarti Gito Sarjono 

5. Drs. Paham Suhardi 

6. Drs. Salamin 

7. Drs. Setiyono 

8. Drs. Cahwati 

9. Drs. Mursidi 
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10. Dra. Cahyawati 

11. Purwadi S.Pd 

 Dalam perjalanannya SMP Negeri 1 Limpung banyak mengukir prestasi 

akademik dan non akademik baik dalam tingkat Kabupaten maupun Propinsi.  

Menghadapi tuntutan profesionalisme guru, 95% guru SMP N 1 Limpung Sarjana 

(S1), dan 5% guru Pasca Sarjana (S2) 

 Diharapkan dengan status SMP N 1 Limpung Terakreditasi A dan menjadi 

nominasi Sekolah Standar Nasional (SSN), sekolah ini dapat meningkatkan mutu 

dan kualitas pendidikan yang lebih baik yang berstandar nasional 

Visi sekolah : Unggul dalam prestasi luhur dalam budi pekerti 

Misi sekolah : 

1. Terwujudnya pembelajaran dan bimbingan efektif sehingga setiap siswa 

berkembang secara optimal sesuai yang dimiliki 

2. Mewujudkan penguasaan pendekatan pembelajaran aktif dan CTL pada seluruh 

guru 

3. Mengembangkan kreatifitas dan bakat siswa sehingga dapat berkembang 

secara optimal dengan potensinya 

4. Meningkatkan minat baca dengan mengefektifkan perpustakaan sekolah 

sehingga warga sekolah memiliki wawasan dan pengetahuan lebih luas. 

5. Menjadi lingkungan sekolah yang kondusif, agar dapat mendukung aktifitas 

belajar 

6. Meningkatkan penghayatan ajaran agama dan mampu mengamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari 

7. Mewujudkan management sekolah yang mendukung terlaksananya pendidikan 

sekolah 

 

4.2 Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai deskripsi data masing-masing 

variabel penelitian dan pengaruh 2 variabel bebas yaitu motivasi belajar (X1), dan 

disiplin belajar (X2) dengan satu variabel dependen prestasi belajar (Y). 



51 

 

4.2.1 Variabel Motivasi Belajar 

Pada variabel deskriptif motivasi belajar, penilaian dilakukan dengan 3 

indikator, diantaranya adalah cita-cita, kemampuan belajar, dan kondisi 

siswa. Berikut adalah tabel deskriptif motivasi belajar. 

Tabel 4.1  Distribusi variabel motivasi belajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 32 24% 

73,76% 
62,51% - 81,25% Tinggi 69 53% 
43,76% - 62,50% Rendah 18 14% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  12 9% 
Jumlah 131 100% Tinggi 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui dari 131siswa diperoleh keterangan 

bahwa secara klasikal persentasi, tingkat motivasi belajar sebesar 73,76% dan 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat secara rinci bahwa hanya 9% 

siswa memiliki motivasi belajar dalam kriteria sangat rendah, sedangkan 53% 

siswa memiliki motivasi dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang motivasi belajar. 

 
Gambar 2 Diagram batang deskriptif persentasi tentang motivasi 
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Untuk lebih detailnya mengenai variabel motivasi belajar dapat dilihat dari 

deskripsi tiap-tiap indikator motivasi belajar berikut ini: 

4.2.1.1 Cita-cita 

Gambaran tentang cita-cita berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.2  Distribusi cita-cita 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 88 67% 

77,67% 62,51% - 81,25% Tinggi 13 10% 
43,76% - 62,50% Rendah 14 11% 

25% - 43,75% Sangat Rendah  16 12% 
Jumlah 131 100% Tinggi 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui dari 131siswa diperoleh keterangan 

bahwa secara klasikal persentasi, tingkat cita-cita sebesar 77,67% dan termasuk 

dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat secara rinci bahwa hanya 12% siswa 

memiliki cita-cita dalam kriteria sangat rendah, sedangkan 67% siswa memiliki 

cita-cita dalam kriteria sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan 

diagram batang tentang cita-cita. 

 
Gambar 3 Diagram batang deskriptif persentasi tentang cita-cita 
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4.2.1.2 Kemampuan belajar 

Gambaran tentang kemampuan belajar berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3  Distribusi kemampuan belajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 
Rata-
rata 

klasikal 
81,26% - 100% Sangat Tinggi 33 25% 

72,90% 
62,51% - 81,25% Tinggi 64 49% 
43,76% - 62,50% Rendah 21 16% 

25% - 43,75% Sangat 
Rendah  13 10% 

Jumlah 131 100% Tinggi 
Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui dari 131siswa diperoleh keterangan 

bahwa secara klasikal persentasi, tingkat kemampuan belajar sebesar 72,90% dan 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat secara rinci bahwa hanya 

10% siswa kemampuan belajar dalam kriteria sangat rendah, sedangkan 49% 

siswa memiliki kemampuan belajar dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya 

berikut disajikan diagram batang tentang kemampuan belajar. 
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Gambar 4 Diagram batang deskriptif persentasi tentang kemampuan belajar 

4.2.1.3 Kondisi siswa 

Gambaran tentang kondisi siswa berdasarkan hasil observasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4  Distribusi kondisi siswa 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 52 40% 

73,73% 
62,51% - 81,25% Tinggi 56 43% 
43,76% - 62,50% Rendah 14 11% 

25% - 43,75% Sangat Rendah 9 7% 
Jumlah 131 100% Tinggi 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui dari 131siswa diperoleh keterangan 

bahwa secara klasikal persentasi, tingkat kondisi siswa sebesar 73,73% dan 
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termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat secara rinci bahwa hanya 7% 

siswa kondisi siswa dalam kriteria rendah, sedangkan 43% siswa kondisi siswa 

dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang kondisi siswa. 

 
Gambar 5 Diagram batang deskriptif persentasi tentang kondisi siswa 

4.2.2 Variabel Disiplin Belajar 

Pada variabel deskriptif disiplin belajar, penilaian dilakukan dengan 3 

indikator, diantaranya adalah disiplin dalam diri siswa, disiplin dalam mematuhi 

peraturan sekolah, dan disiplin dalam mengikuti pelajaran. Berikut adalah tabel 

deskriptif disiplin. 
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Tabel 4.5  Distribusi variabel disiplin belajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 
33 25% 

76,57% 
62,51% - 81,25% Tinggi 

79 60% 
43,76% - 62,50% Rendah 

17 13% 
25% - 43,75% Sangat Rendah  

2 2% 
Jumlah 

131 100% Tinggi 
 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui dari 131siswa diperoleh keterangan 

bahwa secara klasikal persentasi, tingkat disiplin belajar sebesar 76,57% dan 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat secara rinci bahwa hanya 2% 

siswa memiliki disiplin belajar dalam kriteria rendah, sedangkan 60% siswa 

memiliki disiplin belajar dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan diagram batang tentang disiplin belajar. 

 

Gambar 6 Diagram batang deskriptif persentasi tentang variabel disiplin belajar. 
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Untuk lebih detailnya mengenai variabel disiplin dapat dilihat dari 

deskripsi tiap-tiap indikator disiplin berikut ini: 

4.2.2.1 Disiplin dalam diri siswa 

Gambaran tentang disiplin dalam diri siswa berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi disiplin dalam diri siswa 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 46 35% 

75,05% 
62,51% - 81,25% Tinggi 50 38% 
43,76% - 62,50% Rendah 19 15% 

25% - 43,75% Sangat 
Rendah  16 12% 

Jumlah 131 100% Tinggi 
 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui dari 131siswa diperoleh keterangan 

bahwa secara klasikal persentasi, tingkat disiplin dalam diri siswa sebesar 75,05% 

dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat secara rinci bahwa hanya 

12% siswa disiplin dalam diri siswa dalam kriteria sangat rendah, sedangkan 38% 

siswa memiliki disiplin dalam diri siswa dalam kriteria tinggi. Untuk lebih 

jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang disiplin dalam diri siswa. 

 
Gambar 7 Diagram batang deskriptif persentasi tentang disiplin dalam diri 
siswa 
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4.2.2.2 Disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah 

Gambaran tentang disiplin dalam mematuhi peraturan siswa berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.7  Distribusi disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 37 28% 

75,91% 
62,51% - 81,25% Tinggi 67 51% 
43,76% - 62,50% Rendah 21 16% 

25% - 43,75% Sangat 
Rendah  6 5% 

Jumlah 131 100% Tinggi 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui dari 131siswa diperoleh keterangan 

bahwa secara klasikal persentasi, tingkat disiplin dalam mematuhi peraturan 

sekolah sebesar 75,91% dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat 

secara rinci bahwa hanya 5% siswa mematuhi peraturan sekolah dalam kriteria 

sangat rendah, sedangkan 51% siswa mematuhi peraturan sekolah dalam kriteria 

tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang disiplin 

dalam mematuhi peraturan sekolah. 

 

Gambar 8 Diagram batang deskriptif persentasi tentang disiplin dalam 

mematuhi peraturan siswa 
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4.2.2.3 Disiplin dalam mengikuti pelajaran 

Gambaran tentang disiplin dalam mengikuti pelajaran berdasarkan hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.8  Distribusi disiplin dalam mengikuti pelajaran 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui dari 131siswa diperoleh keterangan 

bahwa secara klasikal persentasi, tingkat disiplin dalam mengikuti pelajaran 

sebesar 76,57% dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat secara 

rinci bahwa hanya 2% siswa memiliki disiplin dalam mengikuti pelajaran dalam 

kriteria sangat rendah, sedangkan 60% siswa memiliki disiplin dalam mengikuti 

pelajaran dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang disiplin dalam mengikuti pelajaran. 

 
Gambar 9 diagram batang deskriptif persentasi tentang disiplin dalam 
mengikuti 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 
klasikal 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 33 25% 

76,57% 
62,51% - 81,25% Tinggi 79 60% 
43,76% - 62,50% Rendah 17 13% 

25% - 43,75% Sangat 
Rendah  2 2% 

Jumlah 131 100% Tinggi 
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4.2.3 Variabel Prestasi Belajar 

  Hasil belajar siswa dapat dikriteriakan berdasarkan ketuntasnnya. Berikut 

adalah hasil deskripsi persentase ketuntasan belajar siswa. 

Tabel 4.9 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 
no Kategori Frekuensi Persentasi 
1 Tuntas 36 27.48% 
2 Tidak tuntas 95 72.52% 

Jumlah 131 100% 
 Dari tabel diatas diperoleh keterangan terdapat 36 siswa (27,48%) yang 

mencapai batas ketuntasan hasil belajar dan terdapat 95 siswa (72,52%) termasuk 

dalam kategori tidak tuntas. 

 

4.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas data, uji asumsi klasik dan uji regresi berganda yang terdiri data uji 

linieritas data (pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

simultan), uji r2 (besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen), uji t (uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial. 

4.3.1 Uji Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independent 

diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. 

Hasil output daripengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test 
  Unstandardiz

ed Residual 

N 131
Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 9.16124682
Most Extreme 
Differences 

Absolute .072
Positive .072
Negative -.038

Kolmogorov-Smirnov Z .822
Asymp. Sig. (2-tailed) .508
a. Test distribution is Normal. 

Analisis data hasil Output : 

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

 Kriteria  penerimaan H0  

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0.723 = 72.3% > 5% , maka H0 diterima. Artinya 

variabel prestasi belajar berdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai 

berikut. 
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Gambar 10 Normal P-Plot 

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji multikolonieritas 

dan uji heterokedastisitas. 

4.3.2.1 Uji multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolonearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF 
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< 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas 

dalam model regresi. Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16: 

Tabel 4.11 Uji Multikolonieritas

Modelel 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficient
s 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constan
t) 

12.558 5.570
 

2.255 .026 
  

X1 .639 .143 .338 4.465 .000 .885 1.130

X2 .728 .143 .384 5.077 .000 .885 1.130
a. Dependent Variable: Y       

Dari tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 

0.1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

4.3.2.2 Uji heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang 

acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah sumbu Y.  Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 16: 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat 
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disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selain dengan 

mengamati grafik scatterplot uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan 

uji Glejser. Uji glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual 

terhadap variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Scatter Plot 

Cara melakukan uji glejser dengan SPSS 16 adalah sebagai berikut. 

1. Lakukan regresi Prestasi Belajar (Motivasi belajar, Disiplin belajar).  

2. Dapatkan variabel residual dengan memilih tombol save pada tampilan 

windows linear regression dan aktifkan unstandardized residual. 

3. Absolutkan nilai residual (absres Prestasi Belajar) dengan mengklik menu 

Tranform kemudian pilih Compute. 

4. Regresikan variabel Prestasi belajar sebagai variabel dependent dan variabel 

Motivasi, Disiplin sebagai variabel independen. 
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5. Klik OK. 

Output dari proses di atas adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.12 Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.710 3.439  1.370 .173

X1 -.132 .088 -.138 -1.497 .137

X2 .174 .089 .182 1.967 .051
a. Dependent Variable: Abs_res    

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel 

independen mempunyai nilai sig ≥ 0.05. Jadi tidak ada variabel independen yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal ini terlihat 

dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0.05. Jadi dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

4.3.3 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh 

hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 Uji analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12.558 5.570  2.255 .026

X1 .639 .143 .338 4.465 .000
X2 .728 .143 .384 5.077 .000

a. Dependent Variable: Y     
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: Y = 12.558 + 0.639X1 + 0.728X2. Persamaan regresi tersebut mempunyai 

makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = 12.558 

Jika variabel motivasi belajar dan disiplin belajar dianggap sama dengan 

nol, maka variabel prestasi belajar sebesar 12.558. 

2. Koefisien X1 = 0.639 

Jika variabel motivasi belajar mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara disiplin belajar dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan prestasi belajar sebesar 0.639. 

3. Koefisien X2 = 0.728 

Jika variabel disiplin belajar mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara motivasi belajar dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan prestasi belajar sebesar 0.728. 

 

4.3.4 Pengujian Hipotesis 

4.3.4.1 Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran 

persamaan regresi. 

Hipotesis: 

 (Variabel dependen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 



67 

 

 (Variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap   

variabel dependen) 

Pengambilan keputusan: 

Ho ditolak jika F hitung< F tabel atau sig > 5%. 

HO diterima jika Fhitung> Ftabel dan sig < 5%. 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini. 

Tabel 4.14 Analisis Uji F 

ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5882.096 2 2941.048 34.503 .000a

Residual 10910.698 128 85.240   

Total 16792.794 130    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     
Pada tabel Anova diperoleh nilai F = 34.503>3.07 (nilai F tabel F(0,05:2 ; 128) 

= 3.07) dan sig = 0.000 < 5 % ini berarti  berpengaruh terhadap variable 

dependen prestasi belajar. Dengan kata lain variabel-variabel independen motivasi 

belajar dan disiplin belajar mampu menjelaskan besarnya variable dependen 

prestasi belajar. 

4.3.4.2 Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. 

Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.15 Analisis Uji T 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.558 5.570  2.255 .026

X1 .639 .143 .338 4.465 .000

X2 .728 .143 .384 5.077 .000
a. Dependent Variable: Y     
Hipotesis : 

, Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

, Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan 

(df) = n-k-1 = 131-2-1 = 128, serta pengujian dua sisi diperoleh dari nilai t0,05= 

1.98. 

Ho diterima apabila –  ttabel< thitung< ttabel atau sig ≥ 5% 

Ho ditolak apabila (thitung< – ttabel  atau  thitung> ttabel) dan sig < 5%. 

Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X1 (motivasi belajar) 

diperoleh nilai thitung =4.465>1.98 = ttabel, dan sig =0,000 < 5% jadi Ho ditolak. Ini 

berarti variabel motivasi belajar secara statistik berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen prestasi belajar. Pada variabel X2(disiplin belajar) diperoleh 

nilai thitung =5.077>1.98 = ttabel, dan sig =0.000 < 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti 

variabel independen disiplin secara statistik berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen prestasi belajar. 
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Dari tabel koefisien diperoleh persamaan regresi: 

Y = 12.558 + 0.639 X1 + 0.728 X2 

Dimana: 

Y = Prestasi belajar 

X1 = Motivasi belajar 

X2 = Disiplin belajar 

4.3.4.3 Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi Ganda 

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate

1 .592a .350 .340 9.23254
a. Predictors: (Constant), X2, X1  

Pada tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R2 = 0.340 = 34% ini berarti 

variabel bebas motivasi belajar dan disiplin belajar secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen prestasi belajar sebesar 34% dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu sebesar 

66%. 

4.3.4.4 Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji determinasi  

parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Secara parsial kontribusi motivasi dan disiplin terhadap prestasi belajar 

bisa dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.17 Koefisien Determinasi Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 12.558 5.570  2.255 .026    

X1 .639 .143 .338 4.465 .000 .468 .367 .318

X2 .728 .143 .384 5.077 .000 .499 .409 .362

a. Dependent Variable: Y        
Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya r2 motivasi belajar adalah 

13.46%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel motivasi 

dikuadratkan yaitu (0.367)2. Sedangkan besarnya pengaruh disiplin adalah 

16.72%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel disiplin 

dikuadratkan yaitu (0.409)2. Hal ini menunjukkan bahwa variabel disiplin 

memberikan pengaruh lebih besar terhadap prestasi belajar dibandingkan variabel 

motivasi belajar. 

 

4.4 Pembahasan 

Hasil perhitungan analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh 

motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung secara simultan maupun 

parsial 
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1. Pengaruh motivasi belajar terhadap presatasi belajar 

Sebagai salah satu factor internal, motivasi merupakan usaha yang disadari 

oleh guru untuk menimbulkan dorongan pada diri siswa untuk mencapai tujuan 

belajar. Motivasi bukan saja penting karena menjadi penyebab belajar namun juga 

memperlancar belajar dan hasil belajar. Untuk itu guru harus mengetahui kapan 

siswa perlu dimotivasi selama proses belajar selama proses belajar. Agar aktivitas 

belajar yang dilakukan siswa dapat berjalan dengan baik. 

 Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

motivasi belajar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar IPS Terpadu sebesar 13,46%. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Merson 

U. yang dikuti oleh Tulus Tu’u (2004 : 28) bahwa ada beberapa factor yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang baik, antara 

lain : factor kecerdasan, factor bakat, factor minat dan perhatian, factor motivasi 

dalam belajar, factor cara belajar, factor lingkunagn keluarga, factor sekolah. 

Dalam penelitian ini factor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah factor 

motivasi belajar. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa motivasi 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung secara umum termasuk dalam 

kategori tinggi sebesar 73,76%. Motivasi belajar akan mendorong siswa untuk 

terus belajar agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu prestasi dalam belajar 

dengan dipengaruhi oleh cita-cita, kemampuan belajar dan kondisi siswa. 

(Dimyati  dan Mudjiono). Dalam meraih keberhasilan belajar unsure yang 

berpengaruh dalam belajar adalah adanya cita-cita yang dimiliki oleh seorang 
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siswa. Timbulnya cita-cita akan dibarengi dengan menumbuhkakn cara belajar 

siswa agar mendapat nilai yang baik. Keinginan siswa untuk memperoleh masa 

depan yang lebih baik, timbulnya cita-cita dengan perkembangan moral, kemauan, 

bahasa dan nilai-nilai kehidupan. Kemampuan belajar siswa juga berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Seperti dengan adanya persiapan belajar, 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan dari guru dan bertanya 

apabila terdapat materi pelajaran yang belum dipahami, siswa juga dapat 

memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, serta dapat 

mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Selain cita-cita dan kemampuan belajar, 

hal lain yang mempengaruhi keberhasilan siswa adalah kondisi siswa. Siswa 

dengan kondisi jasmani yang baik tentunya akan lebih mudah dalam menerima 

pelajaran disekolah. Selain kondisi fisik, kondisi psikis siswa pun dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dalam keadaan hati yang gundah biasanya 

akan kesulitan dalam menerima pelajaran, hal ini tentunya akan mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Dengan melihat bukti nyata bahwa motivasi belajlar 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, maka sudah sewajarnya pihak 

sekolah untuk dapat merangsang siswa didiknya agar selalu termotivasi dalam 

mengikuti pelajaran IPS Terpadu. 

2. Pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

 Disiplin belajar adalah kemampuan untuk mengarahkan diri siswa baik 

mental maupun fisik yang berlangsung dalam interaksi aktif untuk kegiatan 

belajar sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah maupun siswa itu 

sendiri. Disiplin sangat diperlukan oleh siapapun dan dimanapun. Manusia 



73 

 

memerlukan disiplin dalam hidupnya terutama untuk kelancaran dalam 

pencapaian tujuan yang dikehendaki. Jadi disiplin berperan penting dalam 

membentuk individu seseorang. Menurut Tulus Tu’u (2004 : 30) Disiplin berarti 

tata tertib. Orang yang berdisiplin adalah orang yang mematuhi tata tertib dan 

bertanggung jawab kepada tugas-tugas yang diberikan. Dengan mematuhi tata 

tertib tersebut diharapkan dapat tercapai tujuan yang diharapkan terutama bagi diri 

sendiri. 

 Berdasarkan hasil analisi data pada penelitian ini dapat diketahui bahwa 

disiplin belajar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran IPS Terpadu sebesar 16,73%. Hal ini sesuai dengan 

pendapat darii Wardiman Djojonegoro dalam Tulus Tu’u (2004 : 15) salah satu 

factor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah disiplin. Dengan disiplin dapat 

mendorong adanya motivasi, daya saing, kemampuan dan melahirkan 

keunggulan-keunggulan dalam diri siswa. Apalagi dengan menambahnya dengan 

kegigihan dan kerja keras dalam belajar. Potensi dan prestasinya akan bertambah 

dan berkembang lebih optimal. Dalam penelitian ini factor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah prestasi belajar. Dari analisis data tersebut nampak bahwa 

disiplin belajar secara parsial memberi pengaruh lebih besar terhadap prestasi 

belajar dibandingkan dengan pengaruh dari motivasi belajar. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 01 Limpung. 

Disiplin belajar telah dilaksanakan dengan baik. Seperti pada disiplin dalam diri 

siswa bahwa pada saat kegiatan belajar berlangsung siswa telah menyiapkan 

keperluan yang akan digunakannya, siswa tepat waktu dating kesekolah, siswa 
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dengan sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan yang telah dibuatnya, 

mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta belajar 

dengan tertib dan terarah. Siswa juga telah mempunyai kesadaran tentang 

pentingnya disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah, peraturan standar yang 

sifatnya umum misalnya penggunaan pakaian seragam, penggunaan laboraturium, 

mengikuti upacara bendera dan pembayaran SPP. Disiplin dalam mengikuti 

pelajaran juga sudah dilaksanakan siswa dengan baik. Seperti tidak meninggalkan 

kelas pada waktu pelajaran, tidak berbicara sendiri pada saat guru menerangkan di 

kelas, dan sebelum guru masuk untuk memberikan pelajaran siswa sudah berada 

didalam kelas. 

 Disiplin belajar bagi siswa merupakan keharusan bagi siswa yang ingin 

memperoleh prestasi belajar yang memuaskan. Disiplin belajar kaitannya dengan 

ketertiban dalam melakukan aktifitas siswa. Dimana siswa dapat mengerahkan 

energinya untuk belajar secara kontinyu dan efektif, melakukan belajar dengan 

kesungguhan dan tidak membiarkan waktu luang serta patuh terhadap peraturan 

yang berada dilingkungan belajar. Dengan kedisiplinan yag tinggi seorang siswa 

untuk dapat berfikir sistematis dan tepat guna. Sama halnya dengan pelajaran IPS 

Terpadu. Dalam pelajaran ini siswa dituntut untuk bisa berfikir dan melakukan 

hal-hal secara terstruktur. Dengan demikian disiplin belajar merupakan syarat 

mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang siswa untuk mendapatkan prestasi 

belajar yang baik. 

 



75 

 

3. Pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar 

Penelitian ini mengkaji tentang motivasi belajar dan disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar IPS Terpadu. Dari hasil uji simultan (Uji F) diketahui 

bahwa terdapat pengaruh yang positif antara motivasi belajar dan disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar IPS Terpadu kelas VIII siswa SMP Negeri 01 Limpung 

secara bersama-sama sebesar 34% dan sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh 

variabel lain atau factor-faktor lain diluar penelitian ini. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase, prestasi belajar siswa mata 

pelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung sebagian besar belum 

masuk dalam kategori tuntas yaitu sebesar 72,52% tidak tuntas dan hanya sebesar 

27,48% yang masuk dalam kategori tuntas. Dari prestasi belajar yang masih 

rendah tersebut perlu ditingkatkan lagi usaha bersama antara sekolah, guru, siswa 

orang tua dan pihak-pihak lainnya yang mendukung peningkatan prestasi belajar 

sehingga prestasi belajar yang diperoleh dapat meningkat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dsimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil deskriptif persentase menunjukkan bahwa motivasi belajar 

73,76% termasuk dalam kategori tinggi dan disiplin belajar 76,57% termasuk 

dalam kategori tinggi. 

2. Ada pengaruh positif yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung sebesar 

13,46% dengan koefisien korelasi sebesar 0,367 serta keberartian koefisien 

regresi uji t sebesar 4,465 dan signifikan sebesar 0,000. 

Ada pengaruh positif yang signifikan disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung sebesar 

16,72% dengan koefisien korelasi sebesar 0,409 serta keberartian koefisien 

regresi uji t sebesar 5,077 dan signifikan 0,000. 

Siswa kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung secara simultan sebesar 34% dan 

diperoleh F hitung sebesar 34,503 dengan signifikan 0,000 < 5%. 
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5.2 Saran 

1. Indikator yang memperoleh skor paling rendah dalam motivasi belajar adalah 

indikator kemampuan belajar. Oleh karena itu hendaknya siswa 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh pada saat kegiatan belajar 

berlangsung, siswa diharapkan aktif bertanya jika ada materi yang kurang 

dipahami, siswa dapat mengikuti pelajaran IPS Terpadu dengan baik serta 

dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar, agar 

kemapuan belajar siswa dapat optimal. 

2. Indikator yang memperoleh skor paling rendah dalam disiplin belajar adalah 

indikator disiplin dalam diri siswa. Oleh karena itu pihak sekolah sebaiknya 

memberi pemahaman agar siswa sadar akan pentingnya disiplin dalam diri 

siswa seperti menyiapkan keperluan yang akan digunakan pada saat kegiatan 

belajar, datang kesekolah tepat waktu serta sungguh-sungguh melaksanakan 

jadwal kegiatan yang telah dibuat dan mengumpulkan tugas sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan, sehingga siswa mempunyai jiwa disiplin yang 

tinggi. 

3. Perlu diadakannya penelitian yang sejenis yang mengungkap faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar selain motivasi belajar dan disiplin belajar, 

seperti faktor kecerdasan, faktor bakat, faktor minat dan perhatian, faktor 

lingkungan keluarga dan faktor masyarakat. 
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L A M P I R A N   1 

DAFTAR NAMA-NAMA SISWA KELAS VIII 
SISWA KELAS VIII A 

NO NAMA 
1 Affendi Muchtar 
2 Amalia Agustina 
3 Bondan Satrio B 
4 Danu Rohandani 
5 Desi Ekawati 
6 Devie Pustalidia 
7 Dewi  Septiani 
8 Dewi Yanuartika 
9 Dian Kurnia Rahayu 
10 Dika Aries Tiono 
11 Dwi Maleha 
12 Eka Hermawan 
13 Eko Istiawan 
14 Eko Prabowo 
15 Farida Hidayati 
16 Hidayatul Mustafidah 
17 Imam Mutohar 
18 Istikharoh 
19 Larry Wildri Pangaila 
20 Mu'alifatus Sa'diyah 
21 Muhamad Ali F 
22 Muhamad Yasir 
23 Mustakim 
24 Ni'matul Imaniah 
25 Novita Christanti 
26 Nur Aini 
27 Okky Darmawan 
28 Pradipta Jaya W 
29 Renita Cahayaning 
30 Resta Zulia Nuraini 
31 Saroh 
32 Setyaningsih 
33 Slamet Taufiq 
34 Saritun kasanah 
35 Umroh Mahmudah 
36 Vina Anggiyani 
37 Wawan Prasetyo 
38 Yovi Alfina 
39 Yunita Setya Lestari 
40 Yuyun Suhartina 
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DAFTAR NAMA-NAMA SISWA KELAS VIII 

SISWA KELAS VIII B 

NO NAMA 
1 Aditya Nugraeni 
2 Ahmad Bagus Prabowo 
3 Anisa Febriana 
4 Anisatul Muniroh 
5 Ayu Afnia 
6 Deni Safira 
7 Dian Septia Ayu L 
8 Dicki Pradana 
9 Dody Wahyu Saputra 
10 Dwi Anggraeni 
11 Eko Diah Anggraeni 
12 Elsa Manora 
13 Fraski Aditya Himawan 
14 Gama Kharisma P 
15 Ilham Setya Mahadika 
16 Imam Mutaqin 
17 Imanullah Annar N 
18 Indah Rizkiana 
19 Irzaam Aditya FP 
20 Laras Amalia Ulfa 
21 Listya Nur Amroini 
22 Muhammad Irsyad 
23 Muhammad Riskon 
24 Nila Nur Fitriana 
25 Nimas Ayuningtyas 
26 Ninik Mariah 
27 Nofiana Rachmawati 
28 Nova Emilia 
29 Novi Lestariningsih 
30 Noviatul Rizkiyah 
31 Nunung Nurhayatun 
32 Nur Kholis 
33 Rifka Anisawati 
34 Rona Tri Indriyani 
35 Santi Harmonis 
36 Siti Umaroh 
37 Wahyu Abadi 
38 Waluyo Utomo 
39 Yusuf Santoso 
40 Zaenal Abidin 

 



80 

 

DAFTAR NAMA-NAMA SISWA KELAS VIII 

SISWA KELAS VIII C 

NO NAMA 
1 Akif Arisal 
2 Anik Faiqotul L 
3 Apri Renaldi 
4 Arifin 
5 Budiharjo 
6 Catur Wulan P 
7 Dina Mega Aryani 
8 Dwi Setyaningsih 
9 Dyan Nanda Agusti 
10 Ela Arista 
11 Ela Dwi Fatmawati 
12 Esti Astuti 
13 Fajar Widiyanto 
14 Farid Faza 
15 Fianasari Sugiri 
16 Firkha Rizkiyanto 
17 Imam Sumaedi 
18 Lutfi Qurrolaini 
19 Mufidah Ulfa 
20 Mugi Santoso 
21 Muhamad Fakikhud 
22 Muhammad Panji Iqbal 
23 Muhamad Triyanto 
24 Muhammad Fiki 
25 Mustafid Hadi 
26 Mustafihin 
27 Neli Nurul Khohiyah 
28 Nuraeni 
29 Putriyani Prasasti S 
30 Raditya Elga Permana 
31 Rayyan Fauzi 
32 Rizka Marta Tiara 
33 Rumayati 
34 Sakiratul Rohmah 
35 Vindi Handayani 
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DAFTAR NAMA-NAMA SISWA KELAS VIII 

SISWA KELAS VIII D 

NO NAMA 
1 Agung Hadi Prabowo 
2 Akhmad Fikri Syaifullah 
3 Ahmad Turhamun 
4 Amalia Rosyida 
5 Bahari Suryo W 
6 Desti Ayu Saraswati 
7 Dyah Ayu Hidayatul M 
8 Elfis Jeristiani 
9 Eva Fadmah D 
10 Feri Agus Nugroho 
11 Hastutik 
12 Heru Krisnanto 
13 Hikmah Nurlita 
14 Impronah 
15 Iwan Santoso 
16 Kiki Muliana N 
17 Lia Lusita 
18 Loevyani Eka MP 
19 Lutfi Ilham Pradipta 
20 Masrurotul Khoirot 
21 Mohammad Handi R 
22 Muhammad syaifudin 
23 Nadia Dwi Agustina 
24 Oktaviani Putri S 
25 Ratih Kumalasari 
26 Rofiatun Khasanah 
27 Septin Suryaningsih 
28 Siska Andriyani 
29 Subiakto Aji P 
30 Sunu Mukti W 
31 Suryo Adhio Tomo 
32 Syafitri Amalia 
33 Talenta Dinda Majid 
34 Ulfah Amalia 
35 Wahyu Isnaeni 
36 Yoga Dwi Noviyandi 
37 Yunita Febriani 
38 Yunita Yarista 
39 Zakaria Ahmad 
40 Zuyyinatul Azizah 
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DAFTAR NAMA-NAMA SISWA KELAS VIII 

SISWA KELAS VIII E 

NO NAMA 
1 Adif Amiru Hakim 
2 Agustin Rohaningrum 
3 Alfi Muhajirin 
4 Alfiatur Rohmaniah 
5 Angieta Bonnafiatip 
6 Ardiana Ayu Kartika 
7 Arga Aulia Mahardika 
8 Ariska Ayu Safitri 
9 Devi Novitasari 
10 Dina Karunia 
11 Dina Mustafiana 
12 Donny Stayawan 
13 Eka Setyawati 
14 Hafiyan Mahandika 
15 Hani Purwandika 
16 Hesti Ardya Maharani 
17 Heti Setyo W 
18 Hilmi Sakha 
19 Imam As'ari Ahmad 
20 Irsyal Aditya Utama 
21 Khabib Rosidin 
22 Kurnia Hidayati 
23 Lauchatul 
24 Lucky Krestiono 
25 Maria Ulfa E 
26 Mefi Andriani 
27 Mochamad Ardiawan 
28 Moh Aris Lutfil M 
29 Muhammad Humam 
30 Nilna Milna 
31 Ni'matul Khoriah 
32 Raqhmi Puji 
33 Restu Sudrajat P 
34 Sefitri Nerifia 
35 Shella Febiola S 
36 Sri Ningsih 
37 Ujang Pramono 
38 Viki andani 
39 Wahyu Mukti Wibowo 
40 Yuni Triana 
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L A M P I R A N   2 
DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA  

KELAS VIII SMP NEGERI 01 LIMPUNG 
NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER KELAS VIII A 

NO NAMA NILAI 
1 Affendi Muchtar 48 
2 Amalia Agustina 56 
3 Bondan Satrio B 47 
4 Danu Rohandani 42 
5 Desi Ekawati 62 
6 Devie Pustalidia 58 
7 Dewi  Septiani 55 
8 Dewi Yanuartika 52 
9 Dian Kurnia Rahayu 63 
10 Dika Aries Tiono 53 
11 Dwi Maleha 61 
12 Eka Hermawan 61 
13 Eko Istiawan 55 
14 Eko Prabowo 66 
15 Farida Hidayati 67 
16 Hidayatul Mustafidah 57 
17 Imam Mutohar 53 
18 Istikharoh 61 
19 Larry Wildri Pangaila 66 
20 Mu'alifatus Sa'diyah 65 
21 Muhamad Ali F 65 
22 Muhamad Yasir 67 
23 Mustakim 53 
24 Ni'matul Imaniah 50 
25 Novita Christanti 59 
26 Nur Aini 60 
27 Okky Darmawan 64 
28 Pradipta Jaya W 45 
29 Renita Cahayaning 53 
30 Resta Zulia Nuraini 70 
31 Saroh 65 
32 Setyaningsih 64 
33 Slamet Taufiq 61 
34 Saritun kasanah 61 
35 Umroh Mahmudah 62 
36 Vina Anggiyani 55 
37 Wawan Prasetyo 52 
38 Yovi Alfina 60 
39 Yunita Setya Lestari 60 
40 Yuyun Suhartina 62 
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DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA  

KELAS VIII SMP NEGERI 01 LIMPUNG 

NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER KELAS VIII B 
NO NAMA NILAI 
1 Aditya Nugraeni 52 
2 Ahmad Bagus Prabowo 46 
3 Anisa Febriana 49 
4 Anisatul Muniroh 56 
5 Ayu Afnia 40 
6 Deni Safira 50 
7 Dian Septia Ayu L 52 
8 Dicki Pradana 55 
9 Dody Wahyu Saputra 52 

10 Dwi Anggraeni 49 
11 Eko Diah Anggraeni 38 
12 Elsa Manora 50 
13 Fraski Aditya Himawan 60 
14 Gama Kharisma P 61 
15 Ilham Setya Mahadika 62 
16 Imam Mutaqin 56 
17 Imanullah Annar N 63 
18 Indah Rizkiana 49 
19 Irzaam Aditya FP 47 
20 Laras Amalia Ulfa 35 
21 Listya Nur Amroini 71 
22 Muhammad Irsyad 59 
23 Muhammad Riskon 58 
24 Nila Nur Fitriana 57 
25 Nimas Ayuningtyas 52 
26 Ninik Mariah 63 
27 Nofiana Rachmawati 63 
28 Nova Emilia 59 
29 Novi Lestariningsih 55 
30 Noviatul Rizkiyah 56 
31 Nunung Nurhayatun 56 
32 Nur Kholis 45 
33 Rifka Anisawati 55 
34 Rona Tri Indriyani 56 
35 Santi Harmonis 57 
36 Siti Umaroh 56 
37 Wahyu Abadi 50 
38 Waluyo Utomo 53 
39 Yusuf Santoso 54 
40 Zaenal Abidin 53 
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DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 01 

LIMPUNG 

NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER KELAS VIII C 
NO NAMA NILAI 
1 Akif Arisal 40 
2 Anik Faiqotul L 37 
3 Apri Renaldi 45 
4 Arifin 59 
5 Budiharjo 58 
6 Catur Wulan P 50 
7 Dina Mega Aryani 40 
8 Dwi Setyaningsih 41 
9 Dyan Nanda Agusti 48 
10 Ela Arista 37 
11 Ela Dwi Fatmawati 45 
12 Esti Astuti 44 
13 Fajar Widiyanto 58 
14 Farid Faza 46 
15 Fianasari Sugiri 51 
16 Firkha Rizkiyanto 37 
17 Imam Sumaedi 41 
18 Lutfi Qurrolaini 40 
19 Mufidah Ulfa 46 
20 Mugi Santoso 36 
21 Muhamad Fakikhud 57 
22 Muhammad Panji Iqbal 47 
23 Muhamad Triyanto 42 
24 Muhammad Fiki 48 
25 Mustafid Hadi 42 
26 Mustafihin 25 
27 Neli Nurul Khohiyah 45 
28 Nuraeni 60 
29 Putriyani Prasasti S 54 
30 Raditya Elga Permana 45 
31 Rayyan Fauzi 57 
32 Rizka Marta Tiara 37 
33 Rumayati 45 
34 Sakiratul Rohmah 51 
35 Vindi Handayani 53 
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DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA  

KELAS VIII SMP NEGERI 01 LIMPUNG 

NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER KELAS VIII D 
NO NAMA NILAI 
1 Agung Hadi Prabowo 63 
2 Akhmad Fikri Syaifullah 63 
3 Ahmad Turhamun 68 
4 Amalia Rosyida 72 
5 Bahari Suryo W 73 
6 Desti Ayu Saraswati 81 
7 Dyah Ayu Hidayatul M 89 
8 Elfis Jeristiani 57 
9 Eva Fadmah D 78 

10 Feri Agus Nugroho 65 
11 Hastutik 72 
12 Heru Krisnanto 71 
13 Hikmah Nurlita 75 
14 Impronah 69 
15 Iwan Santoso 71 
16 Kiki Muliana N 68 
17 Lia Lusita 69 
18 Loevyani Eka MP 73 
19 Lutfi Ilham Pradipta 76 
20 Masrurotul Khoirot 70 
21 Mohammad Handi R 48 
22 Muhammad syaifudin 54 
23 Nadia Dwi Agustina 74 
24 Oktaviani Putri S 83 
25 Ratih Kumalasari 79 
26 Rofiatun Khasanah 88 
27 Septin Suryaningsih 85 
28 Siska Andriyani 81 
29 Subiakto Aji P 79 
30 Sunu Mukti W 55 
31 Suryo Adhio Tomo 67 
32 Syafitri Amalia 70 
33 Talenta Dinda Majid 71 
34 Ulfah Amalia 78 
35 Wahyu Isnaeni 68 
36 Yoga Dwi Noviyandi 79 
37 Yunita Febriani 74 
38 Yunita Yarista 77 
39 Zakaria Ahmad 77 
40 Zuyyinatul Azizah 77 
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DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA  

KELAS VIII SMP NEGERI 01 LIMPUNG 

NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER KELAS VIII E 
NO NAMA NILAI 
1 Adif Amiru Hakim 64 
2 Agustin Rohaningrum 68 
3 Alfi Muhajirin 59 
4 Alfiatur Rohmaniah 66 
5 Angieta Bonnafiati 62 
6 Ardiana Ayu Kartika 71 
7 Arga Aulia Mahardika 69 
8 Ariska Ayu Safitri 60 
9 Devi Novitasari 64 
10 Dina Karunia 52 
11 Dina Mustafiana 58 
12 Donny Stayawan 60 
13 Eka Setyawati 68 
14 Hafiyan Mahandika 61 
15 Hani Purwandika 58 
16 Hesti Ardya Maharani 55 
17 Heti Setyo W 52 
18 Hilmi Sakha 53 
19 Imam As'ari Ahmad 63 
20 Irsyal Aditya Utama 65 
21 Khabib Rosidin 65 
22 Kurnia Hidayati 62 
23 Lauchatul 48 
24 Lucky Krestiono 49 
25 Maria Ulfa E 56 
26 Mefi Andriani 59 
27 Mochamad Ardiawan 58 
28 Moh Aris Lutfil M 66 
29 Muhammad Humam 62 
30 Nilna Milna 63 
31 Ni'matul Khoriah 65 
32 Raqhmi Puji 81 
33 Restu Sudrajat P 43 
34 Sefitri Nerifia 52 
35 Shella Febiola S 55 
36 Sri Ningsih 68 
37 Ujang Pramono 70 
38 Viki andani 70 
39 Wahyu Mukti Wibowo 72 
40 Yuni Triana 60 
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L A M P I R A N  3 

 

ANGKET PENELITIAN 

 

Kepada  

Siswa-siswi Kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung 

 

 

Dengan hormat, 

 Sehubungan akan diadakan penelitian tentang “Pengaruh Motivasi dan 

Disiplin Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII SMP 

Negeri 01 Limpung”, maka dengan ini peneliti memohon kesediaan siswa-siswi 

kelas VIII SMP Negeri 01 Limpung untuk mengisi angket ini. 

 Angket ini hanya untuk mencari data dan tidak mempengaruhi proses 

belajar mengajar di SMP Negeri 01 Limpung. Peneliti berharap kejujuran Saudara 

dalam mengisi angket tersebut, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 Demikian surat permohonan ini peneliti buat, atas kesediaan Saudara 

mengisi angket, peneliti ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Peneliti, 

 

 

Anggit Nuraini Ginawati 
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L A M P I R A N  4 

 

KISI-KISI ANGKET PENELITIAN 

 

Variabel peneliti Indikator Penelitian Item soal 

1. Motivasi 

 

 

 

2. Disiplin 

(1) Cita-cita 

(2) Kemampuan belajar 

(3) Kondisi siswa 

 

(1) Disiplin dalam diri siswa 

(2) Disiplin dalam mematuhi peraturan 

siswa 

(3) Disiplin dalam mengikuti pelajaran 

1, 2, 3 

4, 5, 6, 7 

8, 9, 10 

 

11, 12, 13, 14 

15,16,17,18 

 

19, 20, 21, 22 
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L A M P I R A N  5 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN DISIPLIN BELAJAR 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN IPS TERPADU 

SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 01 LIMPUNG 

 

I. NO. RESPONDEN : 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1.Pilihlah jawaban yang ada di setiap butir soal dibawah ini dengan memberi 

tanda check list (V) pada jawaban yang Saudara anggap tepat. 

2.Berilah jawaban dengan keadaan yang sebenarnya. 

3.jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai akademik hasil 

kegiatan belajar mengajar anda di sekolah. 

 

III. KETERANGAN 

SS  = Sangat Setuju skor 4 

S = Setuju skor 3 

KS = Kurang Setuju skor 2 

TS  = Tidak Setuju skor 1 
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No Pernyataan SS S KS TS 

A Motivasi      

I Cita-cita     

 1. Anda selalu belajar dengan sungguh-
sungguh agar memperoleh nilai yang baik 

    

 2. Dengan belajar, anda yakin akan 
memperoleh masa depan yang lebih baik 

    

 3. Dengan belajar ips terpadu disekolah, 
maka anda dapat memahami masalah-
masalah sosial yang ada di masyarakat 

    

II Kemampuan Siswa     

 4. Anda memperhatikan dengan sungguh-
sungguh pada saat kegiatan belajar 
mengajar berlangsung 

    

 5. Anda selalu aktif bertanya dalam setiap 
pelajaran apabila ada materi yang  kurang 
dipahami 

    

 6. Anda dapat mengikuti pelajaran IPS 
terpadu dengan baik 

    

 7. Anda dapat memahami tugas dan 
tanggung jawab sebagai seorang pelajar  

    

III Kondisi Siswa     

 8. Anda selalu berusaha menjaga kesehatan 
agar dapat mengikuti pelajaran dengan 
baik 

    

 9. Anda selalu mengatur waktu belajar, agar 
dapat mengikuti pelajaran dengan baik 

    

 10. Anda selalu terbuka dalam 
mengungkapkan masalah kepada orang 
tua 

    

B Disiplin     

I Disiplin dalam diri siswa     

 11. Sebelum berangkat sekolah, anda selalu 
menyiapkan keperluan yang akan 
digunakan pada saat kegiatan belajar 

    

 12. Anda selalu datang ke sekolah sebelum 
bel masuk 

    

 

 13. Anda dengan sungguh-sungguh 
melaksanakan jadwal kegiatan yang telah 
anda buat 
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 14. Anda mengumpulkan tugas sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan 

    

II Disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah     

 15. Anda selalu menggunakan seragam 
sekolah sesuai dengan peraturan 

    

 16. Anda selalu mengikuti upacara hari senin 
dan hari besar nasional lainnya dengan 
tertib dan hikmat 

    

 17. Anda membayar SPP sesuai dengan batas 
waktu yang telah ditentukan 

    

 18. Anda tidak pernah berhubungan dengan 
BK karena tidak pernah melanggar tata 
tertib sekolah 

    

III Disiplin dalam mengikuti pelajaran     

 19. Anda selalu mendengarkan materi 
pelajaran  yang disampaikan oleh guru 
dengan baik  

    

 20. Anda tidak pernah meninggalkan kelas 
pada saat pelajaran berlangsung 

    

 21. Anda tidak berbicara sendiri pada saat 
guru menerangkan di kelas 

    

 

 22. Sebelum guru masuk untuk memberikan 
pelajaran, anda sudah berada di dalam 
kelas.  
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TABULASI DATA PENELITIANUji normalitas 

 
 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 131

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 9.16124682

Most Extreme Differences Absolute .072

Positive .072

Negative -.038

Kolmogorov-Smirnov Z .822

Asymp. Sig. (2-tailed) .508

a. Test distribution is Normal. 
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Uji asumsi klasik 
uji multikolenieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 12.558 5.570  2.255 .026   

X1 .639 .143 .338 4.465 .000 .885 1.130

X2 .728 .143 .384 5.077 .000 .885 1.130

a. Dependent Variable: Y       

 
Uji heterokesdasitas 
Glejser 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.710 3.439  1.370 .173

X1 -.132 .088 -.138 -1.497 .137

X2 .174 .089 .182 1.967 .051

a. Dependent Variable: Abs_res    
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Analisis regresi berganda 
Uji R 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .592a .350 .340 9.23254

a. Predictors: (Constant), X2, X1  
 
Uji F 3,067 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5882.096 2 2941.048 34.503 .000a

Residual 10910.698 128 85.240   

Total 16792.794 130    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     
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Uji t    1,979 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.558 5.570  2.255 .026

X1 .639 .143 .338 4.465 .000

X2 .728 .143 .384 5.077 .000

a. Dependent Variable: Y     

 
Koefisien determinasi parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant

) 
12.558 5.570

 
2.255 .026

   

X1 .639 .143 .338 4.465 .000 .468 .367 .318

X2 .728 .143 .384 5.077 .000 .499 .409 .362

a. Dependent Variable: Y        
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TABULASI DATA PENELITIAN 
PENGELOLAAN KELAS 

 
Kode  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jumlah  
R - 1 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 51 
R - 2 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 4 3 4 4 4 51 
R - 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 4 4 4 49 
R - 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 43 
R - 5 4 4 2 4 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 46 
R - 6 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 52 
R - 7 4 4 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 4 3 2 43 
R - 8 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 54 
R - 9 3 4 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 44 

R - 10 2 3 4 4 2 4 3 2 1 3 3 2 4 4 2 43 
R - 11 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 37 
R - 12 4 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 42 
R - 13 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 50 
R - 14 3 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 2 42 
R - 15 2 4 4 4 3 2 2 3 4 2 3 2 4 2 3 44 
R - 16 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 2 4 4 3 4 51 
R - 17 2 4 2 3 2 3 1 3 2 3 4 2 4 4 3 42 
R - 18 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 4 46 
R - 19 4 4 4 4 3 2 1 2 2 3 3 3 4 4 4 47 
R - 20 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 1 4 4 49 
R - 21 3 3 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 43 
R - 22 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 51 
R - 23 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 55 
R - 24 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 47 
R - 25 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 55 
R - 26 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 50 
R - 27 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 45 
R - 28 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 4 2 3 37 
R - 29 2 3 4 3 2 4 1 2 1 4 2 2 4 4 4 42 
R - 30 3 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 4 45 
R - 31 3 3 3 4 2 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 38 
R - 32 3 4 4 3 2 2 1 2 1 4 3 3 4 2 1 39 
R - 33 1 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 34 
R - 34 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 44 
R - 35 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 50 
R - 36 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 55 
R - 37 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 50 
R - 38 2 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 4 1 41 
R - 39 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 47 
R - 40 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 50 
R - 41 4 4 4 3 2 3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 48 
R - 42 2 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 4 3 46 
R - 43 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 45 
R - 44 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 34 
R - 45 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 51 
R - 46 3 4 4 4 2 2 2 3 2 1 1 3 4 4 3 42 
R - 47 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 49 
R - 48 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 54 
R - 49 4 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 52 
R - 50 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 1 4 4 4 4 46 
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R - 51 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 3 51 
R - 52 3 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 3 4 4 4 48 
R - 53 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 55 
R - 54 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 48 
R - 55 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 56 
R - 56 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 50 
R - 57 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 56 
R - 58 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 48 
R - 59 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 45 
R - 60 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 49 
R - 61 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 56 
R - 62 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 57 
R - 63 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 55 
R - 64 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 53 
R - 65 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 52 
R - 66 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 34 
R - 67 3 2 4 4 2 4 3 2 2 4 3 4 4 4 2 47 
R - 68 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 52 
R - 69 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 37 
R - 70 3 2 4 4 2 2 2 2 3 4 1 3 4 4 4 44 
R - 71 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 47 
R - 72 4 4 4 4 2 3 2 2 2 4 3 4 4 4 3 49 
R - 73 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 1 4 4 4 2 41 
R - 74 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 33 
R - 75 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 52 
R - 76 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 2 4 2 4 4 42 
R - 77 3 4 4 4 2 4 3 2 2 3 4 2 3 4 3 47 
R - 78 2 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 2 4 4 3 46 
R - 79 2 3 4 4 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 2 45 
R - 80 3 3 4 3 2 4 1 2 2 3 3 2 4 3 2 41 
R - 81 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 50 
R - 82 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 4 3 43 
R - 83 4 4 3 3 2 4 1 2 2 4 3 3 3 4 2 44 
R - 84 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 43 
R - 85 2 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 2 4 4 2 45 
R - 86 4 4 4 4 2 3 1 3 2 3 4 4 3 3 4 48 
R - 87 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 54 
R - 88 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 54 
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