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Kata kunci : Disiplin Siswa, Prestasi Belajar 

 

Disiplin adalah suatu tata tertib yang memberikan tatanan kehidupan pribadi 

dan kelompok. Disiplin timbul dari dalam jiwa, karena adanya dorongan untuk 

menaati tata tertib tersebut. Dalam belajar disiplin sangat diperlukan karena 

disiplin melahirkan semangat menghargai waktu, bukan menyianyiakan waktu 

berlalu dalam kehampaan (Djamarah, 2002:67). Disiplin belajar adalah sikap yang 

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

individu ketaatan dan ketentuan berdasarkan acuan nilai moral individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang mencakup perubahan berpikir, sikap, 

dan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

seseorang dalam belajar secara konsisten dan konsekuen dalam usaha untuk 

mendapatkan kepandaian ilmu. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah disiplin siswa kelas XI 

IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang yang tinggi tetapi tidak diikuti 

prestasi belajar yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyak siswa 

yang memperoleh nilai di bawah angka ketuntasan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA PGRI 

1 Taman Kabupaten Pemalang yang berjumlah 170 siswa, dan diambil sampel 64 

Siswa. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner/angket, 

observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif 

persentase, dan metode  regresi linier sederhana dan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar dilakukan secara parsial. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ada pengaruh 

disiplin siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS 

SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang, dan besarnya pengaruh disiplin siswa 

terhadap prestasi belajar adalah 15.50 %. 

Saran yang diajukan kepada SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang 

Diharapkan guru dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pelajaran serta 

menggunakan metode pengajaran yang baru, agar siswa lebih tertarik dan mau 

belajar lebih baik khususnya mata pelajaran ekonomi. Diharapkan siswa dapat 

meningkatkan belajar, di rumah maupun di sekolah agar memperoleh hasil yang 

lebih baik. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri input, proses, dan 

output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas 

belajar, proses merupakan kegiatan dari belajar mengajar, sedangkan output 

merupakan hasil dari proses belajar. Berhasil atau tidaknya dari proses 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil dari proses itu sendiri melalui berbagai 

penilaian, salah satu penilaian untuk mengukur berhasil tidaknya sebuah 

proses pembelajaran yaitu dengan melihat prestasi belajar. 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber daya 

manusia karena pendidikan adalah wahana atau salah satu instrumen yang 

digunakan untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan, 

dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru 

bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru 

sehingga dapat diperoleh manusia yang produktif. Pendidikan adalah usaha 
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sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi 

dirinya. 

Siswa merupakan individu yang secara langsung melakukan proses 

pembelajaran, sehingga siswa harus dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan aktif mampu mengungkapkan gagasan-gagasan serta mampu 

menyertakan segala aspek yang ada pada dirinya baik kecerdasan, minat, 

perhatian, motivasi, cara belajar, dan disiplin belajar. Sehingga akan mencapai 

hasil belajar yang memuaskan. 

Disiplin belajar merupakan salah satu sikap atau perilaku yang harus 

dimiliki oleh siswa. Siswa akan memperoleh hasil belajar yang memuaskan 

apa bila siswa dapat mengatur waktu dan kegiatan belajarnya. Tu’u (2004:93) 

menyatakan pencapaian hasil belajar yang baik selain karena adanya tingkatan 

kecerdasan yang cukup, baik, dan sangat baik, juga didukung adanya disiplin 

sekolah yang ketat dan konsisten, disiplin individu dalam belajar, dan juga 

karena perilaku yang baik. Sebaliknya ada siswa yang hasil belajarnya kurang 

memuaskan meskipun tingkat kecerdasannya baik atau sangat baik. Hal itu 

terjadi karena siswa tersebut kurang tertib dan teratur belajar. 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan juga dalam belajar.  Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan 

guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan 

pegawai/karyawan dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan/keteraturan 

kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-lain, kedisiplinan Kepala Sekolah 



3 
 

 
 

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

dalam pelayanannya kepada siswa. 

Dengan demikian agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin di 

dalam belajar baik di sekolah, di rumah dan di perpustakaan.  Agar siswa 

disiplin haruslah guru beserta staf yang lain disiplin juga. Pada SMA PGRI 1 

Taman Kabupaten Pemalang khususnya siswa kelas XI IPS memiliki disiplin 

yang baik hal ini ditunjukkan dengan daftar hadir siswa dan data dari BP. 

Berdasarkan survei peneliti di SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang, penulis melihat indikasi bahwa banyak prestasi belajar siswa yang 

kurang optimal khususnya untuk mata pelajaran Ekonomi. Hal ini dapat 

dilihat masih banyaknya siswa  yang belum bisa mencapai nilai ketuntasan 

belajar yang telah ditetapkan yaitu 6,0. Pada SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang yang dijadikan objek penelitian, dapat diketahui bahwa banyak 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dalam mata pelajaran ekonomi. 

Hal ini menunjukkan masih banyak siswa yang prestasi belajarnya masih 

rendah. Berikut disajikan nilai rata-rata mata pelajaran ekonomi siswa kelas 

XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang: 

No Kelas Nilai Rata-rata 

1 XI IPS 1 57,4 

2 XI IPS 2 58,5 

3 XI IPS 3 57,2 

4 XI IPS 4 61,5 

 

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul ”Pengaruh Disiplin Siswa Terhadap Prestasi Belajar Mata 
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Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Bagaimanakah deskripsi disiplin siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman 

Kabupaten Pemalang? 

2. Apakah ada pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang? 

3. Seberapa besar pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui deskripsi disiplin siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 

Taman Kabupaten Pemalang? 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Disiplin Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 

1 Taman Kabupaten Pemalang. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Disiplin Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 

1 Taman Kabupaten Pemalang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah pengalaman dan dapat mengetahui pengaruh 

disiplin siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 

XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan sarana peneliti untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi 

yang terjadi di lapangan, serta untuk menambah pengalaman dalam 

melakukan penelitian yang terkait dengan judul yang diangkat.  

2) Bagi Sekolah 

a) Sebagai bahan masukan pengetahuan praktis di bidang pendidikan 

dan sekolah khususnya permasalahan yang menyangkut keberhasilan 

belajar siswa. 

b) Sebagai data masukkan dan bahan pertimbangan bagi SMA PGRI 1 

Taman Kabupaten Pemalang  dalam memahami permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa terkait dengan prestasi akademiknya. 
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1.5. Sistematika Skripsi 

Secara garis besar dalam penyusunan skripsi ini sistematika dapat disajikan 

dalam 5 bagian , yaitu:  

Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab dua berisi landasan teori dan hipotesis yang membahas tentang 

tinjauan pustaka, yang berisi tentang disiplin siswa dan prestasi belajar siswa,. 

Sedangkan hipotesis merupakan jawaban sementara dalam penelitian yang 

dilakukan.  

Bab tiga berisi metode penelitian, yang meliputi populasi data penelitian 

yaitu SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang, sampel penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. 

Bab empat berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dimana di dalamnya 

berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan pada SMA PGRI 1 Taman 

Kabupaten Pemalang, serta pembahasannya. 

Bab lima berisi penutup. Dimana di dalamnya membahas tentang 

simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada SMA PGRI 

1 Taman Kabupaten Pemalang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Disiplin Siswa 

Disiplin menurut ensiklopedia pendidikan merupakan proses 

mengarahkan atau mengabdikan kehendak-kehendak langsung, dorongan, 

keinginan, atau kepentingan kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk 

mencapai efek yang lebih besar. Dalam sekolah disiplin dapat diartikan suatu 

tingkat tata tertib tertentu untuk mencapai kondisi yang baik guna memenuhi 

fungsi pendidikan  (Purbakawatjo, 1982:81). 

Disiplin adalah suatu tata tertib, yang memberikan tatanan kehidupan 

pribadi dan kelompok. Disiplin timbul dari dalam jiwa, karena adanya 

dorongan untuk menaati tata tertib tersebut. Dalam belajar disiplin sangat 

diperlukan karena disiplin melahirkan semangat menghargai waktu, bukan 

menyianyiakan waktu berlalu dalam kehampaan (Djamarah, 2002:67). 

Disiplin adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus dijalankan, 

apabila seorang siswa mengharapkan prestasi yang optimal dalam belajar. 

Kedisiplinan merupakan faktor yang berasal dari diri siswa yang dapat 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar. Dengan disiplin belajar yang 

tinggi diharapkan siswa memperoleh prestasi yang optimal. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar 

adalah sikap yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 
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menunjukkan nilai-nilai individu ketaatan dan ketentuan berdasarkan acuan 

nilai moral individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

mencakup perubahan berpikir, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan seseorang dalam belajar secara 

konsisten dan konsekuen dalam usaha untuk mendapatkan kepandaian ilmu. 

1. Macam-macam disiplin  

Menurut Arikunto dalam Partono dan Tri Winarni (2006:210) macam-

macam disiplin di tunjukkan dengan tiga perilaku yaitu: a) perilaku 

kedisiplinan di dalam kelas, b) perilaku kedisiplinan diluar kelas di 

lingkungan sekolah, c) perilaku kedisiplinan di rumah. Dari beberapa 

disiplin menurut para ahli diatas berikut adalah disiplin yang dapat 

menunjang belajar, yaitu:  

a. Ketaatan terhadap tata tertib sekolah 

b. Disiplin mengikuti pelajaran 

c. Disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas 

d. Tepat waktu dalam belajar 

e. Belajar teratur 

f. Mengerjakan tugas sekolah di rumah 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin 

Disiplin turut berpengaruh terhadap hasil belajar. Hal ini dapat terlihat 

pada siswa yang memiliki disiplin belajar yang tinggi dan teratur akan 

menghasilkan prestasi yang baik pula. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Ekstrinsik 

1) Faktor non sosial, seperti keadaan udara, suhu udara, waktu tempat 

dan alat-alat yang dipakai untuk belajar. 

2) Faktor sosial, terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. 

b. Faktor Intrinsik 

1) Faktor Psikologis, seperti minat, bakat, motivasi, konsentrasi, dan 

kemampuan kognitif. 

2) Faktor Fisiologis, seperti pendengaran, penglihatan, kesegaran 

jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang 

dideritanya (Suryabrata, 1998:249). 

3. Pentingnya disiplin bagi siswa 

Menurut Maman Rachman yang dikutip oleh Tu’u (2004:35) menjelaskan 

pentingnya disiplin bagi siswa: 

a. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 

b. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

c. Cara menyelesaikan tuntutan yang ditujukan peserta didik terhadap 

lingkungannya. 

d. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan yang 

lain. 

e. Menjauhkan siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. 
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f. Siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik, positif, dan 

bermanfaat baginya dan lingkungannya. 

g. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan 

lingkungannya. 

4. Fungsi disiplin 

Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata 

kehidupan berdisiplin, yang akan mengatur peserta didik sukses dalam 

belajar. Berikut fungsi disiplin : 

a. Menaati kehidupan bersama 

Fungsi disiplin dalam penelitian ini adalah mengatur tata 

kehidupan siswa dalam lingkungan sekolah. Dengan begitu hubungan 

antara siswa yang satu dengan yang lainnya baik dan lancar. 

b. Membangun kepribadian 

Menurut Tu’u (2004:38) kepribadian adalah seluruh sifat tingkah 

laku dan pola hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan, 

perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, lingkungan 

sekolah yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian 

peserta didik. Apalagi peserta didik yang sedang tumbuh kepribadiannya, 

tentu lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenang tenteram sangat 

berperan dalam membangun kepribadian peserta didik. 
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c. Melatih kepribadian 

Kepribadian yang tertib, teratur, taat perlu dibiasakan dan dilatih. 

Pola kehidupan seperti itu mustahil dapat terbentuk begitu saja. Hal itu 

memerlukan waktu dan proses yang memakan waktu dan perlu adanya 

latihan, pembiasaan diri, mencoba, dan berusaha dengan gigih. 

d. Pemaksaan  

Disiplin belajar dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada peserta 

didik untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan 

sekolah. Memang disiplin seperti ini masih sangat dangkal, akan tetapi 

dengan didampingi oleh para guru, pemaksaan, pembiasaan seperti itu 

dapat menyadarkan peserta didik bahwa disiplin itu penting baginya. 

e. Hukuman 

Ancaman/hukuman sangat penting karena dapat memberikan 

dorongan dan kekuatan bagi peserta didik untuk menaati dan 

mematuhinya. Tata tertib yang disusun dan disosialisasikan seharusnya 

diikuti dengan penerapan yang konsisten dan konsekuen. Peserta didik 

yang melanggar peraturan yang berlaku harus diberi sanksi disiplin. Tanpa 

sanksi disiplin yang konsisten dan konsekuen akan membingungkan, 

memunculkan ketidakpuasan dan menimbulkan ketidakadilan bagi yang 

berdisiplin. 

f. Menciptakan lingkungan kondusif 
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Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses 

kegiatan pendidikan agar berjalan dengan lancar. Hal itu dicapai dengan 

merancang peraturan sekolah antara lain peraturan bagi peserta didik. 

Kemudian implementasi secara konsisten dan konsekuen. Dengan 

demikian sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang aman, tenang, 

tenteram, tertib dan teratur serta kondusif bagi pendidikan. 

5. Manfaat disiplin  

Untuk mencapai dan memiliki ciri-ciri kepribadian yang unggul, 

pribadi diperlukan yang gigih, tekun dan disiplin. Selanjutnya Wadirman 

dalam Tu’u (2004:36) mengatakan keunggulan keunggulan tersebut baru 

dimiliki apabila dalam diri seseorang terdapat sikap dan perilaku disiplin. 

Disiplin inilah yang mendorong adanya motivasi, daya saing, kemampuan 

dan sikap yang melahirkan tujuh ciri keunggulan salah satunya adalah 

sikap pencapaian prestasi dalam rangka persaingan. Dalam penelitian ini 

perlunya disiplin adalah untuk mendorong adanya motivasi, daya saing, 

kemampuan dan sikap untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi.  

Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri 

keunggulan. Tu’u (2004:37) menyatakan disiplin itu penting karena alasan 

sebagai berikut: 

a) Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, peserta didik 

berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya peserta didik yang kerap kali 
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melanggar peraturan sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi 

potensi dan prestasinya. 

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

kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin 

memberi dukungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran. 

c) Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan dengan 

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

anak menjadi individu yang tertib, teratur dan disiplin. 

d) Disiplin merupakan jalan bagi peserta didik untuk sukses dalam belajar 

dan kelak ketika bekerja. Kesadaran akan pentingnya norma, aturan, 

kepatuhan dan ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan seseorang. 

 

2.2. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

a. TR Mc. Connel (ed:288) terdapat dalam tim pengembangan MKDK 

IKIP SEMARANG (1990:27) menyatakan belajar adalah pemodifikasian 

tingkah laku melalui pengalaman  dan latihan. Dalam mengartikan 

belajar sebagai pemodifikasian tingkah laku,atau pengubahan tindak 

tanduk, seseorang tidak hanya melakukan tindakan-tindakan luar yang 

nampak oleh mata tetapi juga melakukan tindakan-tindakan dalam 

seperti berpikir dan berimajinasi. 

b. Gagne dalam Slameto (2003:13) memberikan 2 definisi yaitu: 
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1) Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku. 

2) Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

diperoleh dari instruksi. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar dapat diartikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

2. Prinsip-prinsip Belajar  

Prinsip-prinsip belajar menurut Slameto (2003:27-28) antara lain: 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional, 

2) Belajar harus dapat menimbulkan  reinforcement dan motivasi 

yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional, 

3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuan dan belajar dengan efektif, 

4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya 

b. Sesuai hakikat belajar 

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

perkembangannya, 
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2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan 

discovery, 

3) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan 

pengertian yang diharapkan. 

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya, 

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksional yang dicapainya. 

d. Syarat keberhasilan belajar 

1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang, 

2) Repetisi, dalam proses belajar perlu pengulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa 

3. Teori Belajar 

Ada beberapa teori belajar, di antaranya: 

a. Teori belajar Gestalt dalam Slameto (2003:9) yaitu teori yang 

menyatakan bahwa dalam belajar yang penting adalah adanya 

penyesuaian pertama yaitu memperoleh respon yang tepat untuk 

memecahkan problem atau masalah yang dihadapi. Belajar penting 
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bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau 

memperoleh insight. 

b. Teori Conditioning dalam Ngalim Purwanto (1999:89) yaitu teori yang 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan yang terjadi 

karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan respon dan 

reaksi. Yang terpenting dalam teori ini adalah latihan-latihan yang 

kontinyu. 

4. Prestasi Belajar 

Hasil (prestasi) belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa 

ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di 

sekolah (Tu’u, 2004:75). Hasil belajar dibuktikan dan ditunjukkan melalui 

nilai atau angka  nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru 

terhadap tugas siswa dan ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya 

(Tu’u, 2004:75).  

Prestasi belajar adalah suatu usaha atau kegiatan anak untuk 

mengusai bahan-bahan pelajaran yang diberikan guru di sekolah (Nasution 

2004:23). Prestasi belajar juga dapat diartikan sebagai hasil atas kepaduan 

atau keterampilan yang dicapai oleh individu, untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Prestasi 

belajar dalam penelitian ini adalah nilai raport atau nilai akhir semester 

gasal 2008/2009 siswa kelas Xi IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang. 
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Menurut Hamalik  (2003:5), syarat-syarat perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar adalah: 1) Hasil belajar sebagai pencapaian tujuan; 2) 

Hasil belajar sebagai buah dari proses kegiatan yang disadari; 3) Hasil 

belajar sebagai produk latihan; 4) Hasil belajar merupakan tindak tanduk 

yang berfungsi efektif dalam kurun waktu tertentu; 5) Hasil belajar harus 

berfungsi operasional dan potensial yaitu merupakan tindak tanduk yang 

positif bagi pengembangan tindak tanduk lainnya. 

Prestasi belajar memang merupakan hasil proses yang kompleks 

yang melibatkan sejumlah variabel dan faktor yang terdapat dalam diri 

individu sebagai pembelajar (Sutardjo,  2003:76). Prestasi merupakan hasil 

yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. 

Prestasi akademik adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan 

biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka nilai yang diberikan oleh guru.  

Jadi prestasi siswa berfokus pada nilai atau angka yang dicapai 

siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama 

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

untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu unsur yang ada dalam prestasi siswa terdiri 

dari hasil belajar dan nilai siswa. 
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Hasil evaluasi tersebut didokumentasikan dalam buku nilai guru dan 

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

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

melalui buku yang disampaikan pada waktu pembagian rapor akhir semester 

atau kenaikan atau kelulusan. 

Nana Sudjana (2004:23) mengatakan bahwa di antara ketiga ranah 

ini, yakni kognitif, afektif, psikomotorik, maka ranah kognitiflah yang 

paling sering dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan 

kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran.  

Faktor – faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi siswa menurut 

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

motif, kesehatan, cara belajar, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, 

sekolah dan sarana pendukung belajar (Kartono, 1990:6). Agar hal ini  

menjadi lebih jelas, diuraikan berikut ini: 

1) Faktor kecerdasan 

Biasanya, kecerdasan hanya dianggap sebagai kemampuan rasional 

matematis. Rumusan di atas menunjukkan kecerdasan menyangkut 

kemampuan yang luas, tidak hanya kemampuan rasional memahami, 

mengerti, memecahkan problem, tetapi termasuk kemampuan mengatur 

perilaku berhadapan dengan lingkungan yang berubah dan kemampuan 

belajar dari pengalamannya. 
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2) Faktor bakat 

Bakat adalah kemampuan yang ada pada seseorang yang dibawanya 

sejak lahir, yang diterima sebagai warisannya dari orang tua. Bagi 

seorang siswa, bakat bisa berbeda dengan siswa lain. Ada siswa, yang 

berbakat dalam bidang ilmu sosial, ada yang di ilmu pasti. Karena itu, 

seorang siswa yang berbakat di bidang ilmu sosial akan sukar 

berprestasi tinggi di bidang ilmu pasti, dan sebaliknya. Bakat-bakat 

yang dimiliki siswa tersebut apabila diberi kesempatan dikembangkan 

dalam pembelajaran, akan dapat mencapai prestasi yang tinggi. Seorang 

siswa ketika akan memilih bidang pendidikannya, sebaiknya 

memperhatikan aspek bakat yang ada padanya. Untuk itu, sebaiknya 

bersama orang tuanya meminta jasa layanan psikotes untuk melihat dan 

mengetahui bakatnya. Sesudah ada kejelasan, baru menentukan pilihan. 

3) Faktor minat dan perhatian 

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian 

adalah melihat dan mendengar dengan baik dan teliti terhadap sesuatu. 

Minat dan perhatian biasanya berkaitan erat. Apabila seorang siswa 

menaruh minat pada satu pelajaran tertentu, biasanya cenderung untuk 

memperhatikannya dengan baik. Minat dan perhatian yang tinggi pada 

mata pelajaran akan memberi dampak yang baik bagi prestasi belajar 

siswa. Oleh karena itu, seorang siswa harus menaruh minat dan 

perhatian yang tinggi dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan 
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minat dan perhatian yang tinggi, kita boleh yakin akan berhasil dalam 

pembelajaran. 

4) Faktor motif 

Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu. Motif 

selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan 

seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam belajar, kalau 

siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal itu akan memperbesar 

usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi. Siswa yang 

kehilangan motivasi dalam belajar akan memberi dampak kurang baik 

bagi prestasi belajarnya. 

5) Faktor cara belajar 

Keberhasilan studi siswa dipengaruhi juga oleh cara belajar siswa. Cara 

belajar yang efisien memungkinkan mencapai prestasi lebih tinggi 

dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efisien. Cara belajar yang 

efisien sebagai berikut:   

a) Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar. 

b) Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima. 

c) Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari, dan 

berusaha menguasainya dengan sebaik-baiknya.  

d) Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal. 
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6) Faktor lingkungan keluarga 

Sebagian waktu seorang siswa berada di rumah. Orang tua, dan adik 

kakak siswa adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Oleh 

karena. itu, keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan 

positif memberi pengaruh pada
 
prestasi siswa. Maka orang tua sudah 

sepatutnya mendorong, memberi semangat, membimbing dan memberi 

teladan yang baik kepada anaknya. Selain itu, perlu suasana hubungan 

dan komunikasi yang lancar antara orang tua dengan anak-anak serta 

keadaan keuangan keluarga yang tidak kekurangan, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dan kelengkapan belajar anak. Ha1-hal 

tersebut ikut mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

7) Faktor sekolah selain keluarga 

sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar memberi 

pengaruh pada prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, sekolah 

merupakan lingkungan pendidikan yang sudah terstruktur, memiliki 

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

mental, spiritual, disiplin dan ilmu pengetahuan. Apalagi bila sekolah 

berhasil menciptakan suasana kondusif bagi pembelajaran, hubungan 

dan komunikasi per orang di sekolah berjalan baik, metode 

pembelajaran aktif interaktif, sarana penunjang cukup memadai, siswa 

tertib disiplin. Maka, kondisi kondusif tersebut mendorong siswa saling 

berkompetisi dalam pembelajaran. Keadaan ini diharapkan membuat 

hasil belajar siswa akan lebih tinggi. 
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Sedangkan Syah (2007:144) secara global menjelaskan faktor–

faktor yang mempengaruhi belajar siswa dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu: 

1 ) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

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

sekitar 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 prestasi 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. 

Pola kehidupan positif adalah melihat perubahan itu sebagai 

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

dapat dianggap sebagai sesuatu yang baik, memberi kemudahan dan 

kenyamanan serta peningkatan martabat hidup manusia. Manusia juga 

melihat adanya tantangan dan peluang bagi kemajuan hidup manusia. Oleh 
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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. 

Sementara pola kehidupan negatif adalah melihat perubahan itu 

sebagai ancaman yang membahayakan kehidupan. Menutupi diri terhadap 

perubahan akan tertinggal dan terbelakang. Pada sisi lain, tanpa 

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

menikmati perubahan yang terjadi. Akan tetapi, hal itu membawa dampak 

negatif dalam sikap dan perilaku serta kehampaan batiniahnya. 

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

begitu banyak ancaman dan tantangan. Prestasi yang dicapai dalam 

pembelajaran pun terhambat dan belum optimal. Menurut Slameto (2003: 

54–71) ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar anak antara lain: 

1) Faktor–faktor Intern 

a) Faktor jasmaniah, yang terdiri dari Faktor kesehatan dan Cacat 

tubuh. 

b) Faktor psikologis yang terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan dan kesiapan. 

c) Faktor Kelelahan  

2) Faktor–faktor Ekstern 
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a) Faktor keluarga yang terdiri dari cara orang tua mendidik, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan.  

b) Faktor Sekolah yang terdiri dari metode mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat yang terdiri dari kegiatan siswa dalam 

masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

2.3. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar mata pelajaran ekonomi merupakan hasil yang dicapai 

siswa yang berupa penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran ekonomi, yang biasanya ditujukan oleh 

nilai yang tertera baik dari ulangan harian, ulangan tengah semester, dan nilai 

akhir (nilai raport). Hasil belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh faktor 

yang bersal dari diri sendiri (intern) dan faktor yang berasal dari luar 

(ekstern). Disiplin merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

dari dalam diri siswa sendiri. 

Disiplin belajar merupakan kondisi yang sangat penting dan 

menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Disiplin belajar yang baik 

akan membantu siswa dalam membentuk sikap dan perilaku, tata kehidupan 

berdisiplin akan mengantarkan siswa belajar dengan baik dan mendorong 

siswa meraih prestasi yang tinggi pula. Menurut penelitian Au dan Kawakin 
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dalam Partono dan Tri Winarni (2006:207) juga menghasilkan tentang 

hubungan antara disiplin dengan prestasi belajar. Dari penelitian  tersebut 

diketahui bahwa pemberian penjelasan yang terus menerus disertai dengan 

perbaikan di sana sini dalam mengatur kondisi anak dalam mengikuti tata 

tertib dalam pengelolaan pengajaran prestasi siswa akan meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian 

ini adalah: 

Gambar 1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin Belajar (X) 

Indikator: 

1. Ketaatan terhadap tata 

tertib sekolah 

2. Disiplin mengikuti 

pelajaran 

3. Disiplin dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

4. Tepat waktu dalam belajar 

5. Belajar teratur 

6. Mengerjakan tugas sekolah 

di rumah 

 

Hasil Belajar (Y) 

Indikator: 

Nilai Raport Mata 

Pelajaran Ekonomi 

Semester Gasal 

2008/2009 

 

Hasil Belajar 

Kurang Baik 

 

Hasil Belajar 

Baik 
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2.4. Hipotesis  

Hipotesa (Ha) dalam penelitian ini adalah : 

Ada Pengaruh Disiplin Siswa Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran 

Ekonomi Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek dari penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa Kelas XI 

IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang yang berjumlah 170 siswa. 

Populasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel. 1 

Jumlah Populai siswa kelas XI IPS 

SMA PGRI 1 Taman Pemalang 

Kelas  Jumlah Siswa 

II IPS 1 

II IPS 2 

II IPS 3 

II IPS 4 

44 

42 

42 

42 

Jumlah 170 Siswa 

Sumber: SMA PGRI 1 Taman Pemalang 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, (Suharsimi 

Arikunto, 2002:109). Pengambilan sampel harus benar-benar mewakili 

populasi yang ada, dengan kata lain sampel harus representatif. Dalam 

menentukan besarnya sampel, pada prinsipnya tidak ada peraturan yang 

mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.  
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Sampel dalam penelitian ini adalah menurut “Slovin” (Husein, 1998:78), 

yaitu: 

21 Ne

N
n  

Dimana:  

 n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran populasi 

 e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena hasil kesalahan 

pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir/diinginkan, yang diambil 

dalam penelitian ini adalah 10 %. 

Adapun cara pengambilan sampel penelitian ini dapat dilakukan dengan 

cara proporsi random sampling yaitu sampel acak sesuai dengan porsi 

yang telah ditetapkan dalam tiap kelasnya, karena semua subjek dianggap 

sama dilihat dari: a) sama-sama kelas 2 IPS, 2) sama-sama mewakili 

populasi, 3) sama-sama dalam satu angkatan. Dengan demikian maka 

semua subjek diberi hak yang sama untuk memperoleh kesempatan 

dipilih menjadi sampel. Oleh karena itu, untuk menentukan jumlah 

sampel dari tiap sub-bagian ditentukan dengan rumus proporsi 

(proportion sampel). 
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Tabel. 2 

Jumlah Sampel siswa kelas XI IPS  

SMA PGRI 1 Taman Pemalang 

Kelas  Jumlah Siswa 

II IPS 1 

II IPS 2 

II IPS 3 

II IPS 4 

44 x 63 : 170 = 16,306 = 16 Siswa 

42 x 63 : 170 = 15,565 = 16 Siswa 

42 x 63 : 170 = 15,565 = 16 Siswa 

42 x 63 : 170 = 15,565 = 16 Siswa 

Jumlah        64 Siswa 

   

Setelah mengetahui proporsi sampel dalam tiap kelasnya seperti dalam 

tabel di atas maka dalam pengambilan sampel menggunakan metode 

simple random sampling yaitu dengan cara acak menggunakan undian 

(Arikunto, 2002:114), yaitu berupa gulungan kertas. Dengan tanpa 

prasangka, peneliti mengambil gulungan kertas berdasarkan jumlah 

sampel yang sudah dihitung dalam tabel, dan nomor yang tertera pada 

gulungan yang terambil itulah yang merupakan nomor subjek sampel 

penelitian. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian, (Arikunto, 1996:99). Variabel dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Disiplin Siswa (X) Variabel Bebas, yaitu terdiri atas ketaatan terhadap 

tata tertib sekolah, ketaatan terhadap kegiatan belajar di sekolah, 
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ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas, ketaatan dalam kegiatan 

belajar di rumah dan perilaku kedisiplinan di dalam kelas 

2. Prestasi Belajar (Y) Variabel Terikat, yaitu hasil belajar siswa dilihat 

dari nilai raport mata pelajaran ekonomi  semester gasal 2008/2009  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam  rangka pengumpulan 

data yang diperlukan  adalah dengan cara: 

1. Metode observasi 

Metode observasi yakni pengamatan atau memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan mata terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecap secara langsung. 

2. Metode angket 

Metode angket adalah suatu daftar pernyataan yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi dari responden dan ditemukan skor 

nilainya untuk tiap-tiap pertanyaan (Suharsimi Arikunto, 2002:128), 

metode ini digunakan untuk mengungkap variabel disiplin siswa. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 

dokumen-dokumen baik berupa arsip, teori, dalil, laporan statistik dan 

lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2002:135). Metode ini digunakan untuk 
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melengkapi data yang berhubungan dengan tingkat disiplin dan 

prestasi belajar siswa. 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:144). Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal yang 

melakukan analisa butir dengan cara skor-skor yang ada pada butir yang 

dikorelasikan. Sedangkan rumus yang digunakan adalah Product 

Momen dengan angka kasar, yaitu: 

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

Keterangan: 

1. rxy = koefisien korelasi antara x dan y 

2. X  = variabel bebas 

3. Y  = variabel terikat 

4. N  = jumlah responden 

(Arikunto, 2002 : 146) 

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui semua butir soal valid, 

sehingga dapat digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini akan 

digunakan alat bantu program excel. Hasil dari uji validitas instrumen 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel. 3 

Hasil Uji Validitas Variabel Disiplin Siswa 

No Butir Soal rhitung   rtabel  Kesimpulan 

1 b1 0.402 0.244 Valid 

2 b2 0.421 0.244 Valid 

3 b3 0.615 0.244 Valid 

4 b4 0.367 0.244 Valid 

5 b5 0.505 0.244 Valid 

6 b6 0.487 0.244 Valid 

7 b7 0.469 0.244 Valid 

8 b8 0.654 0.244 Valid 

9 b9 0.441 0.244 Valid 

10 b10 0.462 0.244 Valid 

11 b11 0.465 0.244 Valid 

12 b12 0.595 0.244 Valid 

13 b13 0.419 0.244 Valid 

14 b14 0.528 0.244 Valid 

15 b15 0.404 0.244 Valid 

16 b16 0.392 0.244 Valid 

17 b17 0.507 0.244 Valid 

18 b18 0.558 0.244 Valid 

19 b19 0.582 0.244 Valid 

20 b20 0.578 0.244 Valid 

21 b21 0.556 0.244 Valid 

22 b22 0.354 0.244 Valid 

23 b23 0.613 0.244 Valid 

24 b24 0.440 0.244 Valid 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena  

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:154). 

Untuk mengetahui reliabilitas dengan cara menganalisa data dari suatu 

kali pengetesan yang dilakukan dengan rumus alpha, yaitu:  

2

2

11 1
1 t

b

k

k
r
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Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya pertanyaan 

b
2 

 = uraian butir 

∑ b
2 

= jumlah uraian butir 

t
2 

 = uraian total  

(Arikunto, 2002:102) 

Berdasar analisis yang telah dilakukan, untuk soal uji coba diperoleh r11   

sebesar 0,844 sedangkan rtabel 0,244, karena rhitung  > rtabel  maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen ini reliabel 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode yang disunakan digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel yang ada dalam 

penelitian. Dalam hal ini metode analisis deskriptif persentase 

digunakan hanya untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh 

disiplin siswa terhadap prestasi belajar. 

Untuk mengukur variabel disiplin siswa ditentukan dengan memberi 

skor dari jawaban angket yang diisi oleh responden dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a diberi skor 4 

b diberi skor 3 
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c diberi skor 2 

d diberi skor 1 

Perhitungan indeks persentase dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

%100% x
N

n
 

dimana: 

% = persentase nilai yang diperoleh 

n = skor yang diperoleh 

N = skor maksimal atau skor ideal  

(Ali, 1987:184) 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang 

diperoleh dari masing-masing indikator dalam variabel dari 

perhitungan deskriptif persentase. Cara menentukan kriteria adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan angka persentase 

 

 

b. Menentukan angka persentase terendah 
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c. Rentang persentase =100%-25%=75% 

d. Interval kelas persentase =75% : 4 = 18.75% 

(Hadi, 2000:184) 

Tabel 4 

Kriteria deskripsi persentase 

Interval Kriteria 

81,26% - 100% 
Sangat Tinggi 

62,51% - 81,25% 
Tinggi 

43,76% - 62,5% 
Sedang 

25% - 43,75% 
Rendah 

 

2. Metode Analisis Statistik 

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam 

rangka penarikan kesimpulan, analisis yang digunakan adalah Analisis 

Regresi Sederhana. 

Analisis ini digunakan dengan alasan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan yang 

digunakan adalah: 

Y=a+bX 

Keterangan: 

Y = Variabel prestasi belajar 

a = Koefisien regresi disiplin siswa 

X = Disiplin siswa 

(Sudjana, 1996: 325) 
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3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh disiplin siswa 

secara parsial terhadap prestasi belajar siswa digunakan uji t 

dengan rumus : 

t = 
2

12

12

1 y

y

r

KNr
 

(Sudjana, 1996 : 380) 

Dimana :  

N = Jumlah populasi 

K = Jumlah variabel 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh disiplin siswa 

terhadap prestasi belajar. Untuk mengukur derajat hubungan antara 

2 variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disiplin siswa 

dan prestasi belajar digunakan rumus sebagai berikut : 

R
2
 = 

2y

JKreg
    

(Sudjana, 1996 : 383) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SMA PGRI 1 Taman Pemalang 

a. Sejarah Berdirinya 

SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang merupakan lembaga 

pendidikan di bawah yayasan yang bernama YPLP PGRI (Yayasan 

Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia) 

perwakilan cabang YPLP PGRI Pemalang, secara khusus berdiri sebagai 

salah satu hasil keputusan rapat kerja PGRI anak Cabang Pemalang 

dengan bapak Suroto ketua SMEA Negeri Pemalang dan bapak Marsaid 

sebagai sekretaris PGRI anak cabang Pemalang merangkap sebagai kepala 

SD Kebondalem 3 Pemalang. 

Pada mulanya, berdirinya SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang secara umum bersamaan dengan berdirinya STM PGRI, mulai 

menerima siswa baru pada tahun ajaran 1981/1982. SMA PGRI 1 Taman 

Kabupaten Pemalang menerima tiga kelas sedangkan STM PGRI 

menerima satu kelas. Pelaksanaan belajar mengajar berlangsung sore hari, 

karena lokasi masih meminjam SMEA Negeri Pemalang. Setelah Berjalan 

satu semester, SMA PGRI mendapat ijin untuk terus dibuka tetapi STM 

PGRI tidak diijinkan, dengan alasan sarana dan alat-alat prakteknya 

kurang memenuhi syarat sebagai sekolah kejuruan dimana 60% praktek 

dan 40% teori. 
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Dalam proses perkembangannya pada tahun 1985 statusnya 

menjadi diakui dengan SK Tanggal 6 Januari 2986 No. 001/C/Kep/86. 

Lokasi belajarnya menjadi dua yaitu, untuk kelas satu dan dua masih 

meminjam SMEA Negeri Pemalang di Sirandu, kelas tiga mendapat lokasi 

baru di jalan dr. Wahidin Sudirohusodo Taman Pemalang. 

Pada tahun 1989/1990 statusnya naik menjadi disamakan dengan SK 

Dirjen Dikdasmen No. 0099/C/Kep/I/1990 tertanggal 20 Januari 1990 dan 

sepenuhnya menempati gedung yang sampai sekarang di tempati.   

b. Letak dan Keadaan Geografis 

SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang dibangun di atas tanah 

seluas 6.385 m
2
 dengan Akta Daerah Nomor 32 Tanggal 24 Nopember 

1986, terletak di jalan dr. Wahidin Sudirohusodo Taman Pemalang yang 

menghubungkan lalu lintas jurusan Semarang - Jakarta. Dilihat dari segi 

transportasinya kurang strategis sebab jalan ini hanya untuk satu jalur 

sehingga siswa-siswinya harus berlawanan arah bahkan harus memutar 

arah untuk sampai di Sekolah. 

Dilihat dari segi ketenangan belajar sangat menguntungkan sebab 

dibatasi: 

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik perorangan 

Sebelah Utara  ; Jalan raya satu jalur Semarang - Jakarta 

Sebelah Timur  : Tanah sawah milik perorangan dan sungai irigasi 

Sebelah Barat  : Sawah, dan SMK PGRI 2 taman Pemalang 
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SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang terletak di Desa Taman 

Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang yang 

arahnya sebelah tenggara dari kota Pemalang jaraknya 7 Km dari pusat 

kota. 

c. Kondisi Umum 

1) Guru dan Karyawan 

Proses belajar mengajar tidak akan lepas dari dua unsur pokok 

yaitu pendidik dan anak didik. Tenaga edukatif di SMA PGRI 1 

Taman Kabupaten Pemalang berjumlah 66 orang. Sebagai guru tetap 

yayasan 12 orang, guru bantu 2 orang, dibantu 10 orang karyawan TU 

(tata usaha), 1 orang penjaga, dan 1 orang satpam. 

2) Siswa 

Pada tahun ajaran 2008/2009, SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang menampung 1049 siswa terbagi dalam 25 kelas dengan 

Perincian; kelas X terdiri dari 8 kelas dengan jumlah 334 siswa, kelas 

XI terdiri dari 8 kelas dengan jumlah 349 siswa, kelas XII terdiri dari 9 

kelas dengan jumlah 366 siswa. 

3) Sarana dan Prasarana 

Sebagai upaya kemajuan proses belajar mengajar dan 

meningkatnya mutu pendidikan bagi para siswa SMA PGRI 1 Taman 

Kabupaten Pemalang, maka diperlukan sarana dan prasarana. Pada 

SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang dapat dikatakan cukup 
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sarana dan prasarananya, tetapi masih perlu dilengkapi prasarananya, 

seperti alat-alat olahraga, perpustakaan dan kelengkapan masjid. 

4) Visi dan Misi 

Visi 

Berakhlak Mulia, Berilmu, dan Terampil Berkarya 

Misi 

1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME 

2. Membangkitkan pemahaman dan pengamalan Budi Pekerti dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Menumbuhkembangkan rasa malu apabila melanggar peraturan, 

baik di sekolah ataupun di masyarakat 

4. Melaksanakan KBM secara optimal, sesuai kemampuan 

5. Menumbuhkembangkan semangat kompetitif antar warga sekolah 

6. Menumbuhkembangkan budaya membaca, menulis dan gemar 

meneliti, aktif berbahasa 

7. Meningkatkan prestasi yang terkait dalam bidang ketrampilan, 

seni, pramuka, OSIS, dan olahraga 

 

2.  Deskripsi Hasil Penelitian  

a) Hasil Deskripsi Persentase Variabel Disiplin Siswa 

Untuk mendeskripsikan hasil penelitian variabel disiplin siswa 

berdasarkan hasil skor yang diperoleh dapat digunakan kriteria berikut:  
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Tabel. 5  

Kriteria Deskripsi Persentase Variabel Disiplin Siswa 

 

Kelas interval persentase Kriteria 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 

62,51% – 81,25% Tinggi 

43,76% – 62,50% Sedang 

25,00% – 43,75% Rendah 

 

Deskripsi persentase  untuk variabel disiplin siswa secara keseluruhan 

dapat diketahui melalui tabel berikut: 

 

Tabel.  6 

Rangkuman Hasil Analisis Deskripsi Persentase  

Variabel Disiplin Siswa 

Kriteria Jumlah Persentase 

Sangat Tinggi 8 12.50% 

Tinggi 36 56.25% 

Sedang 20 31.25% 

Rendah 0 0% 

 

Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa disiplin siswa kelas XI IPS SMA 

PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang dalam kategori sangat tinggi 

sebesar 12,50%  kemudian tinggi sebesar 56,25% , sedang  sebesar 

31,25% dan rendah 0%. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa 

secara umum disiplin siswa sudah baik dalam kriteria baik atau tinggi. 

Untuk lebih jelas mengenai tingginya disiplin siswa kelas XI IPS SMA 

PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang tersebut dapat dilihat grafik 

berikut ini : 
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Gambar 2 

Grafik Disiplin Siswa 

 

Sedangkan secara terperinci hasil analisis persentase setiap indikator 

variabel disiplin siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel. 7 

Rangkuman Hasil Analisis Deskripsi Persentase  

Variabel Disiplin Siswa Setiap Indikator 

No Indikator Skor 

Riil 

Skor 

maks  

% ktriteria 

1 Disiplin menaati tata tertib 873 1024 85,25 Sangat tinggi 

2 Disiplin mengikuti pelajaran 1008 1536 49,22 sedang 

3 Disiplin dalam mengerjakan 

tugas-tugas 

392 512 76,56 Tinggi 

4 Tepat waktu dalam belajar 310 768 60,55 Sedang 

5 Belajar teratur 351 512 68,55 Tinggi 

6 Mengerjakan tugas sekolah 

di rumah 

1232 1792 60,16 Sedang 

 jumlah 4166 6144 67,81 Tinggi 

 

b) Deskripsi Persentase Variabel Prestasi Belajar 

Untuk mendeskripsikan hasil penelitian variabel prestasi belajar siswa 

berdasarkan hasil skor yang diperoleh dapat digunakan kriteria berikut: 
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43 
 

Tabel. 8 

Kategori Prestasi Belajar Siswa 

No Kategori Rentang Nilai Jumlah Persentase 

1 Sangat Baik 81,00 - 100 0 0% 

2 Baik 71,00 – 80,00 3 4,69% 

3 Cukup 61,00 – 70,00  38 59,38% 

4 kurang ≤ 60,00 23 35,94% 

Jumlah 64 100% 

 

Deskripsi persentase  untuk variabel prestasi belajar secara keseluruhan 

dapat diketahui melalui tabel berikut: 

 

Tabel.  9 

Rangkuman Hasil Analisis Deskripsi Persentase  

Variabel Prestasi Belajar 

Kriteria Jumlah Persentase 

Sangat Baik 0 0% 

Baik 3 4.69% 

Cukup 38 59.38% 

kurang 23 35.94% 

 

Berdasarkan tabel 9 terlihat bahwa prestasi belajar siswa kelas XI IPS 

SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang dalam kategori sangat tinggi 

sebesar 0%  kemudian tinggi sebesar 4,69% , sedang  sebesar 59,38% dan 

rendah 35,94%. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa secara umum 

disiplin siswa dalam kriteria sedang. Berikut adalah grafik prestasi belajar 

siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang: 
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Gambar 3 

Grafik Prestasi Belajar Siswa 

 

 

3. Analisis Data 

a) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Metode ini digunakan untuk mengetahui persamaan regresi 

pengaruh disiplin siswa (X) terhadap prestasi belajar (Y). Berdasarkan 

penelitian diperoleh hasil perhitungan analisis regresi sederhana dengan 

menggunakan program komputer SPSS For Windows 12 seperti terangkum 

pada tabel berikut :  

 Tabel. 10 

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

 

Model 

  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta     

1 (Constant) 42.449 5.858   7.247 .000 

  Disiplin 

Siswa 
.286 .085 .394 3.370 .001 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

0,00%

50,00%

100,00%

Sangat 
Tinggi

Tinggi
Sedang

Rendah

35,94%

4,69%0,00%

59,38%
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 Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linier 

sederhana sebagai berikut Ŷ=42,449+0,286X. Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut: 

1) Konstanta = 42,449 

Jika variabel disiplin siswa (X) = 0, maka prestasi belajar (Y) sebesar 

42,449 unit skor 

2) Koefisien (X) = 0,286 

Jika disiplin siswa mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) poin, maka 

akan menyebabkan prestasi belajar akan naik sebesar 0,286 poin. 

Dari hasil di atas bermakna bahwa pengaruh disiplin siswa terhadap 

presasi belajar hanya sebesar 0,286 poin yang berarti pengaruhnya tidak 

signifikan. 

b) Hasil Uji Hipotesis (uji t) 

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan 

dengan menggunakan alat uji statistik yaitu uji t. Pengujian Hipotesis 

Secara Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel 

disiplin siswa (X)  berpengaruh terhadap prestasi belajar (Y). Adapun hasil 

hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel. 11 

 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) 

Variabel t hitung Sig. R
2 

Keterangan 

Disiplin Siswa (X) 3.370 0,001 0.155 Signifikan 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas menunjukkan thitung = 3,370 

dengan signifikasi 0,001. Karena signifikasi yang diperoleh 0,001 

(0,001<0,05), dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak hal ini berarti 

bahwa variabel disiplin siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang. 

c) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Adapun hasil 

pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel. 12 

Rangkuman Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

0,394 0,155 0,141 7,0246 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

 Berdasarkan tabel 11 didapatkan angka koefisien determinasi (R
2
)  

sebesar 0,155. Hal ini berarti bahwa disiplin siswa berpengaruh terhadap 

prestasi belajar sebesar 15,5 % dapat dijelaskan oleh variabel disiplin 
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siswa. Sedangkan sisanya 100% - 15,5 % = 84,5 % dijelaskan oleh sebab-

sebab yang lain di luar variabel yang diteliti.  

4.2 Pembahasan  

Prestasi belajar merupakan  hasil yang diraih siswa setelah 

melaksanakan belajar di sekolah. Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah 

disiplin siswa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang yang 

ditunjukkan dari uji parsial sebesar 15,5% dan sisanya 84,5% dipengaruhi faktor 

lain yang tidak di ungkap dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian diketahui bahwa sebesar 

56,25% siswa memiliki disiplin yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap 

siswa yang disiplin menaati peraturan sekolah, ketaatan terhadap tata tertib 

sekolah, disiplin mengikuti pelajaran, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas, 

tepat waktu dalam belajar, belajar  teratur, mengerjakan tugas sekolah di 

rumah dengan baik. Dengan adanya kondisi tersebut tentunya dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

Disiplin adalah suatu tata tertib yang memberikan tatanan kehidupan 

pribadi dan kelompok. Disiplin timbul dari dalam jiwa, yang dapat 

menimbulkan dorongan untuk menaati tata tertib, disiplin mengikuti pelajaran, 

disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas, tepat waktu dalam belajar, belajar 
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teratur, mengerjakan tugas sekolah di rumah. Dalam belajar disiplin sangat 

diperlukan karena disiplin melahirkan semangat menghargai waktu, bukan 

menyianyiakan waktu berlalu dalam kehampaan. Disiplin yang baik akan 

menghasilkan prestasi yang baik pula di samping faktor lain yang turut 

mempengaruhi prestasi belajar.  

Upaya meningkatkan prestasi belajar terus dilakukan. Usaha yang 

dilakukan antara lain dengan melengkapi fasilitas yang dapat menunjang 

kegiatan, mengadakan kerjasama dengan instansi lain, serta menerapkan pola 

pembelajaran yang sesuai guna meningkatkan prestasi belajar. Selain itu 

sekolah juga rutin memberikan bimbingan konseling kepada siswa yang 

sering terlambat, sering tidak masuk sekolah dan siswa yang  mempunyai 

masalah dalam belajar guna membantu proses belajar serta meningkatkan 

prestasi belajar yang lebih baik. 

Dalam upaya peningkatan disiplin siswa, sekolah sering menemui 

kendala, hal ini berkaitan dengan proses belajar yang tidak hanya di sekolah, 

tetapi juga di dalam rumah. Dimana siswa diberikan pekerjaan rumah dengan 

tujuan agar siswa dapat mempelajari kembali pelajaran yang telah diperoleh di 

kelas supaya dipelajari kembali di rumah. Tetapi dalam kenyataannya banyak 

siswa yang tidak mempelajari kembali pelajaran di rumah. Hal tersebut 

terlihat dari jawaban angket penelitian untuk indikator belajar teratur dan 

disiplin mengerjakan tugas di rumah sebesar 70%.  
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Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan prestasi belajar siswa 

kelas XII IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang adalah kategori 

yang cukup atau sedang. Hal tersebut dikarenakan para siswa telah memiliki 

kesadaran disiplin yang tinggi, sehingga dapat membatu meningkatkan 

prestasi belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Disiplin siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang tahun 

ajaran 2008/2009 dalam kategori tinggi atau baik, dan prestasi belajar siswa 

sedang atau cukup baik. 

2. Ada pengaruh disiplin siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi 

siswa kelas XII IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang, Hasil 

perhitungan yang dilakukan dengan program SPSS release 12.0 diperoleh thitung 

3,370 dengan probabilitas = 0,001 < 0,05. Sehingga Ho ditolak  dan Ha diterima, 

berarti terdapat pengaruh positif disiplin siswa terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang. 

3. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) didapat R
2
 sebesar 0,155. Hal ini 

menunjukkan bahwa disiplin siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 Taman Kabupaten 

Pemalang sebesar 15,5% sedangkan sisanya 84,5%  dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 
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4.2 Saran  

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan guru dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pelajaran serta 

menggunakan metode pengajaran yang baru, agar siswa lebih tertarik dan 

mau belajar lebih baik khususnya mata pelajaran ekonomi. 

2. Diharapkan siswa dapat meningkatkan belajar, di rumah maupun di 

sekolah agar memperoleh hasil yang lebih baik. 

3. Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh disiplin siswa terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA PGRI 1 

Taman Kabupaten Pemalang, untuk peneliti berikutnya diharapkan 

menggunakan variabel lain. 
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PENGARUH DISIPLIN SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

MATAPELAJARAN EKONOMI SISWA KELAS XI IPS 

SMA PGRI 1 TAMAN KABUPATEN PEMALANG 

 

ANGKET PENELITIAN 

 

Nama    : 

Nomor Induk Siswa  : 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Bacalah setiap pertanyaan secara teliti sebelum anda menjawab pertanyaannya. 

2. Jawablah pertanyaan dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang 

ini semata-mata untuk kepentingan penelitian. 

3. Jawaban yang anda berikan tidak akan berpengaruh pada apaun termasuk nilai 

anda, karena  ini semata-mata untuk kepentingan penelitian. 

 

1. Berapa kali anda tidak masuk sekolah dalam 1 bulan? 

a. Tidak Pernah 

b. 1-3 kali 

c. 4-6 kali 

d. > 6 kali 

2. Berapa kali anda terlambat masuk sekolah dalam 1 bulan? 

a. Tidak Pernah 

b. 1-3 kali 

c. 4-6 kali 

d. > 6 kali 

3. Setiap ada tugas pelajaran ekonomi, apakah anda selalu mengerjakannya? 

a. Selalu mengerjakan tugas dengan baik 

b. Sering mengerjakan dan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang mengerjakan jika tidak malas 

d. Tidak pernah mengerjakan karena malas 

4. Apakah anda selalu mempelajari kembali PR , jika sudah dikoreksi guru? 

a. Selalu mengerjakan PR dengan baik 

b. Sering mengerjakan dan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang mengerjakan jika tidak malas 

d. Tidak pernah mengerjakan karena malas 

5. Apakah anda merasa senang dalam mengikuti pelajaran ekonomi? 

a. Selalu karena menyenangkan 

b. Sering dan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang merasa senang jika tidak malas 



d. Tidak pernah karena malas dan tidak suka 

6. Untuk mengurangi kesulitan belajar, apakah anda mengikuti pelajaran 

ekonomi dengan baik? 

a. Selalu mengikuti pelajaran dengan baik 

b. Sering mengikuti dengan baik dan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang mengikuti dengan baik 

d. Tidak pernah mengikuti dengan baik karena malas 

7. Bila merasa bosan dikelas, apakah tetap memperhatikan pelajaran dengan 

baik? 

a. Selalu memperhatikan walaupun bosan 

b. Sering memperhatikan sesekali tidak karena bosan 

c. Kadang-kadang memperhatikan karena bosan 

d. Tidak pernah memperhatikan karena bosan 

8. Jika guru ekonomi anda sedang menjelaskan, apakah anda memperhatikan 

dengan baik? 

a. Selalu memperhatikan dengan baik 

b. Sering memperhatikan sesekali tidak karena malas 

c. Kadang-kadang memperhatikan karena malas 

d. Tidak pernah memperhatikan karena malas 

9. Berapa kali anda melanggar peraturan sekolah dalam tiap minggunya? 

a. Tidak pernah 

b. 1-2 kali seminggu 

c. 3-4 kali seminggu 

d. 5-6 kali seminggu 

10. Untuk mata pelajaran ekonomi, apakah anda selalu membuat surat ijin apabila 

anda tidak masuk sekolah? 

a. Selalu membuat surat ijin 

b. Sering membuat surat ijin sesekali tidak 

c. Kadang-kadang membuat surat ijin karena malas 

d. Tidak pernah membuat surat ijin karena malas 

11. Jika ada kesulitan belajar, apakah anda mendiskusikan dengan teman anda? 

a. Selalu mendiskusikan untuk mengatasi kesulitan 

b. Sering mendiskusikan kalau dan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang mendiskusikan karena malas 

d. Tidak pernah mendiskusikan karena malas 

12. Setiap guru menerangkan, apakah anda memperhatikan dengan baik? 

a. Selalu memperhatikan dengan baik 

b. Sering memperhatikan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang memperhatikan karena malas 

d. Tidak pernah memperhatikan karena malas 



13. Jika ada keperluan atau halangan dan anda meninggalkan waktu yang sudah 

anda tetapkan, apakah anda akan mengganti pada kesempatan lain? 

a. Selalu mengganti karena sudah di jadwal 

b. Sering mengganti sesekali tidak 

c. Kadang-kadang mengganti kalau tidak malas 

d. Tidak pernah mengganti karena malas 

14. Jika ada pekerjaan rumah (PR) untuk mata pelajaran ekonomi, apakah anda 

selalu mengerjakan dengan segera tanpa menundanya? 

a. Selalu mengerjakan segera tanpa menundanya 

b. Sering mengerjakan sesekali tidak karena malas 

c. Kadang-kadang mengerjakan karena malas  

d. Tidak pernah mengerjakan karena malas 

15. Jika ada teman anda yang mengajak pergi pada saat anda belajar, apakah anda 

selalu mengikuti  ajakan teman? 

a. Tidak pernah karena jamnya belajar 

b. Kadang-kadang mengikuti ajakan teman 

c. Sering mengikuti ajakan teman karena tidak enak sama teman 

d. Selalu mengikuti ajakan teman 

16. Dalam satu hari berapa jam anda belajar? 

a. > 2 jam 

b. 1-2 jam 

c. 1 jam 

d. Tidak pernah karena malas 

17. Dalam satu bulan, jika ada tugas yang sangat sulit, apakah anda akan 

berusaha mengerjakan dengan baik? 

a. Selalu mengerjakan dengan baik bersama teman 

b. Sering mengerjakan dan sesekali tidak karena sulit 

c. Kadang-kadang mengerjakan karena sulit 

d. Tidak pernah mengerjakan karena sulit 

18. Meskipun tugas yang diberikan bapak/ibu guru tidak dikumpulkan, apakah 

anda tetap mengerjakan dirumah? 

a. Selalu mengerjakan di rumah agar lebih paham 

b. Sering mengerjakan dan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang mengerjakan karena malas 

d. Tidak pernah mengejakan karena malas 

19. Bila ada waktu luang, apakah anda selalu memanfaatkan untuk mengerjakan 

tugas? 

a. Selalu mengerjakan bila ada waktu luang 

b. Sering mengerjakan sesekali tidak  

c. Kadang-kadang mengerjakan kalau ingat 



d. Tidak pernah mengerjakan karena malas 

20. Setelah anda selesai belajar ekonomi, apakah anda membuat rangkuman 

untuk memudahkan anda dalam belajar? 

a. Selalu membuat rangkuman untuk mempermudah belajar 

b. Sering membuat dan sesekali tidak karena sudah mempunyai catatan 

c. Kadang-kadang membuat karena sudah mempunyai catatan 

d. Tidak pernah membuat rangkuman karena malas dan sudah punya catatan 

21. Jika ada ulangan, apakah anda belajar lebih giat?  

a. Selalu belajar dengan giat agar bisa mengerjakan 

b. Sering belajar dengan giat dan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang belajar karena malas 

d. Tidak pernah belajar karena malas 

22. Setelah anda pulang sekolah apakah anda mengulang kembali bahan pelajaran 

ekonomi yang baru saja dipelajari disekolah? 

a. Selalu mengulang kembali agar lebih paham 

b. Sering mengulang kembali dan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang mengulang kembali  

d. Tidak pernah mengulang kembali karena malas 

23. Meskipun materi yang anda pelajari kurang menarik bagi anda, apakah anda 

tetap mempelajarinya dengan teratur? 

a. Selalu mempelajarinya agar tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik 

b. Sering mempelajari tapi sesekali tidak  

c. Kadang-kadang mempelajari dengan baik karena malas 

d. Tidak pernah mempelajari kembali karena tidak menarik 

24. Apakah anda selalu mempersiapkan materi pelajaran yang akan dipelajari 

esok harinya secara teratur? 

a. Selalu mempersiapkan dengan baik  

b. Sering mempersiapkan dan sesekali tidak 

c. Kadang-kadang mempersiapkan jika titak malas 

d. Tidak pernah mempersiapkan karena malas 

 


