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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 
 
 
A. Tinjauan Pustaka 

 
1. Belajar 

 
Belajar merupakan komponen yang paling penting dalam pembelajaran dimana dari 

proses belajar dapat diketahui hal-hal yang belum diketahui, belajar atau 

pembelajaran merupakan proses dimana seseorang mengetahui hal-hal yang tidak 

diketahui sebelumnya. Menurut Abu Ahmadi (1991:121) belajar adalah: “Suatu 

proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

 
Menurut Oemar Hamalik (2004:21) belajar merupakan suatu bentuk pertumbuhan 

atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah 

laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Sedangkan Wasty Soemanto 

(1998:104) mengatakan belajar itu bukan sekedar pengalaman, belajar adalah suatu 

proses dan bukan suatu hasil. Karena itu belajar berlangsung secara aktif dan 

integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu 

tujuan.  
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Menurut Arif S. Sadiman (1996:1) belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi 

pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke 

liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut 

baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) 

maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif). 

 
M. Dalyono (1997:212) mengemukakan adanya beberapa elemen penting yang 

penting dalam mencirikan pengertian belajar yaitu bahwa: 

(1) Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu 
dapat mengarah pada tingkah laku yang lebih baik atau sebaliknya, (2) Belajar 
merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman, (3) Untuk 
dapat disebut belajar maka perubahan itu harus relatif mantap; harus merupakan akhir 
dari suatu periode waktu yang cukup panjang, (4) Tingkah laku yang mengalami 
perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun 
psikis. 
 
 
Dari keseluruhan pendapat tentang pengertian belajar pada dasarnya mengacu pada 

suatu tujuan yaitu belajar merupakan proses dari tidak tahu menjadi tahu, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang berlangsung secara terus 

menerus selama manusia itu hidup dan membawa perubahan ke arah yang positif atau 

sebaliknya ke arah negatif. 

 
2. Prestasi Belajar 

 
Setelah siswa mengalami proses belajar diharapkan siswa mengalami perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari kegiatan belajar. Salah satu petunjuk keberhasilan 

siswa dalam kegiatan belajar adalah prestasi belajar yang merupakan hasil belajar 

individu secara maksimal. 
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Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan atau dikerjakan, 

dan sebagainya) (Depdikbud, 1996:787). Prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan/keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, yang lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau nilai angka yang diberikan oleh guru (Depdikbud, 

1996:787). 

 
Penguasaan atau keterampilan dalam prestasi adalah hasil belajar. Jadi hasil belajar 

adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar 

yang dilakukan. 

 
Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyatakan bahwa proses 

pembelajaran dapat dikatakan berhasil, berdasarkan ketentuan kurikulum yang 

disempurnakan yang saat ini digunakan adalah: 

a. Daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi 

baik secara individu maupun kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai siswa baik 

individu maupun klasikal. Akan tetapi yang banyak dijadikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dari keduanya adalah daya serap siswa terhadap pelajaran. 

 
Moch. Uzer Usman dan Lilis Setiawati (1993) menjelaskan bahwa acuan yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

a. Istimewa/maksimal: apabila seluruh bahan pelajaran yang disajikan itu dapat 
dikuasai siswa. 

b. Baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (85%-94%) bahan pelajaran yang 
diajarkan dapat dikuasai siswa. 

c. Baik sekali/minimal: apabila sebagian besar (75%-84%) bahan pelajaran yang 
diajarkan dapat dikuasai siswa. 

d. Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 75% dikuasai siswa. 
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Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, secara umum faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. 

 
1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang belajar 

yang terdiri dari: 

a. Faktor Fisiologis 

Yang digolongkan dalam faktor fisiologis antara lain adalah penglihatan, 

pendengaran dan kondisi fisiologis. Apabila penglihatan dan pendengaran 

terganggu maka hal ini akan menghambat subyek yang belajar. Gangguan ini 

antara lain dalam memperoleh atau memakai informasi, dalam mempelajari 

catatan atau buku, sewaktu melakukan pengamatan atau observasi. 

 
Demikian pula halnya dengan kondisi fisiologis, yaitu kesegaran jasmani, 

keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, kesakitan yang diderita. Hal ini 

mempengaruhi dalam proses belajar termasuk pendengaran dan penglihatan pada 

waktu belajar juga dipengaruhi oleh kondisi pisikologis. 

b. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis mencakup tentang:  

1. Kecerdasan (Intellegensi) 

Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasil 

tidaknya seseorang dalam belajar. Pada umumnya pada situasi yang sama anak 

yang lebih cerdas, prestasi belajarnya akan lebih tinggi dari pada anak yang 

kurang cerdas. 
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2. Bakat 

Bakat baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

berlatih. Jika bahan penjelasan yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya 

maka hasil belajarnya akan lebih baik karena ia senang belajar dan pastilah 

selanjutnya ia lebih giat lagi dalam belajarnya. 

3. Perhatian 

Menurut Gazali dalam Slameto (1995:56), Perhatian adalah keaktifan jiwa yang 

dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju pada suatu objek (benda/hal) atau 

sekumpulan objek. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan 

pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbulah kebosanan, sehingga ia 

tidak suka lagi belajar. 

4. Minat 

Menurut Hilgard dalam Slameto (1995:57) minat adalah:  

“kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 
kegiatan. Minat berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara 
dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti 
dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. Minat besar 
pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak 
sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 
karena tidak ada daya tarik baginya.” 

 
5. Motivasi 

Motivasi belajar oleh Winkel (1983:27) diartikan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberi arah pada 

kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. Motivasi 

belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Peranannya yang 
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khas ialah dalam hal gairah atau semangat belajar, siswa yang bermotivasi kuat 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. 

6. Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana 

alat-alat tumbuhnya sudah siap melakukan kecakapan baru. Anak yang sudah siap 

(matang) belum dapat melaksanakan kecakapannya sebelum belajar. Belajarnya 

akan lebih berhasil jika anak sudah matang jadi kemajuan baru untuk memiliki 

kecakapan itu tergantung dari kematangan dan belajar. 

7. Kesiapan (Readiness) 

Menurut Jamies Drever, kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

reaksi. Kesiapan perlu diperhatikan proses belajar, karena jika siswa belajar dan 

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

8. Berpikir dan ingatan 

Berpikir adalah suatu kegiatan berupa pelulusan gagasan berdasarkan 

pengetahuan yang ada dengan memperhitungkan hubungan sebab akibat 

dirangkaikan secara logika dan rasional. Ingatan diartikan sebagai kegiatan 

kognitif yang memungkinkan seseorang menyadari bahwa pengetahuan yang 

dimilikinya itu bersumber dari masa lampau. Seorang siswa akan dapat belajar 

dengan baik dan mampu mengikuti pelajaran selanjutnya bila siswa tersebut bisa 

berpikir dengan logis dan mampu mengingat materi yang diajarkan sebelumnya. 

c. Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi: 
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1. Kelelahan Jasmani 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lelah lunglainya tubuh dan timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh, kelelahan ini terjadi karena 

kekacauan substansi sisa pembakaran dalam tubuh, sehingga darah tidak lancar 

pada bagian-bagian tertentu. 

2. Kelelahan Rohani 

Dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan 

dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Dapat disimpulkan bahwa 

kelelahan dapat mempengaruhi belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik 

haruslah menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya, sehingga 

perlu diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan. 

 
2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi proses hasil belajar. Faktor eksternal seperti: 

Faktor lingkungan belajar 

Yang tergolong dalam faktor lingkungan belajar adalah faktor lingkungan belajar di 

dalam dan di luar sekolah. Lingkungan belajar di dalam sekolah terdiri dari: 

a. Lingkungan Alam 

Seperti suhu, pertukaran udara dan cahaya, penerangan serta tumbuh-tumbuhan di 

dalam areal sekolah. 

b. Lingkungan Fisik 

Seperti gedung, instalasi, konstruksi, dan tata letak serta perlengkapan belajar 

yang digunakan. 
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c. Lingkungan Sosial 

Seperti suasana hubungan timbal balik antara semua personil yang terlihat dalam 

kegiatan belajar. Dampak dari lingkungan alam didalam sekolah yang 

menyenangkan dapat mempertinggi ketekunan dan kegairahan dalam belajar. 

Penggunaan meja, kursi dan papan tulis berada misalnya ini lebih memungkinkan 

berlangsungnya proses pembelajaran yang bervariasi dan mendorong kegiatan 

belajar lebih bergairah. Hubungan timbal balik yang baik, akrab diantara siswa, 

guru, karyawan akan dapat merangsang terwujudnya masyarakat sekolah yang 

gemar belajar. 

 
Sedangkan faktor lingkungan belajar di luar sekolah meliputi: 

a. Lingkungan Alam 

Seperti flora dan fauna, topografi, serta jenis mata pencaharian penduduk 

disekitar sekolah. 

b. Lingkungan Fisik 

Seperti perkantoran, perumahan rakyat, pabrik, jalan, jembatan, dan tempat 

hiburan atau rekreasi. 

c. Lingkungan Sosial 

Seperti adat istiadat setempat, struktur sosial dan kegotong royongan. 

 
Singgih Gunarsa (1987:15) mengatakan bahwa: 

“Salah satu yang menyebabkan tinggi rendahnya prestasi belajar adalah keteraturan 
dan disiplin belajar. Kedisiplinan belajar merupakan alat pendidikan yang bersifat 
preventif dan bertujuan untuk mencegah dan menjaga hal -hal yang dapat menganggu 
dan menghambat proses belajar dapat dihindarkan. Berdisiplin dalam belajar akan 
menciptakan kemauan untuk belajar secara teratur dan akan membuat siswa memiliki 
kecakapan mengenai cara belajar yang baik. Apabila sikap dan kebiasaan belajarnya 
baik, ia cenderung berprestasi baik.” 
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Jadi, prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh kedisiplinan belajar siswa dan suasana 

sekolah yang mendukung. 

 
3. Kedisiplinan Belajar 

 
Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa Latin “disibel” yang berarti Pengikut. 

Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi 

“disipline” yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Sekarang ini 

kata disiplin telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga 

banyak pengertian disiplin yang berbeda antara ahli yang satu dengan yang lain. 

 
Andi Rasdiyanah (1995:28) mendefinisikan disiplin adalah kepatuhan untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk 

tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku. Dengan kata lain 

disiplin adalah kepatuhan menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

 
Poerwodarminto (1994:52) mengemukakan bahwa disiplin adalah: 
 
“Suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku 
yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau 
ketertiban. Disiplin mencakup tiga aspek yaitu: (1) Sikap mental (mental attitude) 
yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, 
pengendalian pikiran dan pengendalian watak,   (2) Pemahaman yang baik mengenai 
sistem aturan perilaku, norma, kriteria dan standar yang sedemikian rupa, sehingga 
pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam dan kesadaran bahwa 
ketaatan akan aturan, norma, kriteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk 
mencapai keberhasilan, (3) Sikap kelakukan yang secara wajar menunjukkan 
kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.” 
 
 
Depdikbud (1992:3) memberikan arti disiplin adalah tingkat konsistensi dan 

konsekuensi seseorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang 

berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. 
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Disiplin penting bagi perkembangan anak karena memenuhi beberapa kebutuhan-

kebutuhan tertentu antara lain: 

a. Memberi rasa aman dengan memberi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak 

boleh dilakukan. 

b. Sebagai pendorong ego yang mendorong anak mencapai apa yang diharapkan 

darinya. 

c. Anak belajar menafsir, bahwa pujian sebagai tanda rasa kasih sayang dan 

penerimaan. 

d. Memungkinkan hidup menurut standar yang disetujui kelompok siswa. 

e. Membantu anak mengembangkan hati nurani, suara hati, membimbing dalam 

mengambil keputusan dan pengembangan tingkah laku. 

 
Keinginan untuk mempunyai sikap disiplin belajar bagi setiap anak berbeda-beda 

antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Ada anak yang memiliki disiplin 

belajar yang rendah sementara yang lain memiliki disiplin belajar yang tinggi. 

Keadaan tersebut perlu disadari bahwa disiplin bagi anak adalah sebagai proses 

perkembangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang datang dari luar 

maupun dari dalam diri siswa itu sendiri. 

 
Menurut Sofchah Sulistiyowati (2001:3) agar seorang siswa dapat belajar dengan 

baik maka ia harus bersikap disiplin, terutama disiplin dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Disiplin dalam menepati jadwal pelajaran 
Bila seorang siswa mempunyai jadwal kegiatan belajar, ia harus menepati jadwal 
yang telah dibuatnya. Dalam hal ini jauh sebelumnya sudah diperintah membuat 
jadwal belajar sesuai jadwal pelajaran. 

b. Disiplin dalam mengatasi godaan yang akan menunda waktu belajar 
Bila seorang siswa sudah tiba waktunya untuk belajar kemudian diajak bermain 
oleh temannya, maka siswa tersebut harus dapat menolak ajakan temannya tadi 
secara halus agar tidak tersinggung. 
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c. Disiplin terhadap diri sendiri 

Siswa dapat menumbuhkan semangat belajar baik di sekolah maupun dirumah. 
Ini senada dengan pendapat dari Bimo Walgito (1989:123) tentang “self 
dicipline” (disiplin terhadap diri sendiri), yang harus ditanamkan oleh tiap-tiap 
individu, karena sekalipun memiliki mempunyai rencana belajar yang baik akan 
tetap tinggal rencana kalau tidak adanya disiplin diri. 

d. Disiplin dalam menjaga kondisi fisik agar selalu sehat dan fit dengan cara makan 
yang teratur dan bergizi serta berolahraga secara teratur. 
Disiplin dalam menjaga kondisi fisik sangat penting, kalau tidak akan 
mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Misalnya seorang siswa sebelum berangkat 
sekolah harus sarapan dulu agar dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. 

 
Dari uraian di atas jelaslah bahwa disiplin dalam belajar hendaknya dimiliki oleh 

setiap siswa, yang akhirnya nanti bisa menjadi kebiasaan, maka akan terbentuk etos 

belajar yang baik. Belajar bukan lagi sebagai beban melainkan sudah dianggap 

sebagai kebutuhan hidupnya. 

 
Disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Disiplin mempunyai empat unsur pokok yaitu: peraturan 

sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam peraturan, hukuman untuk pelanggaran 

peraturan, dan penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan 

yang berlaku (Harlock, 1999:84). 

 
a. Peraturan 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin 

ditetapkan orang lain, guru atau teman bermain. Tujuannya membekali anak dengan 

perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu misalnya peraturan sekolah dan 

peraturan di rumah. 

 
Fungsi peraturan adalah mempunyai nilai pendidikan sebab peraturan 

memperkenalkan kepada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok. Anak 
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belajar dari peraturan tentang memberi dan mendapatkan bantuan dalam tugas 

sekolahnya, bahwa menyerahkan tugas yang dibuat sendiri merupakan satu-satunya 

metode yang dapat diterima disekolah untuk menilai prestasinya. Fungsi peraturan 

yang lainnya adalah membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan, dalam hal 

ini siswa harus dapat meningkatkan disiplin belajar dengan cara: 

1. Hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. 
2. Mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan baik dan aktif. 
3. Mengerjakan tugas-tugas dengan baik. 
4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. 
5. Memiliki kelengkapan belajar misalnya buku dan alat belajar lainnya. 
6. Mengikuti upacara hari besar agama, nasional serta acara lain yang 

diselenggarakan sekolah. 
7. Berperan serta melaksanakan 5K. 
8. Tidak meninggalkan sekolah/kelas sebelum mendapat izin kepala sekolah/ guru 

yang bersangkutan. 
9. Mengikuti senam yang diselenggarakan di sekolah. 
10. Mematuhi tata tertib sekolah. 
(Djauzak Ahmad, 1996:29) 
 
 
Pembudayaan disiplin tidak cukup hanya melalui peraturan tata tertib yang 

dirumuskan secara lisan atau tertulis saja. Keteladanan, dorongan serta bimbingan 

dalam bentuk-bentuk kongkrit sangat diperlukan bahkan keikutsertaan semua warga 

sekolah secara langsung akan lebih tepat dan berhasil. 

 
b. Hukuman 

Fungsi hukuman ada tiga macam, yaitu pertama menghalangi, maksudnya hukuman 

menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kedua 

mendidik, sebelum anak mengerti peraturan mereka akan dapat belajar bahwa 

tindakan tertentu benar dan yang lain salah dengan mendapat hukuman karena 

melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman bila mereka melakukan 
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tindakan yang diperbolehkan. Sedangkan fungsi ketiga memberi motivasi untuk 

menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat. 

Untuk penegakan disiplin, hukuman harus memenuhi suatu persyaratan yang baik, 

yaitu: 

1. Hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran, dan harus mengikuti 
pelanggaran sedini mungkin sehingga anak-anak akan mengasosiasikan 
keduanya. 

2. Hukuman yang diberikan harus konsisten sehingga anak itu akan mengetahui 
kapan saja suatu peraturan dilanggar, hukuman tidak dapat dihindari. 

3. Hukuman harus konstruktif sehingga memberi motivasi untuk yang disetujui 
secara sosial di masa mendatang. 

4. Adapun bentuk hukuman yang diberikan, sifatnya harus impersonal sehingga 
anak itu tidak akan menginterpretasikannya sebagai “kejahatan” si pemberi 
hukuman. 

5. Hukuman tidak boleh membuat anak merasa terhina atau menimbulkan rasa 
permusuhan. 

6. Hukuman harus mengarah kepembentukan hati nurani untuk menjamin 
pengendalian perilaku dari dalam di masa mendatang. 

(Harlock, 1999:89) 
 

c. Penghargaan 

Istilah “penghargaan” berarti tiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik. 

Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, tetapi dapat berupa kata-kata pujian, 

senyuman atau tepukan di punggung. 

 
Fungsi penghargaan ada tiga macam yaitu pertama mempunyai nilai mendidik. Bila 

suatu tindakan disetujui, anak merasa hal itu baik. Kedua penghargaan berfungsi 

sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial. Ketiga 

penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui secara sosial, tiada 

penghargaan melemahkan keinginan untuk mengulangi perilaku ini. Berdasarkan 

uraian di atas betapa pentingnya penghargaan yaitu motivasi anak untuk lebih giat 

belajar. 
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d. Konsistensi 

Konsistensi adalah tingkat keseragaman atau stabilitas. Bila disiplin itu konstan akan 

ada kebutuhan perkembangan yang berubah konsistensi ini harus menjadi ciri semua 

aspek disiplin. Harus ada konsistensi dalam peraturan yang digunakan sebagai 

pedoman perilaku, konsistensi dalam cara peraturan yang diajarkan dan dipaksakan, 

dalam hukuman yang diberikan pada mereka yang tidak menyesuaikan pada standar, 

dan dalam penghargaan bagi mereka yang menyesuaikan. 

 
Fungsi konsistensi ada tiga macam, yaitu pertama mempunyai nilai mendidik yang 

besar. Kedua konsistensi mempunyai nilai motivasi yang kuat. Sedang ketiga 

konsistensi mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan orang yang berkuasa.  

Menurut Widirahardja individu atau peserta didik berperilaku disiplin atau bersedia 

manaati segala peraturan (tata tertib) yang ada dalam kegiatan belajar, merupakan 

suatu modal dasar yang sangat berharga atau bermakna sekali dalam menunjang 

tercapainya kegiatan pembelajaran (http://setyo1984.blogspot.com /2008/11/ 

kedisiplinan-dan-prestasi-siswa.html). 

 
Dalam penelitian ini, kedisiplinan pada siswa mencakup kedisiplinan belajar di rumah 

dan di sekolah. Siswa yang disiplin dalam belajarnya baik di rumah maupun di 

sekolah akan berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada dan akan menunjukkan 

ketaatan dan keteraturan dalam kegiatan belajarnya. 

 
a. Kedisiplinan belajar di sekolah 

Setiap sekolah memiliki peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan dan di 

patuhi oleh semua siswa. Peraturan yang dibuat sekolah merupakan kebijakan 

sekolah yang tertulis dan berlaku sebagai standar untuk tingkah laku siswa sehingga 
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siswa mengetahui batasan-batasan dalam bertingkah laku. Dalam disiplin terkandung 

pula ketaatan dan mematuhi segala peraturan dan tangung jawab misalnya disiplin 

belajar. Dalam hal ini sikap patuh siswa ditunjukkan pada peraturan yang telah 

ditetapkan. Siswa yang disiplin belajar akan menunjukkan ketaatan dan keteraturan 

terhadap kegiatan belajarnya serta taat terhadap peraturan yang ada di sekolah. 

 
Menurut Subari (1991:132) siswa yang disiplin dalam belajar memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Mengarahkan energi untuk belajar secara kontinyu 
2. Melakukan belajar dengan kesungguhan dan tidak membiarkan waktu luang 
3. Patuh terhadap rambu-rambu yang diberikan guru dalam belajar 
4. Patuh dan taat terhadap tata tertib belajar di sekolah 
5. Menunjukkan sikap antusias dalam belajar 
6. Mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan gairah dan partisipatif 
7. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dengan baik 
8. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru berkenaan dengan kegiatan 

belajar seperti mencontek, membolos, berkelahi, membuat gaduh di kelas dan 
mengerjakan tugas dengan baik. 

 
Menurut Depdikbud (1992:19) dalam melaksanakan kegiatan belajar siswa 

diwajibkan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berusaha belajar keras dan teratur 
2. Melaksanakan semua pekerjaan yang ditugaskan guru yang berupa pekerjaan 

rumah, tugas kelompok belajar dan tugas ekstrakurikuler 
3. Menyerahkan tugas rumah kepada guru 
4. Menyediakan semua peralatan belajar yang diperlukan 
5. Mengikuti semua tes, ujian atau penilaian hasil belajar 
6. Meminta bantuan guru atau teman yang pandai untuk mengetahui pelajaran yang 

tertinggal atau belum mengerti. 
 
Harlock (1999:166) menyatakan bahwa pelanggaran yang sering dilakukan siswa 

sekolah adalah; a) mencuri, b) menipu, c) berbohong, d) merusak milik sekolah, e) 

membolos, f) mengganggu anak-anak lain dengan mengejek, mengertaan dan 

menciptakan gangguan, g) membaca komik, h) berbisik, melucu atau berbuat gaduh 

di kelas, i) berkelahi dengan teman sekelas. 
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Dalam penelitian ini kedisiplinan belajar di sekolah memiliki indikator sebagai 

berikut: 

a) Patuh dan taat terhadap tata tertib di sekolah 

b) Persiapan belajar 

c) Perhatian terhadap kegiatan belajar di kelas 

d) Perhatian terhadap materi pelajaran 

e) Menyelesaikan tugas pada waktunya 

 
b. Disiplin belajar di rumah 

Keluarga merupakan lingkungan sosial paling kecil dan lingkungan pertama bagi 

individu yang memegang peranan penting dalam pembentukan disiplin. Kondisi 

keluarga yang buruk dan cara penanaman kedisiplinan belajar yang salah dan 

pengaruh lingkungan yang buruk akan menghasilkan individu yang tidak disiplin. 

Oleh karena itu orang tua mempunyai tangung jawab yang besar dalam meletakkan 

dan mengembangkan disiplin individu. Namun demikian, pihak sekolah dan 

masyarakat juga bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembentukan 

kedisiplinan pada individu.  

 
Peraturan hukuman, konsistensi dan penghargaan oleh orang tua untuk membentuk 

disiplin pada individu. Individu yang memiliki disiplin diri akan mempunyai disiplin 

pula dalam belajarnya, baik di rumah maupun di sekolah. Apabila di rumah individu 

yang disiplin dalam belajar akan taat pula pada peraturan yang ditegakkan di rumah. 

Menurut Harlock (1999:166) pelanggaran yang sering dilakukan anak di rumah yaitu: 

1. Berkelahi dengan saudara-saudaranya 
2. Merusak milik saudaranya 
3. Bersikap kasar pada saudaranya yang dewasa 
4. Malas melakukan kegiatan rutin 
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5. Melalaikan tangungjawab 
6. Berbohong 
7. Tidak berterusterang 
8. Mencuri milik saudaranya 

 
 
Menurut Imelda (2002:3), individu yang memiliki kedisiplinan belajar di rumah akan 

menunjukkan ciri sebagai berikut : 

1. Memiliki waktu belajar yang teratur 

2. Belajar dengan menyicil (sedikit demi sedikit) 

3. Menyelesaikan tugas pada waktunya 

4. Belajar dalam suasana yang mendukung 

 
Dalam penelitian ini kedisiplinan belajar di rumah memiliki indikator sebagai berikut: 

a) Rencana atau jadwal belajar 

b) Ketaatan dan keteraturan dalam belajar 

c) Mengerjakan tugas pada waktunya 

d) Belajar dalam tempat dan suasana yang mendukung 

 
Belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan pendidikan. Hal 

ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik, baik itu proses 

belajar di rumah maupun di sekolah. 

 
Siswa yang menyadari belajar merupakan suatu kebutuhan dan kewajiban dengan 

sendirinya akan belajar tanpa ada yang memaksa dan siswa tersebut memiliki 

kecenderungan disiplin yang tinggi dalam belajarnya. Dengan disiplin belajar, rasa 

malas, rasa enggan, dan rasa menentang akan dapat teratasi sehingga siswa akan 

belajar sesuai harapan-harapan yang terbentuk dari masyarakat. 
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Kedisiplinan belajar pada siswa ikut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

yang dicapainya. Siswa yang memiliki disiplin belajar yang tinggi akan dapat belajar 

dengan baik, terarah dan teratur sehingga dimungkinkan akan mendapatkan hasil 

belajar yang baik pula.  

 
Hal ini selaras dengan pendapat Bimo Walgito (1989:127) yaitu: “sekalipun 

mempunyai rencana belajar yang baik, akan tetapi tinggal rencana kalau tidak adanya 

kedisiplinan maka tidak akan berpengaruh terhadap prestasinya”. Dengan demikian 

peranan kedisiplinan sangat besar bagi siswa karena dengan kedisiplinan belajar 

siswa akan mampu mengkondisikan dirinya untuk belajar sesuai dengan harapan 

masyarakat. Dengan kedisiplinan maka rasa malas, rasa enggan, akan dapat teratasi 

sehingga hal ini memungkinkan siswa untuk mencapai hasil belajar yang 

memuaskan. 

 
4. Suasana Sekolah 

 
Suasana sekolah merupakan bagian dari lingkungan belajar yang akan mempengaruhi 

kepribadian dan tingkah laku seseorang, sebab dalam melaksanakan tugas sekolahnya 

seorang siswa akan selalu berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. 

 
Suasana sekolah adalah situasi dan kondisi objektif sekolah yang dipersepsi oleh 

siswa. Suasana sekolah yang damai penuh dengan kenyamanan dan keamanan baik 

secara fisik maupun secara psikologis (http://yusronhadi.blogspot.com 

/2009/09/32/_iklim_sekolah_yang_positif.html). 
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Secara psikologis suasana yang nyaman dan aman terlihat pada:  

a. Tidak adanya rasa was-was pada siswa karena dirinya merasa takut dan terancam 
keselamatannya.  

b. Hubungan yang penuh kekeluargaan.  
c. Tidak ada keributan di sekolah karena perselisihan dan permusuhan.  
d. Barang-barang siswa di sekolah atau fasilitas sekolah jauh dari pencurian. 
e. Tidak ada pemalakan atau pemerasan.  
f. Bebas dari prasangka dan isu negatif.  
g. Siswa merasa diterima dan dihargai keberadaanya di sekolah.  
h. Harga diri siswa tumbuh dan berkembang menjadi optimal.  
i. Siswa memiliki kebebasan dalam beraktifitas.  
j. Bebas dari intimidasi dan rongrongan baik dari dalam maupun luar sekolah.  
 
Secara fisik suasana yang yang nyaman dan aman terlihat pada:  
a. Lingkungan sekolah yang asri dan terjaga kelestariannya.  
b. Kebersihan, kerapian dan kesehatan sekolah dapat terjaga.  
c. Siswa merasa betah lingkungan sekolah.  
d. Fasilitas sekolah memadai.  
e. Ventilasi dan penerangan di dalam kelas yang cukup.  
f. Bebas dari polusi (polusi penciuman, pendengaran dan sebagainya).  
g. Tidak ada perusakan dan pencurian pada sarana sekolah.  
(http://handoz.blogspot.com/2008/06/budaya_damai_anti_kekerasan.html) 

 
Suasana sekolah dirasakan sebagai suatu keadaan yang penuh kekeluargaan, bersifat 

praktis, dan penuh kejujuran. Para personil sekolah selalu beranggapan bahwa 

lingkungan sekolah yang baik merupakan prioritas utama untuk mencapai kemajuan. 

Semua personil sekolah selalu aktif mengemukakan pendapatnya dalam setiap 

kegiatan pendidikan. Setiap pengambilan keputusan oleh kepala sekolah, kepentingan 

belajar siswa selalu menjadi pertimbangan utama yang terpenting. Kegiatan yang 

mengganggu kegiatan belajar siswa tentu dikesampingkan. Sekolah juga 

menyediakan waktu dan jam tambahan apabila diperlukan dan jika para orang tua 

siswa memang membutuhkannya. 

 
Suasana sekolah yang nyaman menunjukkan adanya rasa kekeluargaan yang kuat 

diantara para personil sekolah. Perasaan kekeluargaan diantara kepala sekolah, para 
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guru, pegawai, dan siswa sedemikian kuatnya sehingga menimbulkan perasaan wajib 

saling memberikan bantuan. Semua personil sekolah menjalankan tugasnya secara 

ikhlas, sukarela, dan penuh tanggung jawab. Seluruh keluarga besar sekolah mulai 

dari kepala sekolah, para guru, pegawai, siswa, orang tua siswa, bahkan masyarakat 

lingkungan sekolah merasa ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan 

kebersihan gedung sekolah. 

 
Kepala sekolah memiliki sifat asah, asih, asuh yang tinggi. Intinya, kepada para 

bawahan dan siswa ingin mencerdaskan, dan memberikan kasih sayang sebagaimana 

orang tua kepada anaknya, dan memberikan perlindungan terhadap gangguan yang 

dapat menghambat kelancaran belajar dan mengajar. Para guru senang melakukan 

diskusi dengan rekan seprofesinya untuk meningkatkan mutu pengajaran, sedangkan 

para siswa sangat antusias karena dapat menggunakan buku-buku dan bahan bacaan 

lainnya yang tersedia di perpustakaan dengan sebebas-bebasnya. 

 
Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dan dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. Para siswa memproleh perlakuan yang adil, tidak dibedakan antara 

yang kaya dengan yang miskin, yang pandai dengan yang lamban berpikir. Semuanya 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi setinggi-tingginya. 

 
Di dalam kelas terlihat suasana aktivitas belajar yang tinggi. Para siswa sangat aktif 

mengajukan pertanyaan tentang pelajaran yang belum dipahaminya, sedangkan guru 

dengan senang hati bersedia menjawabnya. Untuk pertanyaan yang belum bisa 

dijawab, dengan bijaksana guru meminta waktu untuk mencari data dan informasi 

lebih lanjut, agar dapat menjawab pertanyaan para siswa dengan benar. 
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Keadaan yang tertib, tenang, dan jauh dari kegaduhan maupun kekacauan dapat 

dilihat di setiap kelas yang sekolahnya memiliki suasana sekolah yang nyaman. Para 

siswa saling menghargai sesamanya, dan terhadap para gurunya, semua siswa 

memiliki perasaan hormat yang tinggi. Hasil penataran yang diikuti para guru segera 

diterapkan dan dievaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan suatu peningkatan 

dibandingkan dengan metode sebelumnya, maka metode mengajar yang baru akan 

diteruskan. Para personil sekolah senang mengkomunikasikan perasaan bangganya 

terhadap prestasi sekolahnya, ketika berbicara tentang sekolah, dan tentu saja, dengan 

tidak merendahkan apalagi menghina pihak lainnya. 

 
Suasana sekolah yang nyaman juga dapat dilihat dari keakraban, persaingan, 

ketertiban organisasi sekolah, keamanan dan fasilitas sekolah. pola hubungan yang 

kondusif itu akan mengembangkan potensi-potensi diri siswa secara terarah sehingga 

pada akhirnya mereka merasa puas dalam belajar. Semakin baik pola hubungan antar 

pribadi yang terjadi di lingkungan sekolah diduga juga akan menyebabkan semakin 

tingginya prestasi belajar siswa. 

 
Dewi Nurrofiah (2006:12) mengatakan bahwa suasana sekolah meliputi: (1) adanya 

interaksi antar personal yang ada di sekolah, (2) adanya keakraban antar guru dan 

siswa, (3) keterlibatan anak di kelas, (4) ketertiban kelas, (5) organisasi kelas. 

Sedangkan Wayan Koster dalam jurnal pendidikan mengemukakan suasana sekolah 

adalah harapan dan pengalaman yang dirasakan oleh guru berkenaan dengan situasi 

kerjanya meliputi lima aspek yaitu: 

a. Kondisi fisik dan fasilitas sekolah 

b. Cara kerja dan gaya kepemimpinan kepala sekolah 
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c. Harapan pada prestasi sekolah 

d. Hubungan kerja 

e. Ketertiban sekolah 

 
Dalam penelitian ini suasana sekolah memiliki indikator sebagai berikut: 

a) Hubungan antar civitas sekolah 

b) Tata tertib sekolah 

c) Aktivitas belajar mengajar 

d) Suasana kelas 

e) Kerapian dan kebersihan sekolah 

f) Fasilitas sekolah memadai 

g) Tidak ada perusakan dan pencurian pada sarana sekolah. 

 
B. Penelitian yang Relevan 

 
Penelitian yang mengambil pokok permasalahan hampir sama dengan penelitian ini 

dirujuk guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wulan Apriliya (2009) mengkaji hubungan disiplin dan waktu belajar di rumah 

dengan prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung yang hasilnya menyatakan ada hubungan yang erat dan signifikan 

antara disiplin dan waktu belajar di rumah dengan prestasi belajar IPS.  

 
C. Kerangka Pikir 

 
Setiap orang selalu mengharapkan suatu keberhasilan dalam belajar. Keberhasilan 

seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

munculnya dari dalam diri siswa itu sendiri tetapi dapat pula dari luar diri siswa. 
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faktor dari dalam diri siswa dinamakan faktor internal dan faktor dari luar diri siswa 

dinamakan faktor eksternal. Faktor dari dalam diri siswa yang ada kaitannya terhadap 

prestasi belajar siswa adalah faktor kedisiplinan siswa. Sedangkan faktor luar diri 

siswa adalah faktor sosial yaitu salah satunya adalah lingkungan sekolah dan lebih 

terfokus lagi pada suasana sekolah. 

 
Mata pelajaran geografi adalah salah satu pelajaran yang dipelajari di sekolah SMP 

maupun di SMA. Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

geografi harus didukung dengan kedisiplinan siswa itu sendiri dan suasana sekolah 

yang mendukung. Dengan adanya tingkat kedisiplinan siswa yang tinggi dan suasana 

sekolah yang nyaman diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar yang 

diinginkan. 

 
Seorang siswa yang bersikap disiplin dalam belajarnya akan dapat belajar dengan 

baik dan menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya siswa yang bersikap kurang 

disiplin dalam belajarnya akan tidak dapat belajar dengan baik dan akan 

menghasilkan prestasi yang rendah.  

 
Semakin baik pola hubungan antar guru dengan murid, antar murid dengan murid, 

antar guru dengan guru dan antar guru dengan pimpinan sekolah yang terlihat dari 

keakraban, persaingan yang sehat, ketertiban organisasi sekolah, keamanan dan 

fasilitas sekolah akan mengembangkan potensi-potensi diri siswa secara terarah. 

Sehingga pada akhirnya mereka merasa puas dalam belajar dan menghasilkan 

prestasi yang bagus. Sebaliknya pola hubungan antar guru dengan murid, antar murid 

dengan murid, antar guru dengan guru dan antar guru dengan pimpinan sekolah yang 

terlihat jauh dari keakraban, persaingan yang tidak sehat, tidak tertibnya organisasi 
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sekolah, keamanan dan fasilitas sekolah yang kurang akan menyebabkan perasaan 

kurang puas siswa dalam belajar sehingga menghasilkan prestasi yang jelek. 

 
Kedisiplinan belajar dan suasana sekolah yang baik diharapkan dapat 

mengembangkan kreatifitas siswa dan tujuan belajar di SMA YP Unila Bandar 

Lampung akan dapat tercapai. Berdasarkan uraian di atas kerangka pikir dapat 

digambarkan pada diagram alur sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Diagram alur kerangka pikir hubungan kedesiplinan belajar dan suasana  
      sekolah dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA YP 

     Unila Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010. 
 

 

    Kedisiplinan  Belajar (X1) 
        

 
 
 

Prestasi Belajar  
Geografi (Y) 

  

  

    Suasana Sekolah (X2) 

 
 
 
D. Hipotesis 

 
Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2002:64). 
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Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada hubungan positif yang kuat dan signifikan antara kedisiplinan belajar dengan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila 

Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

2. Ada hubungan positif  yang kuat dan signifikan antara suasana sekolah dengan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila 

Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

3. Ada hubungan positif yang kuat dan signifikan antara kedisiplinan belajar dan 

suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas 

XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


