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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin pesat serta arus globalisasi semakin cepat. Akibatnya munculnya persaingan 

dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan berat ini 

dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu cara yang ditempuh 

adalah melalui peningkatan mutu pendidikan.  

 

Diakui atau tidak, krisis multidimensional yang melanda negeri ini membuka mata 

kita terhadap mutu pendidikan manusia Indonesia. Begitu juga dengan sumber daya 

manusia hasil pendidikan yang ada di negeri ini. Memang, penyebab krisis itu sendiri 

begitu kompleks. Namun tidak dipungkiri bahwa penyebab utama adalah sumber 

daya manusia itu sendiri yang kurang bermutu.  

 

Seperti dilaporkan dalam Human Development Report United National Development 

Programme (UNDP) tahun 1997, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada 

pada peringkat 99. Tahun 2000 peringkat ini merosot menjadi 109 dan bahkan tahun 

2003 peringkatnya menjadi 112. Pada tahun 2006 peringkat Indonesia kembali ke 

posisi 109 dari 192 negara di dunia (http://id.wikipedia.org/wiki/indeks_ 

pembangunan_manusia). Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut 

menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/indeks_%20pembangunan_manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/indeks_%20pembangunan_manusia
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Pemerintah telah berusaha melakukan perbaikan-perbaikan agar mutu pendidikan 

meningkat, diantaranya dengan perbaikan kurikulum penataran bagi guru-guru, 

penyempurnaan buku-buku pelajaran dan penambahan alat peraga. Namun demikian 

mutu pendidikan yang dicapai belum seperti apa yang diharapkan. Perbaikan yang 

telah dilakukan pemerintah tidak ada artinya, jika tanpa dukungan dari guru, orang 

tua siswa, siswa dan masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 

Berbicara mengenai mutu pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar. Hasil 

kegiatan belajar yang diharapkan adalah prestasi belajar yang baik. Setiap orang pasti 

menginginkan prestasi belajar yang tinggi, baik orang tua, siswa dan lebih-lebih bagi 

guru. Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal tidak lepas dari kondisi-kondisi 

dimana kemungkinan siswa dapat belajar dengan efektif dan dapat mengembangkan 

daya eksplorasinya baik fisik maupun psikis. 

 

Memperoleh prestasi belajar yang baik tidaklah mudah, banyak faktor yang 

mempengaruhi. Faktor siswa memegang peranan dalam mencapai prestasi belajar 

yang baik, karena siswa yang melakukan kegiatan belajar perlu memiliki karakter 

belajar dan disiplin belajar. 

 

Sekolah merupakan lembaga formal sebagai wadah untuk kegiatan pembelajaran. 

Agar proses pembelajaran lancar, maka seluruh siswa harus mematuhi tata tertib 

dengan penuh rasa disiplin yang tinggi. Disiplin menurut Andi Rasdiyanah (1995:28) 

adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang 

mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang 

berlaku. Perilaku disiplin sangat diperlukan dalam pembinaan perkembangan anak 
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untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kedisiplinan yang menjadi kajian dalam 

penelitian ini adalah disiplin belajar. Oleh karena itu betapa pentingnya disiplin dalam 

belajar. Siswa yang memiliki disiplin belajar akan menunjukkan kesiapannya dalam 

mengikuti pelajaran di kelas, memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru, 

mengerjakan tugas dan memiliki kelengkapan belajar seperti buku dan alat-alat 

belajar lainnya. 

 

Belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian (Winkel, 1987:161), menyiratkan 

bahwa hasil belajar itu sangat erat dengan usaha pembiasaan, sedangkan pembiasaan 

itu sendiri berhasil atau tidaknya tergantung pada kemampuan untuk menciptakan 

atau memegang teguh kedisiplinan. Jadi faktor kedisiplinan ada kaitannya terhadap 

prestasi belajar siswa. Selain disiplin belajar, prestasi belajar siswa juga berkaitan 

dengan suasana sekolah.  

 

Suasana sekolah merupakan lingkungan belajar yang mendorong prilaku positif dan 

kepribadian baik sehingga menciptakan proses pembelajaran yang optimal. Suasana 

sekolah yang baik hendaknya terbebas dari segala kebisingan, keramainan maupun 

kejahatan. Suasananya senantiasa dalam keadaan yang tentram, hubungan yang 

sangat bersahabat tampak menonjol diantara para penghuninya, mulai dari kepala 

sekolah, guru, siswa, maupun para pegawai lainnya. Keadaan semacam ini 

menyebabkan siswa merasa aman, tenteram bebas dari segala tekanan, ancaman yang 

bisa merugikan kegiatan belajarnya. 

 

Pada kenyataanya, berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan di 

SMA YP Unila Bandar Lampung terdapat masalah yaitu prestasi belajar geografi 
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siswa kelas XI IPS menunjukkan angka yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 

1 di bawah ini. 

 

Tabel 1. Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung  

  Mid Semester Ganjil Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

 

No Kriteria 

Ketuntasan Belajar 

Kelas Jumlah % 

XI IPS1 XI IPS2 XI IPS3 XI IPS4 

1 Tuntas ≥65 14 16 10 13 53 31,36 

2 Tidak Tuntas <65 30 26 32 28 116 68,64 

Jumlah 44 42 42 41 169 100 

Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS SMA  

  YP Unila Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa prestasi belajar geografi pada siswa 

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

masih rendah. Hal ini terlihat dari 169 siswa sebanyak 116 orang atau 68,64% 

memiliki prestasi rendah atau kurang dari 65 (Kriteria Ketuntasan Minimum). 

Sedangkan siswa yang prestasinya di atas 65 persentasenya hanya 31,36% atau 

dengan kata lain dari 169 siswa hanya 53 siswa yang dapat dikatakan tuntas belajar. 

 

Rendahnya prestasi siswa disebabkan berbagai faktor baik faktor interen maupun 

faktor eksteren. Dari Tabel 1 di atas, diduga bahwa rendahnya prestasi belajar siswa 

dalam pelajaran geografi ada kaitannya dengan kedisiplinan belajar dan suasana 

sekolah, hal ini terlihat bahwa tingkat kedisiplinan belajar siswa SMA YP Unila 

Bandar Lampung khususnya siswa kelas XI IPS masih kurang. Hal ini terbukti dari 

masih seringnya siswa-siswa tersebut terlambat masuk kelas dan banyaknya siswa 

yang tidak menyelesaikan tugas tepat pada waktunya (hasil survei pendahuluan). 

 

Selain tingkat kedisiplinan yang kurang, suasana sekolah di SMA YP Unila Bandar 

Lampung juga dianggap masih kurang pula, hal ini dapat dilihat baik kondisi secara 
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fisik (bangunan sekolah) yang kurang tertata secara rapi, kerapihan dan kebersihan 

kelas yang masih kurang, juga kondisi secara psikis (hubungan antar civitas sekolah) 

yang kurang terjalin secara baik, seperti: hubungan antar siswa (hasil survei 

pendahuluan).  

 

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa keberhasilan belajar siswa ada kaitannya 

dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disini salah satunya adalah 

kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran dan faktor eksternal disini salah 

satunya adalah suasana sekolah. Oleh karena itu, rendahnya prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung diduga 

ada kaitannya dengan kedisiplinan belajar dan suasana sekolah yang perlu dibuktikan 

melalui penelitian ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung 

Tahun Pembelajaran 2009/2010? 

2. Apakah ada hubungan antara suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 

Pembelajaran 2009/2010? 

3. Apakah ada hubungan 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? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar 

Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung 

Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

3. Untuk mengetahui hubungan 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. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dalam rangka mencapai 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. 

2. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh di peguruan tinggi yang 

berhubungan dengan dunia pendidikan. 

3. Dapat digunakan sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang timbul yang 

berhubungan dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI 

IPS SMA YP Unila Bandar Lampung. 
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4. Memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada instansi terkait 

dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. 

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang ingin 

meneliti tentang kedisiplinan belajar, suasana sekolah, dan prestasi belajar siswa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Ruang lingkup objek penelitian meliputi kedisiplinan belajar, suasana sekolah, 

dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi. 

2. Ruang lingkup subjek penelitian yaitu siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar 

Lampung. 

3. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu SMA YP Unila Bandar Lampung Jalan 

Jenderal Suprapto No. 88 Kelurahan Pelita Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

Kota Bandar Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu penelitian yaitu Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

5. Ruang lingkup ilmu adalah Pembelajaran Geografi 

Pembelajaran geografi adalah pembelajaran tentang aspek-aspek keruangan 

permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat 

manusia dengan variasi kewilayahan. 

(Nursid Sumaatmaja, 1997:12). 
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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. 



25 

 

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). 

 

 

 

 

http://yusronhadi.blogspot.com/
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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 

http://handoz.blogspot.com/2008/06/budaya_damai_anti_kekerasan.html
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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. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian korelasional. 

Sesuai dengan pendapat Sumadi Suryabrata (2006:82) bahwa: “Metode penelitian 

korelasional adalah penelitian menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. 

Metode korelasional ini bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada 

suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain 

berdasarkan pada koefisien korelasi”.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan positif yang kuat dan 

signifikan antara kedisiplinan belajar dan suasana sekolah dengan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi Penelitian 

 

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

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA YP Unila 

Bandar Lampung yang berjumlah 169 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 2 sebagai berikut: 

 



34 

 

Tabel 2. Jumlah Siswa Kelas XI SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun  

  Pembelajaran 2009/2010. 

 

No Kelas 
Jumlah Siswa 

Laki-laki Perempuan Total 

1 XI IPS-1 26 18 44 

2 XI IPS-2 27 15 42 

3 XI IPS-3 25 17 42 

4 XI IPS-4 22 19 41 

Total 100 69 169 

Sumber: Dokumentasi TU SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2009. 

 

2. Sampel Penelitian 

 

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

2006:131). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:118) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Untuk sekedar ancer-ancer 

maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau tergantung setidak-tidaknya: 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana 

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. 

(Suharsimi Arikunto, 2006:135). 

 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 40% dari jumlah 

populasi yang ada. Penentuan sampel dilakukan dengan proportional random 

sampling. Proportional digunakan untuk menentukan sampel pada tiap-tiap kelas 

sedangkan random adalah pengambilan sampel dengan cara mengacak jumlah 

sampel yang ada yaitu dengan cara diundi. Jadi sampel yang akan diteliti dari 
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populasi sebanyak 169 siswa SMA YP Unila Bandar Lampung adalah 40% x 169 = 

68. 

 

Adapun cara pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jumlah sampel tiap kelas dengan cara: jumlah siswa masing-masing 

kelas yang merupakan anggota populasi dikalikan banyaknya sampel yang akan 

diambil yaitu sebanyak 40%. 

2. Menulis nama populasi per kelas pada kertas kemudian digulung dan dimasukkan 

ke dalam kotak untuk diundi. Nama yang keluar diambil dan ditulis sebagai 

responden untuk sampel tiap kelas, setelah itu dimasukkan lagi sehingga setiap 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih kembali. Kemudian 

dilakukan pengundian kembali untuk mendapatkan nama responden lain, jika 

nama sampel sebelumnya keluar kembali maka tidak ditulis lagi sebagai sampel. 

Demikian seterusnya sampai jumlah sampel dan cadangannya sebanyak yang 

sudah ditentukan. 

Untuk lebih jelasnya data sampel dalam penelitian ini dilihat pada Tabel 3 berikut ini: 

 

Tabel 3. Jumlah Populasi, Sampel, dan Sampel Cadangan Penelitian pada Siswa 

  Kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung. 

 

No Kelas Populasi* Sampel** Sampel Cadangan 

1 XI IPS-1 44 18 2 

2 XI IPS-2 42 17 2 

3 XI IPS-3 42 17 2 

4 XI IPS-4 41 16 2 

Total 169 68 8 

Sumber: * Dokumentasi TU SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2009. 

             ** Hasil perhitungan. 

 

Sehubungan dengan ini penulis mengambil 40% dari populasi 169 siswa, hal ini 

disebabkan karena waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki oleh penulis sangat terbatas. 



36 

 

Disamping itu luasnya pengamatan dari setiap subjek, sehingga penulis berupaya 

untuk memperkecil jumlah resiko yang akan dihadapi dalam penelitian.  

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2006:118). Dari konsep di atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian atau 

merupakan fakta-fakta yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. 

 

Adapun variabel dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. 

a. Variabel Bebas (Independen Variable) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini yang termasuk variabel bebas adalah: 

1) Kedisiplinan Belajar Siswa (X1), kedisiplinan belajar dalam penelitian ini 

terdiri atas kedisiplinan belajar di sekolah dan kedisiplinan belajar siswa di 

rumah.  

2) Suasana Sekolah (X2) 

 

b. Variabel Terikat (Dependen Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi 
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belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar 

Lampung.  

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

a. Kedisiplinan Belajar  

 

Disiplin adalah tingkat konsistensi dan konsekuensi seseorang terhadap suatu 

komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan 

dicapai. 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. 

Disiplin belajar siswa di sekolah dengan indikator:  

a) Patuh dan taat terhadap tata tertib di sekolah 

b) Persiapan belajar 

c) Perhatian terhadap pembelajaran di kelas 

d) Perhatian terhadap materi pelajaran  

e) Mengumpulkan tugas pada waktunya 

Sedangkan disiplin belajar siswa di rumah dengan indikator:  

a) Rencana atau jadwal belajar 

b) Ketaatan dan keteraturan dalam belajar 

c) Mengerjakan tugas pada waktunya 

d) Belajar dalam tempat dan suasana mendukung. 
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Dengan jumlah item pertanyaan untuk kedisiplinan siswa sebanyak 16 butir 

pertanyaan. Alternatif jawaban yang ada pada setiap item kuesioner merupakan data 

kualitatif. Dari data kualitatif itu ditransformasikan kedalam data kuantitatif dengan 

menggunakan simbol yang berupa angka. Dengan demikian secara berurutan 

pengubahan data kualitatif menjadi data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban alternatif a diberi nilai 4 

b) Jawaban alternatif b diberi nilai 3 

c) Jawaban alternatif c diberi nilai 2 

d) Jawaban alternatif d diberi nilai 1 

 

Dengan jumlah pertanyaan untuk kedisiplinan belajar sebanyak 16 butir pertanyaan. 

Ketentuan bila memilih a memperoleh skor 4, bila memilih b memperoleh skor 3, bila 

memilih c memperoleh skor 2, dan bila memilih d memperoleh skor 1. Dari hasil 

analisis kuesioner diperoleh skor kedisiplinan belajar tertinggi 64 dan terendah 16. 

Untuk menentukan kategori kedisiplinan belajar siswa menggunakan rumus interval 

sebagai berikut: 

K

NRNT
I


  

Keterangan: 

NT : Nilai tertinggi 

NR : Nilai terendah 

K : Kelas Interval 

I : Interval  (Sutrisno Hadi, 1986:12) 

4

1664 
I        

I = 12 
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Setelah diketahui hasil perhitungan dengan rumus di atas, maka kedisiplinan belajar 

siswa dikategorikan sebagai berikut: 

˃54 : Sangat Disiplin 

42-54 : Cukup Disiplin 

29-41 : Kurang Disiplin 

16-28 : Tidak Disiplin 

 

b. Suasana Sekolah 

 

Suasana di sekolah adalah situasi dan kondisi objektif di sekolah yang dipersepsi oleh 

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

secara fisik maupun secara psikologis.  

 

Suasana sekolah dengan indikator: 

a) Hubungan antar civitas sekolah 

b) Tata tertib sekolah 

c) Aktivitas pembelajaran 

d) Suasana kelas 

e) Fasilitas sekolah memadai 

f) Tidak ada perusakan dan pencurian pada sarana sekolah. 

g) Kerapihan dan kebersihan lingkungan sekolah. 

 

Dengan jumlah item pertanyaan untuk suasana sekolah sebanyak 14 butir pertanyaan. 

Alternatif jawaban yang ada pada setiap item kuesioner merupakan data kualitatif. 

Dari data kualitatif itu ditransformasikan kedalam data kuantitatif dengan 
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menggunakan simbol yang berupa angka. Dengan demikian secara berurutan 

pengubahan data kualitatif menjadi data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban alternatif a diberi nilai 4 

b) Jawaban alternatif b diberi nilai 3 

c) Jawaban alternatif c diberi nilai 2 

d) Jawaban alternatif d diberi nilai 1 

 

Dengan jumlah pertanyaan untuk suasana sekolah sebanyak 14 butir pertanyaan. 

Ketentuan bila memilih a memperoleh skor 4, bila memilih b memperoleh skor 3, bila 

memilih c memperoleh skor 2, dan bila memilih d memperoleh skor 1. Dari hasil 

analisis kuesioner diperoleh skor suasana sekolah tertinggi 56 dan terendah 14.  

Untuk menentukan kategori suasana sekolah menggunakan rumus interval sebagai 

berikut: 

K

NRNT
I


  

Keterangan: 

NT : Nilai tertinggi 

NR : Nilai terendah 

K : Kelas Interval 

I : Interval (Sutrisno Hadi, 1986:12) 

4

1456 
I  

I = 10,5 

Setelah diketahui hasil perhitungan dengan rumus di atas, maka suasana sekolah 

dikategorikan sebagai berikut: 

˃45,7  : Suasana Sekolah Sangat Baik 
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35,2-45,7 : Suasana Sekolah Baik 

24,6-35 ,1 : Suasana Sekolah Buruk 

14-24,5  : Suasana Sekolah Sangat Buruk 

 

c. Prestasi belajar siswa 

 

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai siswa dalam menguasai mata 

pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dalam penelitian ini prestasi belajar yang 

dimaksud adalah hasil yang dicapai siswa yang berupa data kuantitatif berupa nilai tes 

mata pelajaran geografi yang diperoleh siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar 

Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010. Data tersebut kemudian ditransformasikan 

kedalam interval sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

ditetapkan oleh sekolah, yaitu: 

≥65 : Tuntas 

<65 : Tidak Tuntas 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tiga cara yaitu 

dengan teknik kuesioner, teknik tes, dan teknik dokumentasi. 

 

1. Teknik Kuesioner  

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:151) kuesioner adalah sejumlah pertayaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik kuesioner dengan harapan responden akan dapat langsung menuangkan 
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jawabannya kedalam item-item kuesioner sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Untuk memudahkan responden dalam menjawab item-item kuesioner maka dalam 

penelitian ini digunakan kuesioner tipe pilihan dengan empat alternatif jawaban. 

Sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat atau 

keyakinan dirinya.  

 

Metode ini digunakan untuk mengungkap data dari variabel kedisiplinan belajar dan 

suasana sekolah. Sebelum menyusun kuesioner terlebih dahulu dibuat konsep alat 

ukur yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Konsep ini berbentuk 

kisi-kisi kuesioner yang dijabarkan ke dalam indikator disesuaikan dengan tujuan 

yang hendak dicapai. Masing-masing indikator diwakili satu atau beberapa butir 

pertanyaan sebagai alat ukurnya. 

 

2. Teknik Tes 

 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2006:150). Tes digunakan 

untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi.  

 

Di dalam penelitian ini digunakan jenis tes prestasi  atau achievement test, yaitu tes 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. 

Tes prestasi diberikan sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai 

dengan yang akan diteskan. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur 

prestasi belajar siswa. 
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3. Teknik Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, legger, prasasti, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2006:158). Menurut Nursid Sumaatmadja 

(1988:109) untuk melengkapi data dalam analisis masalah yang diteliti memerlukan 

informasi dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang 

dipelajari. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder seperti monografi Kelurahan Pelita, nilai siswa dan informasi lainnya 

tentang sekolah seperti sejarah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru dan sebagainya. 

 

E. Uji Persyaratan Instrumen 

 

1. Uji Validitas 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Validitas suatu instrumen penelitian, tidak 

lain adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak 

diukur. Prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal, yang perlu diperhatikan adalah 

bahwa hanya valid untuk suatu tujuan tertentu (Sukardi, 2006:121) 

 

Metode uji kevalidan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi 

Product Moment, sebagai berikut: 

    

  





2222
xy
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Keterangan: 

rxy  :  Koefisien korelasi  

∑X : Skor total X 

∑Y : Skor total Y 

N : Jumlah sampel yang diteliti 

XY : Jumlah gejala X dan Y  

  

Kaidah keputusan: Jika rhitung > rtabel  berarti valid sebaliknya jika rhitung < rtabel berarti 

tidak valid, dengan taraf signifikansi 0,05. Jika instrumen itu valid, maka dilihat 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut: 

a. Antara 0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi 

b. Antara 0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi 

c. Antara 0,400 sampai dengan 0,599 = cukup 

d. Antara 0,200 sampai dengan 0,399= rendah 

e. Antara 0,000 sampai dengan 0,199 = sangat rendah (tidak valid) 

(Riduwan, 2006:110). 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Pengertian reliabilitas berkaitan dengan tingkat kestabilan kekonstanan dan keajegan 

alat pengukur. Alat pengukur dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran yang 

diperoleh dari subjek yang sama menunjukan kestabilan, kapan saja dan oleh siapa 

alat ukur itu digunakan. Reliabilitas menunjukan pada instrumen bahwa instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa 

dipercaya  (Suharsimi Arikunto. 2006:178-179).  

 

Pengujian reliabilitas alat ukur kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan rumus Alpha.  








 













t

i

S

S

k

k
r 1

1
11   



45 

 

Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyak butir soal 

iS  : Jumlah validitas butir 

tS  : Variasi total  

Langkah-langkah mencari nilai reliabilitas dengan metode Alpha sebagai berikut: 

Langkah 1: Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus: 

N

N

X
X

S

i
i

i

2
2 )(


  

Dimana: Si = Varians skor tiap-tiap item 

∑Xi = Jumlah kuadrat item Xi 

(∑Xi)² = Jumlah item Xi dikuadratkan  

N = Jumlah responden 

Langkah 2: Kemudian menjumlahkan varians semua item dengan rumus: 

∑Si = S1 + S2 + S3... + Sn   

Dimana: ∑Si = Jumlah varians semua item 

  S1 + S2 + S3... + Sn = Varians item ke-1,2,3...n 

Langkah 3: Menghitung varians total dengan rumus: 

N

N

X
X

S

t
t

t

2)(


  

Dimana: St = Varians total 

  ∑Xt = Vumlah kuadrat X total 

  (∑Xt)² = Jumlah X total dikuadratkan 
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  N = Jumlah responden 

Langkah 4: Masukkan nilai Alpha dengan rumus: 
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Keputusan dengan membandingkan r11 dengan rtabel dengan kaidah keputusan: 

Jika r11 > rtabel berarti Reliabel dan r11 < rtabel berarti Tidak Reliabel (Riduwan, 

2006:128). 

 

Pengujian reliabilitas alat ukur tes prestasi belajar geografi siswa menggunakan 

rumus Spearman-Brown. 













b

b

r

xr
r

1

2
11  

Keterangan: 

r11= Koefisien internal item 

rb = Korelasi product moment (Riduwan, 2006:113) 

Keputusan dengan membandingkan r11 dengan rtabel dengan kaidah keputusan: Jika r11 

> rtabel berarti Reliabel dan r11 < rtabel berarti Tidak Reliabel. 

 

3. Tingkat Kesukaran 

 

Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (dificulty index). Indeks kesukaran besarnya 0,0 sampai dengan 1,0, 

dengan klasifikasi sebagai berikut: 

a. Soal dengan tingkat kesukaran 0,00-0,30 adalah soal sukar atau sulit 

b. Soal dengan tingkat kesukaran 0,31-0,70 adalah soal sedang 
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c. Soal dengan tingkat kesukaran 0,71-1,00 adalah soal mudah 

Sedangkan untuk mengukur tingkat kesukaran suatu soal menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
T

LU
TK


  

Keterangan: 

TK : Tingkat kesukaran 

U : Jumlah kelas atas yang bisa jawab 

L : Jumlah kelas bawah yang bisa jawab 

T : Jumlah peserta tes (Fachri Thaib, 2003:58) 

 

4. Daya Pembeda  

 

Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (berkemampuan rendah). 

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut: 

a. 0,00-0,20 adalah soal jelek 

b. 0,21-0,40 adalah soal cukup 

c. 0,41-0,70 adalah soal baik 

d. 0,71-1,00 adalah soal baik sekali 

e. – (negatif) adalah soal tidak baik (dibuang saja) 

 

Sedangkan untuk mengukur daya pembeda suatu soal menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
T

LU
DP

2
1


  

Keterangan: 

DP : Daya pembeda 

U : Jumlah kelas atas yang bisa jawab 

L : Jumlah kelas bawah yang bisa jawab 

T : Jumlah peserta tes (Fachri Thaib, 2003:59) 
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5. Pola Jawaban 

 

Pola jawaba tes adalah distribusi peserta tes dalam menentukan pilihan jawaban pada 

soal bentuk pilihan ganda. Pola jawaban ini diperoleh dengan menghitung banyaknya 

peserta tes yang memilih jawaban A, B, C, D, dan E atau tidak memilih (blangko). 

Dari pola jawaban terlihat apakah pengecoh (distractor) berfungsi sebagai pengecoh 

yang baik atau tidak. Pengecoh yang tidak terpilih sama sekali oleh peserta tes berarti 

pengecoh tersebut jelek. Sebaliknya sebuah pengecoh dapat berfungsi dengan baik 

apabila mempunyai daya tarik yang besar bagi peserta tes yang kurang memahami 

konsep atau menguasai bahan. 

 

6. Hasil Uji Coba Instrumen 

 

a. Uji Coba Kuesioner 

 

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari responden, 

instrumen yang berupa kuesioner terlebih dahulu diuji cobakan kepada 20 siswa yang 

merupakan populasi dari kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung dan 

selanjutnya 20 siswa ini tidak boleh digunakan sebagai sampel. Uji coba dilakukan 

sebanyak dua kali.  

 

Pengujian kuesioner yang pertama untuk menguji validitas menggunakan rumus 

product moment, sedangkan untuk menguji reliabilitas seluruh item kuesioner 

menggunakan rumus alpha. Hasilnya ada 27 item yang valid dan 3 item yang tidak 

valid (lihat Lampiran 6 halaman 95). Item yang tidak valid tidak dimasukkan dalam 

perhitungan reliabilitas instrumen dan tidak digunakan sebagai kuesioner penelitian, 

akan tetapi item tersebut direvisi. Item tersebut direvisi kalimat pertanyaannya tanpa 
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merubah substansi dari pertanyaan tersebut, kemudian dilakukan pengujian yang 

kedua dengan cara yang sama namun soal nomor 9, 16, dan 30 telah diganti. 

 

Pada pengujian instrumen kuesioner yang kedua, diperoleh validitas butir soal dan 

reliabilitas yang mencukupi sehingga instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai kedisiplinan belajar siswa dan suasana sekolah. Hasil 

uji coba validitas butir soal yang kedua dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Uji Coba Validitas Kuesioner Kedisiplinan Belajar dan Suasana Sekolah. 

  

No rhitung rtabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0,565 

0,516 

0,560 

0,649 

0,530 

0,561 

0,693 

0,612 

0,469 

0,614 

0,614 

0,521 

0,467 

0,530 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0,509 

0,459 

0,458 

0,529 

0,569 

0,507 

0,501 

0,595 

0,608 

0,612 

0,505 

0,573 

0,483 

0,476 

0,603 

0,469 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

0,444 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010. 
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Data hasil uji coba validitas instrumen kuesioner pada Tabel 4 di atas, diketahui 

bahwa hasil koefisien korelasi validitasnya rhitung ˃ rtabel  dengan  jumlah siswa 20. 

Untuk selengkapnya perhitungan validitas butir soal instrumen yang valid dapat 

dilihat pada Lampiran 8 halaman 97-101. Sedangkan untuk reliabilitas instrumen 

dengan rumus alpha diperoleh tingkat reliabilitas instrumen yaitu sebesar 0,915. 

Dengan demikian hasil perhitungan menunjukkan r11 ˃ rtabel untuk taraf signifikan α = 

0,5 yaitu 0,915 ˃ 0,444 dengan N = 20. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 9 halaman 102-103. 

 

b. Uji Coba Soal Tes Prestasi Belajar Siswa  

 

Untuk mengukur prestasi belajar siswa menggunakan tes yang soalnya dibuat sendiri 

oleh peneliti tetapi disesuaikan dengan materi geografi yang sudah disampaikan oleh 

guru geografi SMA YP Unila Bandar Lampung. Sebelum diteskan soal tersebut diuji 

cobakan kepada 20 siswa yang merupakan populasi dari kelas XI IPS SMA YP Unila 

Bandar Lampung dan selanjutnya 20 siswa ini tidak boleh digunakan sebagai sampel. 

Uji coba dilakukan sebanyak satu kali.  

 

Dalam uji soal tes prestasi belajar geografi siswa dihitung tingkat kevalidan, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan dilihat pola jawabannya. Tingkat 

kevalidan dihitung dengan menggunakan rumus product moment, sedangkan 

reliabilitas butir soalnya dihitung dengan rumus spearman brown. Butir soal yang 

valid dan reliabel digunakan sebagai soal tes dan yang tidak valid atau reliabel butir 

soalnya direvisi.  
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Setelah dilakukan perhitungan, dari 20 butir soal tersebut semuanya valid dan reliabel 

(lihat Lampiran 11 halaman 105). Untuk tingkat kesukaran, dari 20 butir soal 14 

temasuk kriteria sedang dan 6 termasuk kriteria mudah (lihat Lampiran 11 halaman 

105), untuk daya beda 6 butir soal termasuk kriteria baik dan 14 butir soal termasuk 

kriteria cukup (lihat Lampiran 11 halaman 106) dan untuk pola jawaban (lihat 

Lampiran 11 halaman 106). 

 

F. Analisis Data 

 

Data dalam penelitian ini berasal dari data ordinal yaitu berupa data kedisiplinan 

belajar, suasana sekolah dan prestasi belajar siswa, maka analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 2 adalah dengan menggunakan Korelasi 

Product Moment, dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

rxy  :  Koefisien korelasi antara butir xi dan y 

xi : Skor total xi 

yi : Skor total yi 

n : Jumlah sampel yang diteliti 

xiyi : Jumlah gejala xi dan yi (Sugiyono, 2009:255) 

 

Sedangkan analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 3 adalah dengan 

menggunakan Korelasi Ganda, dengan rumus sebagai berikut: 

21

2121
21
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1

2

xx
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xyx
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R




  

keterangan: 

21xyxR = korelasi variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y 
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1yxr     = korelasi product moment antara X1 dengan Y 

2yxr   = korelasi product moment antara X2 dengan Y 

21xxr   = korelasi product moment antara X1 dengan X2  (Sugiyono, 2009:266). 

 

Kriteria Uji Hipotesis 

 

1. Ada hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y, X1X2 dan Y jika koefisien korelasi 

tidak sama dengan 0 (nol) atau (rxy  ≠  0), tidak ada hubungan jika rxy sama dengan 

0. 

2. Jika nilai rxy positif maka hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y, X1X2 dan Y 

bersifat positif, jika nilai rxy negatif maka hubungan antara variabel bersifat 

negatif. 

3. Untuk tingkat keeratan hubungan X1 dan Y, X2 dan Y, X1X2 dan Y dapat 

diketahui setelah nilai r yang diperoleh dikonsultasikan pada tabel interpretasi r 

(Tabel 5). 

4. Terdapat hubungan yang signifikan apabila rhitung sama atau lebih besar dari pada 

rtabel (rhitung ≥ rtabel). 

Tabel 5. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

 

No Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 

2 

3 

4 

5 

0,80-1,000 

0,60-0,799 

0,40-0,599 

0,20-0,399 

0,00-0,199 

Sangat Kuat 

Kuat 

Cukup Kuat 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber: Sugiyono (2009:257) 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Tinjauan Umum SMA YP Unila Bandar Lampung 

 

1. Lokasi Geografis Daerah Penelitian 

 

Kelurahan Pelita terletak di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar 

Lampung. Kelurahan Pelita memiliki jarak 2 Km ke Pusat Pemerintahan Kecamatan, 

5 Km ke Pusat Pemerintahan Kota, dan 7 Km ke Pusat Pemerintahan Propinsi. 

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Pelita adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Karang 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gotong Royong 

c.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Palapa 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Enggal 

 

Kelurahan Pelita terletak pada ketinggian 96 meter di atas permukaan laut, memiliki 

topografi berupa dataran, tanahnya termasuk jenis podsolik dengan warna merah 

kecoklatan, dan suhu rata-rata berkisar 30ºC. (Profil Kelurahan Pelita Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat Tahun 2008) 

 

Jumlah penduduk Kelurahan Pelita pada tahun 2009 adalah 5259 jiwa, dengan rincian 

2602 berjenis kelamin laki-laki dan 2657 berjenis kelamin perempuan. Secara 

keseluruhan Kelurahan Pelita memiliki luas wilayah ±30 Ha, dengan tata guna tanah 
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sebagian besar dipergunakan untuk perumahan penduduk dan sisanya dipergunakan 

untuk jalan/gang, rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. Dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Perumahan penduduk  : 21,70 Ha 

b. Rumah ibadah, sekolah, dll  : 6,50 Ha 

c. Jalan/gang    : 2,80 Ha 

 

SMA YP Unila terletak di Jalan Jenderal Suprapto No. 88 Kelurahan Pelita 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. SMA YP Unila Bandar 

Lampung terletak pada koordinat  5º24’54” Lintang Selatan dan 105º14’21” Bujur 

Timur (Hasil pengukuran tanggal 12 Maret 2010).  

Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi penelitian ini dapat dilihat pada Peta Lokasi 

SMA YP Unila Bandar Lampung sebagai berikut: 
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2. Sejarah Berdirinya SMA YP Unila Bandar Lampung 

 

SMA YP Unila Bandar Lampung berdiri pada tahun 1981 dibawah naungan Yayasan 

Pembina Universitas Lampung dengan akta Notaris No. 45 tanggal 26 Februari 1974 

dengan status terakreditasi No.04/BASPROP/LAMP/2005. Tujuan didirikan SMA 

YP Unila yaitu berusaha untuk dapat ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan cara berpikir anak didik serta berusaha memajukan pola 

pikir masyarakat. 

 

Latar belakang berdirinya SMA YP Unila adalah melihat kebutuhan dan keinginan 

dalam pendidikan, maka Rektor Universitas Lampung selaku Ketua Yayasan 

Pembina Unila pada tahun 1981 menerbitkan keputusan No.115/Kpts/R/1981 tentang 

didirikannya SMU YP Unila tahun pembelajaran 1981/1982. Sebelum didirikannya 

SMA YP Unila, sekolah tersebut mulanya adalah tempat mahasiswa Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung menuntut ilmu, dan 

sekarang ini FKIP pindah atau disatukan di kampus Kelurahan Gedong Meneng 

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Berikut adalah nama-nama kepala 

sekolah yang pernah menjabat menjadi kepala SMA YP Unila Bandar Lampung: 

 

Tabel 6. Nama Kepala Sekolah yang Pernah Menjabat di SMA YP Unila Bandar Lampung. 

 

No Nama Masa Jabatan 

1 Drs. Sudrajat Periode tahun 1981-1982 

2 Drs. Djalaludin Genap Periode tahun 1982-1984 

3 Ismail, SE. Periode tahun 1984-1985 

4 Drs. Sugiman Periode tahun 1985-1986 

5 Drs. Hidir Yakub Periode tahun 1986-1989 

6 Drs. Husin Sayuti Periode tahun 1989-1992 

7 Drs. Baichaki Nawawi Periode tahun 1992-1999 

8 Drs. Berchah Pitoewas, M.S. Periode tahun 1999-sekarang 

Sumber: Dokumentasi TU SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2009. 
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Sejak berdirinya SMA YP Unila Bandar Lampung secara berkesinambungan 

berupaya meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran sehingga dicapai prestasi 

yang maksimal. Mengingat perhatian masyarakat semakin lama semakin meningkat 

atas berdirinya SMA YP Unila Bandar Lampung, sehingga diharapkan sekolah ini 

dapat  menghasilkan peserta didik yang mampu secara akademik dan menguasai 

teknologi dengan handal cerdas dan terampil yang dilandasi oleh nilai-nilai agama 

yang menjiwai setiap pribadi peserta didik dengan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

 

3. Visi dan Misi Sekolah 

 

Untuk mengarahkan gerak SMA YP Unila Bandar Lampung diperlukan pedoman 

yang tertuang sebagai visi dan misi. Visi adalah abstrak atau angan-angan ideal untuk 

diwujudkan bersama dalam jangka panjang. Sedangkan misi merupakan 

implementasi strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut.  

a. Visi: Menjadi Sekolah Bermutu dan Berakhlak 

1. Bermutu dalam output 

2. Bermutu dalam kegiatan-kegiatan ilmiah 

3. Bermutu dalam input 

4. Bermutu dalam proses pembelajaran 

5. Guru : Berakhlak dalam menyampaikan materi pelajaran 

  Berakhlak dalam pergaulan dengan siswa 

  Berakhlak dalam pergaulan dalam masyarakat 

6. Siswa : Berakhlak dengan guru 

  Berakhlak dengan sesama teman 
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  Berakhlak dengan orang tua 

  Berakhlak dalam pergaulan masyarakat 

b. Misi 

Untuk menjalankan visi tersebut ditetapkan beberapa misi khusus SMA YP Unila 

Bandar Lampung, yang ditetapkan dalam profil sekolah. Misi-misi tersebut 

adalah: 

1. Meningkatkan proses pendidikan secara optimal 

2. Meningkatkan disiplin belajar secara mandiri 

3. Membina minat dan bakat secara optimal 

4. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara optimal 

5. Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui pembinaan akhlak pesrta didik 

untuk lebih baik secara berkelanjutan dengan dihubungkan dengan materi 

pelajaran agama seperti pengajian-pengajian baik dikalangan siswa/i maupun 

guru atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya 

6. Meningkatan kesejahteraan guru dan karyawan 

 

4. Keadaan Gedung SMA YP Unila Bandar Lampung 

 

Keadaan gedung yang dimaksud adalah banyaknya ruang atau lokal yang ada di 

SMA YP Unila Bandar Lampung, dapat dilihat pada Tabel 7 berikut: 
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Tabel 7. Keadaan Ruangan SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

 

No Jenis Ruang Jumlah Luas (m²) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Ruang Kelas 

Laboratorium IPA 

Laboratorium Bahasa 

Laboratorium Komputer 

Laboratorium Multimedia 

Ruang Perpustakaan 

Ruang Serba Guna 

Ruang UKS 

Ruang Desel 

Koperasi/Toko 

Ruang BP/BK 

Ruang Kepala Sekolah 

Ruang Guru 

Ruang TU 

Ruang OSIS 

Kamar Mandi/WC Guru 

Kamar Mandi/WC Siswa 

Gudang 

Ruang Ibadah 

Rumah Penjaga Sekolah 

Ruang Multimedia 

29 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

19 

1 

1 

2 

1 

2088 

72 

72 

144 

72 

72 

416 

36 

18 

72 

12 

144 

72 

72 

72 

48 

80 

72 

72 

36 

72 

Sumber: Dokumentasi TU SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2009. 

 

 

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa SMA YP Unila Bandar Lampung 

memiliki 73 ruangan. Paling banyak adalah ruang kegiatan pembelajaran, dengan 

menggunakan 29 ruangan tersebut proses pembelajaran diharapkan berjalan dengan 

baik.  

 

5. Keadaan Guru SMA YP Unila Bandar Lampung 

 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menegah. Guru 
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merupakan salah satu faktor yang paling penting dan harus ada dalam suatu lembaga 

pendidikan, tanpa adanya guru maka pendidikan itu tidak dapat berlangsung. Adapun 

keadaan guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMA YP Unila Bandar 

Lampung dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut: 

 

Tabel 8. Nama Guru SMA YP Unila Bandar Lampung Menurut Status Pekerjaan dan  

  Bidang Studi Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

 

No Nama Guru Status Pekerjaan Bidang Studi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

Drs. Berchah Pitoewas, M.S. 

Dodik Santoso, S.Pd. 

Dra. Yani Hernawati 

Dra. Sutisnawati 

Dra. Asnawati 

Dra. Suharni 

Dra. Novarina 

Juriah, S.Pd. 

Dra. Junaidah 

Dra. Haria Etty S.M 

Dra. Fauziah 

Dra. Irene Vita Nova 

Sri Andayani, S.Ag. 

Hermawati, S.Sos. 

Irmayanti, S.Pd. 

Dra. Eko Puji Astuti 

Dra. Hj. Mey Sriani 

Dra. Arnelis Jalil, M.Pd. 

Tugiani, S.Pd. 

Siti Nursiah, S.Pd. 

Samanhudi, S.Pd. 

Sri Sudaryanti, S.Si. 

Hermi Yanzi, S.Pd. 

Linda Kurniasari, S.Pd. 

Ika Yuni Listiani, S.Pd. 

Neniyati, S.Pd. 

Dra. Mirawati 

Ahmad Zizalin, SE. 

Selvia, S.Pd. 

Eka Apia Sandra, S.Pd. 

Siti Rahmah, S.Pd. 

Ade Septina Sari, S.Pd. 

Dien Anggila, S.Pd. 

Santi Tania 

 

Kep Sek/DPK 

Waka Kur/GTT 

Waka Sis/DPK 

DPK 

DPK 

DPK 

DPK 

DPK 

DPK 

DPK 

DPK 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

DPK 

DPK 

GTT 

GTT 

DPK 

GTT 

GTT 

GTT 

DPK 

GTT 

GTT 

DPK 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

DPK 

GTT 

GTT 

 

Pkn 

Sejarah 

Sosiologi 

Geografi 

Pkn 

Bahasa Indonesia 

Fisika 

Biologi 

Ekonomi 

Kimia 

Bahasa Indonesia 

Ekonomi 

Agama Islam 

Sosiologi 

Bahasa Inggris 

Ekonomi 

Kimia 

Matematika 

Matematika 

Sejarah 

Matematika 

Biologi/Agama Katolik 

Pkn 

Penjaskes 

Geografi 

Bahasa Inggris 

Sosiologi 

Seni Budaya 

Bahasa Indonesia 

Matematika 

Bahasa Inggris 

Matematika 

Matematika 

Seni Budaya 
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Tabel 8 (Lanjutan) 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Aulia Yunita Sari, S.Pd. 

Desti Cahyani, S.Pd. 

Ernila, S.Pd. 

Siti Masruroh, S.Ag. 

Zaini Zen, S.Pd. 

Ferry Agustian, S.Pd. 

Ika Mei Kurniawati, S.Pd. 

Nurul Ilmi Kurniati, S.Pd. 

Farida Hanum, S.Pd. 

Ahmad Subakir, S.Ag. 

Ria Maresty, S.Pd. 

Wempy Prastomo Bhakti 

Harrys Kurniawan, S.Pd. 

Abdul Halim, S.Pd. 

Asef Riyadi, S.Pd. 

Emelda Marzuki, S.Pd. 

Resti Hosiana S, S.Pd. 

Yuni Aristia, S.Pd. 

Dra. Ni Wayan Sarti 

Budi Setiadi, S.Pd. 

Fairuza, S.Kom. 

Dra. Nirpiana 

Yuliantina, SE. 

Yahya Husin, Amd. 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

Bahasa Inggris 

Pengembangan Diri 

Bahasa Inggris 

Bahasa Arab/BBQ 

BBQ 

Fisika 

Pengembangan Diri 

Geografi 

Sejarah 

Agama Islam 

Kimia 

Penjaskes 

Penjaskes 

Pkn 

Fisika 

Biologi 

Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia 

Agama Hindu 

Penjaskes 

Tik 

Pkn 

Tik 

Tik 

Keterangan: DPK (Guru yang diperbantukan) 

GTT (Guru tidak tetap/honorer) 

Sumber: Dokumentasi TU SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2009. 

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, diketahui guru SMA YP Unila Bandar Lampung 

menurut latar belakang pendidikannya adalah sebagai berikut: 2 orang dengan latar 

belakang Magister (S2), 53 orang dengan latar belakang Strata (S1), 1 orang dengan 

latar belakang diploma (D3), dan 2 orang dengan latar belakang SMA.  

 

Selain itu, juga diketahui keadaan guru SMA YP Unila Bandar Lampung berdasarkan 

status pekerjaan dan bidang studi yang diajarkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 3 dan 4 sebagai berikut: 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Keadaan Guru SMA YP Unila Bandar Lampung Menurut Status Pekerjaan  

     Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

 

Berdasarkan Gambar 3 di atas, dapat diketahui bahwa 27,59% atau 16 orang 

merupakan guru yang diperbantukan di SMA YP Unila Bandar Lampung, sedangkan 

sisanya 72,42% atau 42 orang merupakan guru tidak tetap atau guru honorer. Guru 

yang diperbantukan maksudnya adalah guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang ditempatkan di sekolah swasta (di SMA YP Unila Bandar Lampung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Keadaan Guru SMA YP Unila Bandar Lampung Menurut Bidang  

     Studi Tahun Pembelajaran 2009/2010. 
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Berdasarkan Gambar 4 di atas, diketahui bahwa guru bidang studi Matematika paling 

banyak yaitu berjumlah 6 orang, sedangkan yang paling sedikit yaitu guru bidang 

studi Tik, Bahasa Arab/BBQ, dan Pengembangan diri yaitu berjumlah 2 orang. 

Banyak atau sedikitnya jumlah masing-masing guru bidang studi disesuaikan dengan 

jumlah kelas dan jumlah jam pembelajaran yang ada di SMA YP Unila Bandar 

Lampung. 

 

Pada saat ini jumlah guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran geografi di 

SMA YP Unila Bandar Lampung adalah 3 orang. Untuk mengetahui kebutuhan guru 

geografi di SMA YP Unila Bandar Lampung harus diketahui dulu faktor-faktor yang 

berkaitan dengan kebutuhan guru yakni sebagai berikut: 

a. Jumlah kelas geografi = 20 kelas (kelas X = 11 kelas, kelas XI IPS = 4 kelas, dan 

kelas XII IPS = 5 kelas) 

b. Jumlah jam geografi per minggu (kelas X = 2 jam, kelas XI IPS = 4 jam, dan 

kelas XII IPS = 5 jam) = 63 jam : 20 kelas = 3,15 jam/kelas 

c. Jam maksimal wajib mengajar guru per minggu = 24 jam 

Selanjutnya akan dihitung kebutuhan guru berdasarkan rumus: 
JMG

JKxJBP
KG 

 

Keterangan:  

KG  = Kebutuhan guru 

JK  = Jumlah kelas murid geografi 

JBP  = Jumlah jam bidang studi geografi per minggu 

JMG  = Jam maksimal wajib mengajar guru per minggu (Debdikbud, 1987) 

Kebutuhan guru Geografi di SMA YP Unila Bandar Lampung adalah: 

JMG

JKxJBP
KG   
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24

15,320x
KG   

24

63
KG  

KG = 2,625 = 3 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas, maka diketahui kebutuhan guru 

geografi SMA YP Unila Bandar Lampung adalah 3 orang. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa SMA ini tidak mengalami kekurangan atau kelebihan guru geografi karena 

jumlah dan kompetensi guru yang ada sesuai dengan yang dibutuhkan.  

 

Berdasarkan data yang didapatkan dari bagian Tata Usaha SMA YP Unila Bandar 

Lampung, diketahui bahwa pendidikan terakhir ketiga guru tersebut adalah S1 

Pendidikan Geografi. Ini menandakan bahwasannya terdapat kesesuaian latar 

belakang pendidikan dengan bidang studi yang ada pada kegiatan pembelajaran yakni 

bidang studi geografi. Dari Tabel 8 di atas, diperoleh informasi bahwa status 

pekerjaan guru geografi tersebut adalah 1 orang pegawai tetap dan 2 orang guru 

honorer. Diketahui pula bahwa jumlah jam kegiatan pembelajaran antara ketiga guru 

geografi tersebut tidak merata, yaitu 1 guru memiliki jumlah jam pembelajaran 16 

jam per minggu (kelas X1-X8), 1 guru lagi memiliki jumlah jam pembelajaran 18 jam 

per minggu (kelas X9-X11 dan kelas XI IPS1-XI IPS3), dan 1 guru lainnya memiliki 

jumlah jam pembelajaran 29 jam per minggu (kelas XI IPS4 dan kelas XII IPS1-XII 

IPS5).  

 

Jumlah jam pembelajaran yang tidak merata antara ketiga guru geografi tersebut 

menyebabkan aktivitas pembelajaran dikelas kurang berjalan kondusif, guru yang 

memiliki jam pembelajaran lebih dari jam maksimal wajib guru mengajar atau lebih 
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dari 24 jam per minggu akan tidak memiliki waktu yang banyak untuk melaksanakan 

perannya sebagai pembimbing dan manusia sumber. Menurut Roestiyanah N. K 

(1994) guru sebagai pembimbing ialah memberikan bimbingan siswa dalam interaksi 

belajar agar siswa mampu dengan lancar dan berhasil secara efektif dan efisien, guru 

sebagai manusia sumber ialah guru dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh siswa, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.  

 

6. Keadaan Siswa SMA YP Unila Bandar Lampung 

 

Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun 

pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Siswa 

merupakan bagian yang terpenting dalam pendidikan di sekolah, oleh karena dengan 

adanya siswa maka proses pembelajaran dapat berlangsung. Pada Tahun 

Pembelajaran 2009/2010 SMA YP Unila Bandar Lampung memiliki jumlah siswa 

sebanyak 1092 siswa, yang terdiri 505 siswa laki-laki dan 587 siswa perempuan dari 

29 kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9sebagai berikut: 

 

Tabel 9.  Jumlah Siswa SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010.  

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

X1-11 

XI IPA1-5 

XI IPS1-4 

XII IPA1-4 

XII IPS1-5 

192 

72 

100 

57 

84 

218 

110 

69 

102 

88 

410 

182 

169 

159 

172 

Total 505 587 1092 

Sumber: Dokumentasi TU SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2009. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Pendidikan_menurut_jalur
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_formal
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_nonformal
http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Pendidikan_menurut_jenjang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Pendidikan_menurut_jenis
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SMA YP Unila Bandar Lampung memiliki jumlah siswa terbanyak dibandingkan 

dengan sekolah lain yang ada di Kota Bandar Lampung. Jumlah siswa yang terlalu 

banyak jika tidak diikuti dengan jumlah guru yang memadai dan keadaan sarana dan 

pra sarana yang kurang baik dapat menyebabkan proses pembelajaran menjadi 

terganggu atau terhambat.  

 

Jumlah kelas dan siswa yang terlalu banyak (29 kelas dan rata-rata 1 kelas = 38 

siswa) dapat menyebabkan proses pembelajaran kurang kondusif. Guru yang sedang 

melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang siswanya lebih dari 30 siswa akan 

mengalami kesulitan untuk mengkoordinir seluruh siswanya. Sehingga pada saat 

proses pembelajaran berlangsung ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan, 

dengan ribut, mengerjakan tugas lain, sms-an, atau lain sebagainya. 

 

Kelas yang tidak ada gurunya akan menggangu proses pembelajaran di kelas 

sebelahnya karena biasannya siswanya ribut atau keluar masuk kelas. Letak kantin 

sekolah yang berdekatan dengan kelas juga menyebabkan siswa yang sedang belajar 

minta izin keluar kelas dengan alasan ke WC padahal tujuannya ke kantin atau 

duduk-duduk di luar kelas. Banyaknya kelas dan jumlah siswa di SMA YP Unila 

Bandar Lampung menyebabkan guru yang sedang piket kesulitan mengawasi kelas 

yang tidak ada gurunya dan siswa yang ke kantin atau duduk-duduk di luar kelas pada 

saat jam pelajaran berlangsung. 

 

7. Keadaan Sarana Belajar di SMA YP Unila Bandar Lampung 

 

Sarana belajar merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menunjang 

kelancaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Untuk menunjang 
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proses pembelajaran SMA YP Unila Bandar Lampung mempunyai usaha 

pengembangan dengan menyediakan berbagai sarana pendidikan yang mendukung 

proses pembelajaran walaupun belum dapat dikatakan sempurna atau lengkap tetapi 

sudah mencukupi untuk sebuah lembaga yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan.  

 

Tabel 10. Perlengkapan Kegiatan Pembelajaran di SMA YP Unila Bandar Lampung  

   Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

 

No Nama Barang Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Komputer 

Printer 

LCD 

Lemari 

TV/Audio 

Meja Siswa 

Kursi Siswa 

60 

1 

29 

5 

2 

600 

1200 

Sumber: Dokumentasi TU SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2009. 

 

Berdasarkan Tabel 10 di atas, perlengkapan kegiatan pembelajaran di SMA YP Unila 

Bandar Lampung sudah mencukupi. Jumlah meja dan kursi sudah mencukupi untuk 

siswa sebanyak 1092. Begitu juga dengan LCD setiap kelas masing-masing memiliki 

1, sehingga setiap kelas bisa menggunakan LCD pada waktu yang bersamaan. 

Perlengkapan pembelajaran yang cukup memadai seharusnya akan membuat proses 

belajar pembelajaran menarik dan efektif, hanya saja tidak semua guru memanfaatkan 

LCD sebagai alat/media pembelajaran, mereka lebih suka menggunakan metode 

ceramah atau diskusi. 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 

 

1. Pengumpulan Data 

 

Dalam melakukan penelitian diperlukan instrumen sebagai alat untuk memperoleh 

informasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

diberikan kepada responden. Kuesioner penelitian ini terdiri dari 30 item pertanyaan 

yang terbagi atas dua bagian pertanyaan, yaitu mengenai kedisiplinan belajar dan 

suasana sekolah. Selain itu, instrumen yang digunakan adalah berupa tes yang 

digunakan untuk mengetahui prestasi belajar geografi siswa.   

 

Sebelum pengambilan data dilakukan, terlebih dahulu menentukan sampel yang 

menjadi objek penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IPS SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010 yang telah 

diundi perkelas yang berjumlah 68 siswa. Setelah diketahui jumlah sampel yang 

nantinya menjadi responden, kemudian kuesioner dan soal tes diberikan kepada 

responden sesuai dengan jumlah responden. 

 

Pembagian kuesioner ini dilakukan pada tanggal 13 Januari 2010, setelah data yang 

diperlukan mengenai kedisiplinan belajar dan suasana sekolah diperoleh dari 

kuesioner yang disebar kepada responden, kemudian data dapat dikumpulkan sesuai 

dengan variabel yang akan diteliti. Sedangkan pembagian soal tes dilakukan pada 

tanggal 14 Januari 2010. 
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2. Keadaan Responden Berdasarkan Prestasi Belajar Geografi  

 

Responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar 

Lampung yaitu sebanyak 68 siswa. Prestasi belajar responden yang dimaksud disini 

adalah prestasi belajar geografi yang diperoleh dari hasil tes yang telah dilakukan 

pada Tanggal 14 Januari 2010. Adapun Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dalam 

menentukan prestasi belajar geografi, yaitu tuntas apabila nilai yang diperoleh siswa 

≥65 dan tidak tuntas apabila nilai yang diperoleh siswa <65. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut: 

 

Tabel 11. Jumlah Responden Berdasarkan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas XI  

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

 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Persentase 

1 

2 

Tuntas ≥65  

Tidak Tuntas <65  

23 

45 

33,82 

66,18 

Jumlah 68 100,00 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010. 

 

Berdasarkan Tabel 11 di atas, diketahui siswa yang tidak tuntas belajar jumlahnya 

lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang tuntas belajar. Sebanyak 66,18% atau 

45 siswa mendapat nilai kurang dari 65 (tidak tuntas), sedangkan yang mendapat 

sama dengan atau lebih dari 65 (tuntas) yaitu 33,82% atau 23 siswa. Nilai tertinggi 

yaitu 85, nilai terendah yaitu 35, dan nilai rata-ratanya yaitu 59.  

 

3. Keadaan Responden Berdasarkan Kedisiplinan Belajar 

 

Disiplin belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketaatan atau 

kepatuhan siswa melaksanakan aktivitas belajarnya di sekolah dan di rumah yang 

meliputi  patuh dan taat terhadap tata tertib di sekolah, persiapan belajar, perhatian 

terhadap pembelajaran di kelas, perhatian terhadap materi pelajaran, mengumpulkan 
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tugas pada waktunya, mentaati rencana atau jadwal belajar di rumah, ketaatan dan 

keteraturan dalam belajar di rumah, mengerjakan tugas pada waktunya, dan belajar 

dalam tempat dan suasana mendukung di rumah. Penilaian tentang disiplin belajar 

terdiri dari 16 item pertanyaan, dimana skor tertinggi yaitu 64 dan skor terendah 16. 

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh skor tertinggi 55 dan skor terendah 20. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut. 

 

Tabel 12. Jumlah Responden Berdasarkan Kedisiplinan Belajar dan Prestasi Belajar  

    Geografi Siswa Kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung. 

 

No Prestasi Belajar 

 

Kedisiplinan Belajar 

Tuntas 

(≥65) 

Tidak 

Tuntas 

(<65) 

Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

4 

˃54 (Sangat Disiplin) 

42-54 (Cukup Disiplin) 

29-41 (Kurang Disiplin) 

16-28 (Tidak Disiplin) 

5 

10 

3 

5 

- 

- 

15 

30 

5 

10 

18 

35 

7,35 

14,71 

26,47 

51,47 

Jumlah 23 45 68 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Jumlah Siswa Berdasarkan Kedisiplinan Belajar dan Prestasi  

                  Belajar Geografi 
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Dari Tabel 12 dan diagram batang di atas, dapat diketahui dari 68 jumlah responden 

terdapat 23 siswa yang tuntas belajar dan 45 siswa tidak tuntas belajar. Siswa yang 

tidak tuntas belajar disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah kedisiplinan 

belajar.  Hal tersebut dapat dilihat 5 siswa yang sangat disiplin, 10 siswa yang cukup 

disiplin, 18 siswa yang kurang disiplin, dan 35 siswa yang tidak disiplin. 15 siswa 

yang sangat disiplin dan cukup disiplin ketuntasan belajarnya ≥65, sedangkan 53 

siswa yang kurang disiplin dan tidak disiplin ketuntasan belajarnya <65, namun ada 8 

siswa yang kurang disiplin dan tidak disiplin tetapi ketuntasan belajarnya ≥65. Hal ini 

dikarenakan 8 siswa tersebut memiliki tingkat intelegensi yang lebih baik dibanding 

dengan siswa yang kurang disiplin dan tidak disiplin tidak tuntas belajarnya. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada (Lampiran 13 halaman 108-110).  

 

Dari 68 responden diketahui siswa yang memiliki ketaatan atau kepatuhan dalam 

melaksanakan aktivitas belajarnya di sekolah dan di rumah hanya 15 orang. Dari 68 

responden beberapa diantaranya patuh dan taat terhadap tata tertib di sekolah, 

memperhatikan proses pembelajaran di kelas, mengumpulkan tugas tepat pada 

waktunya dan teratur belajar di rumah. Rata-rata siswa tidak mengerjakan tugas pada 

waktunya, tidak melakukan persiapan sebelum belajar seperti membaca materi 

pelajaran, membawa atlas, dan perlengkapan belajar geografi lainnya, dan tidak 

mempunyai rencana atau jadwal belajar di rumah. 

 

Siswa yang tidak dan kurang disiplin dalam belajar rata-rata tidak melakukan 

persiapan sebelum belajar, tidak membaca materi pelajaran dan tidak membawa 

atlas/peta/globe, tidak mengerjakan tugas tepat pada waktunya, dan belajar dalam 

tempat yang kurang nyaman dan suasana kurang mendukung. Siswa yang cukup dan 
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sangat disiplin dalam belajar rata-rata patuh dan taat terhadap tata tertib di sekolah, 

memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi pelajaran, mengumpulkan 

tugas tepat pada waktunya, belajar pada tempat dan suasana yang mendukung, dan 

mengerjakan tugas tepat pada waktunya.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Sutisnawati guru geografi kelas XI 

IPS4 dan Ibu Ika Mei Kurniawati, S.Pd. guru pengembangan diri atau guru BK pada 

tanggal 12 Maret 2010, diperoleh informasi bahwa sekitar 40%  atau 17 siswa dari 

jumlah siswa di kelas yang biasanya mengumpulkan tugas tidak tepat pada waktunya 

dan kebanyakan adalah siswa laki-laki, siswa sangat jarang melakukan persiapan 

sebelum belajar, seperti membaca materi pembelajaran dan membawa perlengkapan 

pembelajaran (atlas/peta). Dari guru BK diperoleh informasi bahwa siswa kelas XI 

IPS setiap harinya rata-rata yang tidak masuk sekolah adalah 5 siswa jumlah tersebut 

paling banyak jika dibandingkan kelas X dan kelas XII yang rata-rata setiap harinya 

ada 2 dan 3 siswa. 

 

4. Keadaan Responden Berdasarkan Suasana Sekolah 

 

Suasana sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah situasi dan kondisi 

objektif di sekolah yang dipersepsi oleh siswa yang meliputi hubungan antar civitas 

sekolah, tata tertib sekolah, aktivitas pembelajaran, suasana kelas, fasilitas sekolah 

memadai, tidak ada perusakan dan pencurian pada sarana sekolah, kerapian dan 

kebersihan lingkungan sekolah. Data hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 13 

sebagai berikut: 
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Tabel 13. Jumlah Responden Berdasarkan Suasana Sekolah dan Prestasi Belajar  

    Geografi Siswa Kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung. 

 

No Prestasi Belajar 

 

Suasana Sekolah 

Tuntas 

(≥65) 

Tidak 

Tuntas 

(<65) 

Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

4 

˃45,7 (Sangat Baik) 

35,2-45,7 (Baik) 

24,6-35,1 (Buruk) 

14-24,5 (Sangat Buruk) 

8 

11 

1 

3 

1 

2 

15 

27 

9 

13 

16 

30 

13,23 

19,12 

23,53 

44,12 

Jumlah 23 45 68 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Jumlah Siswa Berdasarkan Suasana Sekolah dan Prestasi Belajar Geografi. 

 

 

Berdasarkan Tabel 13 dan diagram batang diatas, diketahui terdapat 23 siswa yang 

tuntas belajar dan 45 siswa yang tidak tuntas belajar. 23 siswa yang tuntas belajar 

cenderung menganggap suasana sekolah baik dan sangat baik, sedangkan 45 siswa 

yang tidak tuntas belajar cenderung menganggap suasana sekolah sangat buruk dan 

buruk.  

 

Dari 22 siswa yang memiliki persepsi suasana sekolah baik dan sangat baik, 19 siswa 

prestasi belajarnya tuntas dan 3 siswa prestasi belajarnya tidak tuntas. Sedangkan 46 
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siswa yang memiliki persepsi suasana sekolah sangat buruk dan buruk, 4 siswa 

prestasi belajarnya tuntas dan 42 siswa prestasi belajarnya tidak tuntas. Hal tersebut 

dikarenakan suasana sekolah yang buruk akan membuat siswa tidak merasa nyaman, 

sehingga siswa tidak merasa puas dalam belajar dan prestasi yang didapat pun rendah. 

 

Dari 68 responden beberapa diantaranya menyatakan bahwa hubungan antara siswa 

dengan siswa dan siswa dengan guru berjalan cukup baik, semua civitas bersama-

sama menjaga ketertiban sekolah, fasilitas sekolah cukup memadai, dan tidak ada 

perusakan maupun pencurian terhadap sarana sekolah. Sebaliknya beberapa 

diantaranya menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran jika siswa mengalami 

kesulitan mengerjakan tugas geografi, guru kurang memberikan dorongan kepada 

siswa untuk dapat mengerjakannya, kerapihan dan kebersihan kelas masih kurang. 

 

Dari 68 responden 46 diantaranya menyatakan bahwa suasana sekolah buruk, 42 

diantaranya memiliki prestasi rendah yaitu kurang dari 65. Hal tersebut dilihat dari 

hubungan antara siswa dan pegawai sekolah kadang-kadang baik, siswa sering tidak 

mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, dan guru jarang menegur siswa yang ribut 

atau berisik di kelas pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Sutisnawati guru geografi kelas XI 

IPS4 dan Ibu Ika Mei Kurniawati, S.Pd. guru pengembangan diri atau guru BK pada 

tanggal 12 Maret 2010, diperoleh informasi bahwa sekitar 20% siswa tidak mematuhi 

tata tertib sekolah dan sekitar 30% kadang-kadang mematuhui tata tertib sekolah. 

Hubungan antar civitas sekolah lumanyan baik, ada sekitar 15% siswa yang tidak 

memiliki hubungan yang baik dengan guru, tidak ada pencurian dan perusakan sarana 

sekolah dan fasilitas sekolah cukup memadai. 
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C. Analisis Data, Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

 

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kedisiplinan 

belajar dan suasana sekolah dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS SMA 

YP Unila Bandar Lampung. Uji statistik yang digunakan yaitu Korelasi Product 

Moment dan Korelasi Ganda. 

 

1. Hubungan Kedisiplinan Belajar Siswa dengan Prestasi Belajar Siswa 

 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “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”. 

 

Dari hasil perhitungan Lampiran 15 halaman 112-113 diperoleh nilai rx1 = 0,658. Hal 

ini menunjukkan bahwa: 

a. Ada hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar siswa karena rx1 

= 0,658 tidak sama dengan 0 (rx1 = 0,658 ≠ 0).  

b. Hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar siswa bersifat positif 

dan tingkat keeratan hubungan kuat. 

c. Hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar siswa signifikan 

karena rx1 = 0,658 ˃ rtabel = 0,239. 

 

Dengan demikian hipotesis pertama diterima. Berdasarkan hasil analisis data dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang kuat dan signifikan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar 
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Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010, artinya ada kecenderungan semakin 

disiplin belajar maka semakin tinggi prestasi belajar geografi yang dicapai siswa. 

Sebaliknya semakin tidak disiplin belajar maka semakin rendah rendah prestasi 

belajar geografi yang dicapai siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung.  

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Singgih Gunarsa (1987:15) 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.” 

 

 

Siswa yang memiliki kedisiplinan belajar akan memiliki sikap dan kebiasaan belajar 

yang baik karena belajar bukan lagi suatu keharusan tapi merupakan suatu kebutuhan. 

Kedisiplinan belajar merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan 

belajar siswa. Kedisiplinan belajar adalah ketaatan atau kepatuhan siswa 

melaksanakan aktivitas belajarnya di sekolah dan di rumah yang meliputi  patuh dan 

taat terhadap tata tertib di sekolah, persiapan belajar, perhatian terhadap pembelajaran 

di kelas, perhatian terhadap materi pelajaran, mengumpulkan tugas pada waktunya, 

mentaati rencana atau jadwal belajar di rumah, ketaatan dan keteraturan dalam belajar 

di rumah, mengerjakan tugas pada waktunya, dan belajar dalam tempat dan suasana 

mendukung di rumah.  

 

Dari data yang didapat siswa yang disiplin memiliki kepatuhan dan taat terhadap tata 

tertib di sekolah, memperhatikan proses pembelajaran di kelas, mengumpulkan tugas 

tepat pada waktunya dan teratur belajar di rumah. Namun, ada sebagian siswa yang 
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tidak mengerjakan tugas pada waktunya, tidak melakukan persiapan sebelum belajar 

seperti membaca materi pelajaran, membawa atlas, dan perlengkapan belajar geografi 

lainnya, dan tidak mempunyai rencana atau jadwal belajar di rumah. 

 

Kedisiplinan belajar sangat penting, seperti pendapat Bimo Walgito (1989:127) 

bahwa: “sekalipun mempunyai rencana belajar yang baik, akan tetapi tinggal rencana 

kalau tidak adanya kedisiplinan maka tidak akan berpengaruh terhadap prestasinya”. 

Pembudayaan disiplin belajar tidak cukup hanya dengan melalui peraturan tata tertib 

yang diumumkan secara lisan atau tertulis saja. Keteladanan, dorongan serta 

bimbingan dalam bentuk-bentuk kongkrit sangat diperlukan bahkan keikutsetaan 

semua warga sekolah dan lingkungan keluarga secara langsung akan lebih tepat dan 

berhasil. Siswa harus belajar mendahulukan kewajiban-kewajiban sebelum mengejar 

kesenangan. Belajar harus dengan disiplin karena disiplin adalah kunci sukses.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, kedisiplinan belajar harus ada dalam diri siswa. Siswa 

yang memiliki kedisiplinan dalam belajarnya akan menyadari bahwa belajar 

merupakan suatu kebutuhan dan kewajiban tanpa ada yang memaksa. Dengan 

disiplin belajar, rasa malas, rasa enggan, dan rasa menentang akan dapat teratasi 

sehingga siswa akan belajar sesuai harapan-harapan yang terbentuk dari masyarakat 

dan akan mendapatkan prestasi belajar yang tinggi.  

 

2. Hubungan Suasana Sekolah dengan Prestasi Belajar Siswa 

 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “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”. 
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Dari hasil perhitungan Lampiran 16 halaman 114-115 diperoleh nilai rx2 = 0,632. Hal 

ini menunjukkan bahwa: 

a. Ada hubungan antara suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa karena rx2 = 

0,632 tidak sama dengan 0 (rx2 = 0,632 ≠ 0).  

b. Hubungan antara suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa bersifat positif 

dan tingkat keeratan hubungan kuat. 

c. Hubungan antara suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa signifikan karena 

rx2 = 0,632 ˃ rtabel = 0,239. 

 

Dengan demikian hipotesis kedua diterima. Berdasarkan hasil analisis data dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

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, artinya ada kecenderungan semakin baik 

suasana sekolah maka semakin tinggi prestasi belajar geografi yang dicapai. 

Sebaliknya semakin buruk suasana sekolah maka semakin rendah rendah prestasi 

belajar geografi yang dicapai siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung.  

 

Dari hasil penelitian tentang suasana sekolah di SMA YP Unila Bandar Lampung 

diketahui bahwa menurut persepsi siswa masih tergolong buruk. Dari 68 responden 

beberapa diantaranya menyatakan bahwa hubungan antara siswa dengan siswa dan 

siswa dengan guru berjalan cukup baik, semua civitas bersama-sama menjaga 

ketertiban sekolah, fasilitas sekolah cukup memadai, dan tidak ada perusakan maupun 

pencurian terhadap sarana sekolah. Sebaliknya beberapa diantaranya menyatakan 

bahwa dalam proses pembelajaran jika siswa mengalami kesulitan mengerjakan tugas 
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geografi, guru kurang memberikan dorongan kepada siswa untuk dapat 

mengerjakannya, kerapihan dan kebersihan kelas masih kurang. 

 

Dari 68 responden 46 diantaranya menyatakan bahwa suasana sekolah buruk, 42 

diantaranya memiliki prestasi rendah yaitu kurang dari 65. Hal tersebut dilihat dari 

hubungan antara siswa dan pegawai sekolah kadang-kadang baik, siswa sering tidak 

mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, dan guru jarang menegur siswa yang ribut 

atau berisik di kelas pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung.  Padahal 

suasana sekolah merupakan bagian dari lingkungan belajar yang akan mempengaruhi 

kepribadian dan tingkah laku seseorang yang memiliki hubungan dengan prestasi 

belajar siswa.  

 

Suasana sekolah yang baik yang dilihat dari keakraban antar civitas sekolah, keadaan 

kelas yang kondusif dan bersih, aktivitas belajar berlangsung dengan baik, ketertiban 

organisasi sekolah, dan fasilitas sekolah yang memadai akan mengembangkan 

potensi-potensi diri siswa secara terarah sehingga pada akhirnya mereka merasa puas 

dalam belajar yang ditunjukkan semakin tingginya prestasi belajar siswa. Sebaliknya 

suasana sekolah yang buruk, dimana hubungan civitas tidak bersahabat, keadaan 

kelas yang tidak kondusif, aktivitas belajar tidak berlangsung dengan baik, dan 

fasilitas sekolah yang kurang memadai akan sulit mengembangkan potensi-potensi 

diri siswa sehingga pada akhirnya prestasi belajar siswa rendah. 

 

3. Hubungan Antara Kedisiplinan Belajar dan Suasana Sekolah dengan 

Prestasi Belajar Siswa 

 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Ada hubungan positif yang kuat dan signifikan 

antara kedisiplinan belajar siswa dan suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa 
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pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 

Pembelajaran 2009/2010”. 

 

Dari hasil perhitungan Lampiran 17 halaman 117 diperoleh nilai rx1x2  = 0,466. Hal ini 

menunjukkan bahwa: 

a. Ada hubungan antara kedisiplinan belajar dengan suasana sekolah rx1x2 = 0,466 

tidak sama dengan 0 (rx1x2 = 0,466 ≠ 0).  

b. Hubungan antara kedisiplinan belajar dengan susana sekolah bersifat positif dan 

tingkat keeratan hubungan cukup kuat. 

c. Hubungan antara kedisiplinan belajar dengan susana sekolah signifikan karena 

rx1x2 = 0,466 ˃ rtabel = 0,239. 

 

Setelah didapat koefisien korelasi antara kedisiplinan belajar dengan suasana sekolah 

(rx1x2 = 0,466), selanjutnya dicari koefisien korelasi antara kedisiplinan belajar dan 

suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi. Dari 

hasil perhitungan Lampiran 17 halaman 118 dengan menggunakan rumus korelasi 

ganda diperoleh nilai rx1x2y = 0,754. Hal ini menunjukkan bahwa: 

a. Ada hubungan antara kedisiplinan belajar dan suasana sekolah dengan prestasi 

belajar siswa rx1x2y = 0,754 tidak sama dengan 0 (rx1x2 = 0,754 ≠ 0).  

b. Hubungan antara kedisiplinan belajar dan suasana sekolah dengan prestasi belajar 

siswa bersifat positif dan tingkat keeratan hubungan kuat. 

c. Hubungan antara kedisiplinan belajar dan suasana sekolah dengan prestasi belajar 

siswa signifikan karena rx1x2y = 0,754 ˃ rtabel = 0,239. 

 

Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Berdasarkan hasil analisis data dengan 

menggunakan rumus korelasi ganda, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
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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, artinya ada kecenderungan 

semakin disiplin belajar dan semakin baik suasana sekolah maka semakin tinggi 

prestasi belajar geografi yang dicapai siswa. Sebaliknya semakin tidak disiplin belajar 

dan semakin buruk  suasana sekolah maka semakin rendah prestasi belajar geografi 

yang dicapai siswa kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung.  

 

Kedisiplinan belajar adalah ketaatan atau kepatuhan siswa melaksanakan aktivitas 

belajarnya di sekolah dan di rumah yang meliputi  patuh dan taat terhadap tata tertib 

di sekolah, persiapan belajar, perhatian terhadap pembelajaran di kelas, perhatian 

terhadap materi pelajaran, mengumpulkan tugas pada waktunya, mentaati rencana 

atau jadwal belajar di rumah, ketaatan dan keteraturan dalam belajar di rumah, 

mengerjakan tugas pada waktunya, dan belajar dalam tempat dan suasana 

mendukung di rumah. 

 

Kedisiplinan belajar pada siswa 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. Sebaliknya siswa yang tidak disiplin maka rasa malas, rasa 

enggan, tidak akan dapat teratasi sehingga hal ini memungkinkan siswa mencapai 

hasil belajar yang jelek. Menurut Widiraharja individu atau peserta didik berprilaku 

disiplin atau bersedia menaati segala tata tertib yang ada dalam kegiatan belajar, 

merupakan suatu modal dasar yang sangat berharga atau bermakna sekali dalam 
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menunjang tercapainya kegiatan pembelajaran (http://setyo1984.blogspot.com 

/2008/11/kedisiplinan-dan-prestasi-siswa.html). 

 

Suasana sekolah situasi dan kondisi objektif sekolah yang dipersepsi oleh siswa 

meliputi hubungan antar civitas sekolah, tata tertib sekolah, aktivitas belajar 

mengajar, suasana kelas, fasilitas sekolah memadai, tidak ada perusakan dan 

pencurian pada sarana sekolah, kerapian dan kebersihan lingkungan sekolah. 

Semakin baik suasana sekolah maka semakin tinggi prestasi belajar siswa. 

 

Jadi kesimpulannya, semakin disiplin belajar siswa dan semakin baik suasana sekolah 

maka semakin tinggi prestasi belajar geografi yang dicapai siswa. Sebaliknya 

semakin tidak disiplin belajar siswa dan semakin buruk suasana sekolah maka 

semakin rendah prestasi belajar yang dicapai. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian mengenai hubungan 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 dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi 

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

memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Singgih Gunarsa (1987:15) yang menyatakan bahwa salah satu yang 

menyebabkan tinggi rendahnya prestasi belajar adalah keteraturan dan disiplin 

belajar. 

2. Suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas 

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

memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan. Suasana sekolah yang 

kondusif akan menyebabkan potensi-potensi pada diri siswa dapat berkembang 

secara terarah sehingga pada akhirnya mereka merasa puas dalam belajar dan 

mendapatkan prestasi yang tinggi. 

3. Kedisiplinan belajar dan suasana sekolah dengan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 
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Pembelajaran 2009/2010 memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan. 

Disiplin dalam belajar dan suasana sekolah yang baik akan mendorong siswa 

untuk belajar secara maksimal sehingga prestasi yang didapat pun semakin tinggi. 

 

B. Saran 

 

1. Untuk Siswa 

a. Siswa yang tidak memiliki kedisiplinan dalam belajar, hendaknya dapat 

melatih dirinya untuk dapat disiplin dalam aktivitas belajarnya baik di sekolah 

maupun di rumah. Hal tersebut dapat dimulai dengan mentaati tata tertib di 

sekolah dan membuat jadwal belajar di rumah.  

b. Siswa  hendaknya menjaga kerapihan dan kebersihan kelas, mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik, dan menjalin hubungan dengan guru dan pegawai 

lainnya dengan baik.  

 

2. Untuk Guru dan Pegawai Sekolah 

a. Guru dan pegawai sekolah hendaknya memberikan keteladanan, dorongan 

serta bimbingan dalam bentuk-bentuk kongkrit, karena pembudayaan disiplin 

belajar tidak cukup hanya dengan melalui peraturan tata tertib yang 

diumumkan secara lisan atau tertulis saja. 

b. Guru dan pegawai sekolah hendaknya memberikan hukuman secara konsisten 

kepada siswa yang melanggar tata tertib dan hukuman tersebut disesuaikan 

dengan pelanggaran yang dilakukan. 

c. Guru dan pegawai sekolah hendaknya menunjukkan rasa keakraban dengan 

siswa, saling membantu, bertanggung jawab dengan tugasnya, dan bersama-

sama menciptakan suasana sekolah yang kondusif. 
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