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ABSTRACT

RELATIONSHIP BETWEEN THE DISCIPLINE OF LEARNING
ACHIEVEMENT WITH INDONESIAN CLASS IV SDNEGERI 1 SEGALA

MIDER BANDAR LAMPUNG
SCHOOL YEAR

2016/2017

By
Diana Permata Sari

The problem in this research is the learning achievement of Indonesian students
who are lower in the fourth grade students Negeri1 Everything Mider Bandar
Lampung in academic year 2015/2016. The purpose of this research was to
determine the relationship between the discipline of learning with the learning
achievement of Indonesian students.This type of research used in this study is a
correlation study. The population in this study were all fourth grade students at
SDN 1 Segala Mider with the number of 49 students as well as a sample. The
independent variables in this study is a discipline of study (X) while the
dependent variable is the student achievement (Y). Data collection techniques in
this study using documentation, and questionnaire.The results of the data analysis
technique using product moment correlation formula obtained count r = 0.46,
which means that the correlation positif.Selain, r is greater than r〗 〖_tabel
atau0,46> 0.207 so, H0 rejected and Ha that says there is a relationship positive
between the discipline of learning with the learning achievement of Indonesian
students in grade IV SDNegeri 1 Everything Mider Bandar Lampung in academic
year 2016/2017.

Keywords: Discipline Learning, Learning Achievement Indonesian.



ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA DISIPLIN BELAJAR DENGAN PRESTASI
BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1

SEGALA MIDER TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

By

Diana Permata Sari

Masalah dalam penelitian ini adalah prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa yang
rendah pada siswa kelas IV SD Negeri1 Segala Mider kota Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2015/2016. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara disiplin belajar dengan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dengan jumlah 49
siswa yang sekaligus menjadi sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan dokumentasi,dan angket. Hasil dari teknik analisis data yang
menggunakan rumus korelasi product moment diperoleh r hitung=0,46 yang
berarti korelasi tersebut positif.Selain itu, lebih besar dari atau0,46 > 0,207
sehingga, H0 ditolak dan Ha yang berbunyi ada hubungan yang positif antara
disiplin belajar dengan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa.

Kata kunci: Disiplin Belajar, Prestasi Belajar Bahasa Indonesia.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan

proses belajar mengajar untuk membimbing, membina, dan mengembangkan

potensi anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan memiliki

kekuatan atau pengaruh yang dinamis dalam kehidupan manusia di masa

depan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha

dan dana cukup besar.

Perkembangan dalam pendidikan adalah proses membantu peserta didik agar

berkembang secara optimal yaitu berkembang setinggi mungkin sesuai

dengan potensi dan sistem nilai yang dianutnya dalam masyarakat.

Pendidikan bukanlah proses memaksa kehendak orang dewasa (guru) kepada

peserta didik, melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi

perkembangan anak yaitu kondisi yang memberi kemudahan kepada anak

untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Artinya tidak ada batas waktu

atau kata terlambat untuk belajar.

Pendidikan seumur hidup dilaksanakan dalam tiga lembaga, yaitu lembaga

keluarga (orang tua) sebagai unit masyarakat pertama dan utama, lembaga
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sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, dan lembaga masyarakat sebagai

keseluruhan tata kehidupan dalam negara baik perseorangan maupun kolektif.

Pemerintah telah meletakan dasar hukum yang kuat dalam menyelenggarakan

pendidikan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang tersebut dalam Bab I Pasal 1 (ayat 1) yang menjelaskan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pembelajaran bertujuan untuk mencerdasaskan kehidupan bangsa, hal ini

merupakan amanat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan proses belajar mengajar

hendaknya berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas,

kontekstual, menantang dan menyenangkan, menyediakan pengalaman

belajar yang beragam. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan

dilapangan diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator yang akan

memfasilitasi peserta didik dalam belajar, dan peserta didik sendirilah yang

harus aktif belajar dari berbagai sumber belajar.

Tujuan pendidikan untuk tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD)  yang

tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tersebut adalah mempersiapkan

peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan dijenjang yang lebih tinggi.

Terkait pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar,
Suharjo (2006: 1) mengungkapkan bahwa pada pendidikan di Sekolah Dasar
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(SD) dimaksudkan sebagai upaya pembekalan kemampuan dasar siswa
berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat bagi dirinya
sesuai tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka  untuk
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Mutu pendidikan dapat dikatakan baik apabila siswa menjalankan proses

belajar dengan baik dan memperoleh prestasi belajar yang baik. Pada

kenyataannya tidak semua siswa dapat memperoleh prestasi belajar sesuai

harapan. Masih banyak siswa memperoleh nilai di bawah standar. Tidak dapat

dipungkiri bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh

banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini bisa berasal dari dalam

diri siswa sendiri dan dari luar diri siswa.

Kedua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut adalah cara guru

mengajar, guru belum mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif di

kelas serta belum mampu menerapkan disiplin belajar dan keteraturan dalam

belajar di kelas. Masih banyak siswa yang tidak memperhatikan guru pada saat

jam pelajaran berlangsung, serta masih banyak siswa yang tidak

mengumpulkan tugas tepat waktu dan menyalin tugas temannya. Faktor yang

berasal dari dalam diri siswa yaitu siswa belum mampu mengembangkan

bakat, minat dan kecerdasannya dalam menangkap materi pelajaran ataupun

kondisi dan situasi saat proses pembelajaran tengah berlangsung.

Berbagai faktor tersebut, yang berasal dari dalam diri siswa menjadi faktor

yang cukup mendasar, dan rendahnya disiplin belajar siswa merupakan salah

satu faktor yang berpengaruh besar terhadap prestasi belajar siswa.
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Hal ini disebabkan untuk belajar secara konsisten dan bersunguh-sungguh

sangatlah sulit dilakukan, karena dalam belajar diperlukan adanya kesadaran

diri,kesadaran diri untuk belajar inilah dapat tercermin disiplin belajar dalam

diri siswa. Disiplin merupakan prilaku siswa yang tidak secara otomatis

melekat pada dirinya sejak lahir, tetapi dibentuk oleh lingkungan melalui

pola asuh dan perlakuan orang tua, guru, dan masyarakat. Sehingga siswa

yang sudah terbentuk menjadi seorang individu yang memiliki sikap disiplin

akan mampu mengendalikan dan mengarahkan dirinya pada prilaku yang

taat, patuh, serta menunjukkan keteraturan dalam belajar.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa disiplin belajar siswa kelas IV SD

Negeri 1 Segala Mider masih relatif belum memenuhi harapan. Hal ini dapat

terlihat ketika proses pembelajaran sedang berlangsung banyak siswa yang

gaduh di kelas, sering izin keluar kelas saat guru sedang menjelaskan pelajaran,

malas mengerjakan pekerjaan rumah, menyalin pekerjaan teman, dan serta

sering datang terlambat. Berdasarkan data yang didapat dari wali kelas IV,

diketahui bahwa prestasi belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa masih

cukup rendah. Hal ini diketahui dari nilai ulangan rata-rata Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider tahun pelajaran

2015/2016. Padahal Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran

pokok di jenjang pendidikan dasar.
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Tabel 1. Nilai Ulangan Rata- Rata Bahasa Indonesia Kelas IV

Kelas
Nilai

Jumlah≤ 65 ≥ 65
IVA 17 13 30
IVB 17 14 31
IVC 16 14 29

Siswa 47 41 90
Presentasi 52,8% 48,2% 100%

Sumber : Guru Kelas IVa, IVb, IVc SD Negeri 1 Segalamider

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa data tingkat pemahaman

siswa terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia masih belum memenuhi

harapan, dilihat dari jumlah persentase nilai belum tuntas siswa lebih besar dari

pada tingkat ketuntasan siswa. Keadaan ini bukan sepenuhnya kesalahan siswa,

namun seluruh aspek dalam bidang pendidikan harus dibenahi supaya prestasi

belajar siswa dapat meningkat.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, diketahui banyak

faktor yang menyebabkan prestasi belajar siswa dalam disiplin belajar masih

rendah di sekolah. Salah satu faktor yang menarik perhatian penulis adalah

hubungan disiplin belajar dengan kehidupan sehari-hari siswa di sekolah. Oleh

karena itu, disiplin belajar merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan

keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar. Jadi agar prestasi belajar

siswa tinggi diperlukan disiplin belajar optimal.

Disiplin belajar yang optimal bisa tercermin dalam berbagai aktivitas belajar

siswa yang mampu mengendalikan dan mengarahkan dirinya pada prilaku

yang taat, patuh, serta menunjukkan keteraturan dalam belajar yang dilakukan

di rumah atau yang dilakukan ketika siswa di sekolah. Untuk mengetahui

hubungan disiplin belajar dalam meningkatkan prestasi belajar Bahasa
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Indonesia siswa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

“Hubungan Disiplin Belajar Dengan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa

Kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider Kota Bandarlampung Tahun Pelajaran

2016/2017”.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider

Kota Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017 masih rendah

2. Pada proses pembelajaran belum terlihat adanya keteraturan dalam belajar

hal ini dapat dilihat dari prilaku siswa yang belum mampu dikendalikan oleh

guru.

3. Guru masih kurang dalam menerapkan disiplin belajar pada siswa

4. Guru belum mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif pada saat

pembelajaran berlangsung

5. Masih banyak siswa yang tidak memperhatikan perintah guru pada saat jam

kegiatan pelajaran berlangsung.

6. Siswa tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya

7. Siswa lebih suka menyalin tugas dari temannya dari pada mengerjakannya

sendiri

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas maka penulis membatasi

masalah pada disiplin belajar dengan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa
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kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang masalah di atas, maka

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan disiplin

dengan prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 1 Segala

Mider Kota Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017?”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui hubungan disiplin dengan

prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider

Kota Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017”.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu

pengetahuan yang berhubungan disiplin belajar dengan prestasi belajar

siswa.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini bagi :

a. Siswa

Melatih dan membiasakan siswa untuk disiplin belajar agar siswa dapat

menerapkan disiplin belajar dalam kelas maupun dirumah sehingga
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prestasi belajar siswa di sekolah memperoleh hasil yang lebih baik lagi

dari sebelumnya.

b. Guru

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan guru untuk

mengembangkan dan menerapkan disiplin belajar kepada siswa sehingga

siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya.

c. Kepala Sekolah

Diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha meningkatkan mutu,

proses, dan prestasi belajar dalam kegiatan pembelajaran di setiap kelas.

d. Peneliti

dapat memberikan pengalaman dan informasi mengenai hubungan

disiplin belajar terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia siswa..

e. Penelitian lain

Diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian lain

yang berkaitan dengan hubungan disiplin belajar dengan prestasi belajar

siswa dalam konsep yang berbeda
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu secara

maksimal melalui berbagai pengalaman untuk memperoleh perubahan

guna mengatasi atau memperoleh sesuatu. Perubahan yang dimaksud

berupa adanya stimulus yang berulang-ulang dan dirasakan

bermanfaat bagi individu serta memiliki nilai positif dalam

mempelajari hal yang baru. Belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Menurut Slameto (2010: 2) Belajar merupakan suatu proses usaha

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan Menurut

Ahmadi dan Supriyono (2004: 128) “Belajar ialah suatu proses usaha

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan sebagian hasil pengalaman individu

itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan”.
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Menurut Hamalik (2012: 36) “Belajar adalah merupakan suatu proses,

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya

mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami.

Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan

perubahan kelakuan”. Sejalan dengan perumusan di atas ada pula

tafsiran lain tentang belajar, yang menyatakan bahwa belajar adalah

suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan

lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah proses kegiatan yang dilakukan setiap individu secara

maksimal  untuk memperoleh perubahan tingkah  laku guna

menambah pengetahuan baik yang diperoleh dari pengalaman dalam

interaksi individu dengan lingkungannya, bersifat terus menerus dan

mempunyai tujuan terarah pada kemajuan yang lebih baik.

2. Tujuan Belajar

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat

fundamental dalam menyelenggarakan jenis dan jenjang pendidikan,

hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat

tergantung pada keberhasilan proses belajar siswa di sekolah dan

lingkungan sekitarnya. Menurut Hamalik (2012: 73) tujuan belajar

adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan

tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar, dengan

demikian tujuan belajar merupakan cara yang akurat untuk
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menentukan hasil pembelajran. Sedangkan menurut Dimyati dan

Mudjono (2009: 25) menyatakan bahwa belajar bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan siswa, sehingga ranah kognitif, afektif, dan

psikomotor semakin berfungsi, akibat belajar tersebut siswa mencapai

tujuan belajar tertentu.

Di bawah ini dikemukakan oleh Sardiman (2012: 26-29) belajar

mempunyai tujuan tertentu. Tujuan belajar adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan
Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan
pengetahuan dan kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat
dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan
kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan.

2. Penanaman konsep dan keterampilan
Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan
suatu keterampilan. Jadi soal keterampilan yang bersifat jasmani
maupun rohani. Keterampilan memang dapat dididik, yaitu dengan
banyak melatih kemampuan.

3. Pembentukan sikap
Pembentukan sikap mental dan prilaku anak didik, tidak akan
terlepas dari soal penanaman nilai-nilai, trasfer of values. Oleh
karena itu, guru tidak sekedar “pengajar”, tetapi betul-betul sebagai
pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu kepada anak
didiknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan

belajar untuk mengubah tingkah laku seseorang kearah yang lebih

positif, sehingga akhirnya dapat mengembangkan potensi kognitif,

afektif dan psikomotor dan tidak hanya untuk memperoleh

penguasaan materi ilmu pengetahuan semata, tetapi juga untuk

menanamkan konsep dan keterampilan, serta pembentukan sikap pada

diri individu
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3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa

faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar yaitu berasal

dari dalam diri seseorang yang belajar dan ada pula dari luar diri. Pada

dasarnya ada banyak faktor yangs mempengaruhi prestasi belajar

sebagai prestasi belajar siswa. Menurut Munadi (dalam Rusman,

2012: 124) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain

meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sementara faktor eksternal

meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental. Di bawah ini

dikemukakan oleh Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang
edang belajar, faktor intern terdiri dari:
a. Faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh)
b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan, dan kesiapan)
c. Faktor kelelahan

2. Faktor Eksternal: yaitu faktor yang ada di luar individu, faktor
ekstern terdiri dari:
a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, hubungan antara

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian
orang tua, dan latar belakang budaya)

b. Faktor sekolah (metode mengajar, media pembelajaran,
kurikulum, hubungan guru dengan siswa, relasi siswa dengan
siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan
gedung, metode belajar, dan tugas rumah)

c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dan masyarakat, mass media,
teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat).

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Aunurrohman (2009 : 177)

faktor yang mempengaruhi belajar adalah Faktor internal dan eksternal

siswa yaitu :
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1. Ciri khas karakteristik siswa ( persoalan intern pembelajaran
berkaitan dengan kondisi kepribadian siswa)

2. Sikap terhadap belajar ( berbagai literatur kta menemukan bahwa
sikap adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat).

3. Motivasi belajar  ( dorongan dari dalam diri siswa untuk belajar).
4. Konsentrasi belajar ( salah satu aspek psikologis yang sering kali

tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain, selain dari diri
individu yang sedang belajar).

5. Mengolah bahan belajar (dapat diartikan sebagai proses berpikir
seseorang untuk mengolah informasi - informasi yang diterima
sehigga menjadi bermakna).

6. Menggali hasil belajar ( kegiatan untuk menggali kesulitan belajar
siswa yang sebelumnya sudah kita ketahui).

7. Rasa percaya diri (kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh
terhadap aktifitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran).

8. Kebiasaan belajar ( prilaku belajar seseorang yang tertanam dalam
waktu relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktifitas belajar).

Faktor external yang mempengaruhi prestasi belajar siswa :

1. Faktor guru (proses pembelajaran guru memegang peranan yang
sangat penting karna guru memegang tanggung jawab yang luas
yang besar juga mendorong para siswa untuk belajar lebih baik).

2. Lingkungan sosial (memberikan pengaruh posotif dan dapat pula
memberikan pengaruh negatif terhadap siswa).

3. Kurikulum sekolah (panduan yang dijadikan guru sebagai kerangka
acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran).

4. Sarana prasarana  ( faktor yang mendukung prestasi belajar siswa
dan mendoorng terwujudnya proses pembelajaran yang effektif ).

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa

tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum ada dua faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor

eksternal, yang masing-masing terdiri atas banyak faktor. Faktor-faktor

tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga mempengaruhi

keberhasilan siswa dalam belajar. Jadi agar siswa dapat memperoleh

prestasi belajar yang baik berbagai faktor tersebut sebisa mungkin harus

disinergikan sehingga bisa mendukung proses belajar siswa.
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4. Prinsip-Prinsip Belajar

Ada beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai

sebagai dasar dalam upaya pembelajaran yang baik bagi siswa untuk

meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru yang digunakan untuk

meningkatkan upaya mengajar. Menurut Djamarah (2011: 95) menyatakan

bahwa, agar setelah melakukan kegiatan belajar didapatkan hasil yang

efektif dan efisien tentu saja diperlukan prinsip-prinsip belajar tertentu

yang dapat melapangkan jalan ke arah keberhasilan belajar. Di bawah ini

dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono (2009: 42-49) prinsip-prinsip

belajar ada Tujuh prinsip, yaitu:

1) Perhatian dan motivasi
Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan
pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Di samping perhatian,
motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar.

2) Keaktifan
Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan.
Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Contoh kegiatan psikis.

3) Keterlibatan langsung/berpengalaman
Keterlibatan siswa di dalam belajar jangan diartikan keterlibatan
fisik semata, namun lebih dari itu terutama adalah keterlibatan
mental emosional, keterlibatan dengan kognitif dalam pencapaian
dan perolehan pengetahuan.

4) Pengulangan
Prinsip pengulangan penting dilakukan, karena pengulangan dapat
melatih daya-daya jiwa, membentuk respons yang benar dan
membentuk kebiasaan-kebiasaan.

5) Tantangan
Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin
dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan
belajar, maka timbulah motif untuk mengatasi hambatan itu yaitu
dengan mempelajari bahan belajar tersebut.

6) Balikan dan penguatan
Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan. Siswa
akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan
hasil yang baik.

7) Perbedaan individual
Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada dua orang
siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan
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orang lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis,
kepribadian, dan sifat-sifatnya.

Sedangkan ,menurut Slameto (2010:27) prinsip- prinsip belajar dapat di

urutkan sebagai berikut

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar
1. Dalam belajar setiap siswa harus di usahakan pasrtisipasi aktif,

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan
instruksional .

2. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi
yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan intruksional.

3. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat
mengembangkan kemampuanya bereksplorasi dan belajar
dengan efektif

4. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.

b. sesuai hakikat belajar
1. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap

menurut perkembangannya
2. Belajar adalah proses organisasi ,adaptasi,ekplorasi dan

discovery.
3. Belajar adalah proses kontinguitas ( hubungan antara

pengertian satu dengan pengertian yang lain) sehingga
mendapatkan pengertian yang diharapkan. Stimulus yang
diberikan menimbulkan response yang diharapkan.

c. Sesuai materi atau bahan yang dipelajari
1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki

struktur , penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah
menangkap pengertiannya.

2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu
sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya

d. Syarat keberhasilan siswa
1. Belajar memerlukan sarana yang cukup  sehingga siswa dapat

belajar dengan teang
2. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali- kali agar

pengertian / keterampilan / sikap itu mendalam pada siswa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

prinsip-prinsip belajar merupakan proses yang dilakukan berdasarkan

pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui, yang mana pengalaman

diperoleh dari lingkungan, dan beragam mata pelajaran yang bertujuan
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untuk perubahan tingkah laku dan memberikan pengaruh yang besar

terhadap prestasi belajar siswa di sekolah apabila prinsip-prinsip tersebut

dilaksanakan pada saat proses belajar

5. Teori Belajar

Teori belajar merupakan suatu kegiatan seseorang untuk mengubah prilaku

manusia, seluruh kegiatan belajar  selalu diikuti oleh perubahan kecakapan

dan keterampilan secara  bertahap. Hal ini sejalan dengan pendapat Gagne

dalam ( Ratna wilis 2002 : 2) “belajar dapat di definisikan sebagai suatu

proses dimana suatu organisasi berubah prilakunya sebagai akibat

pengalaman”. Pendapat lain yang mendukung adalah Ernest R Hilgard

dalam (Sumardi Suryabrata , 1984 :252) “pengertian belajar merupakan

proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian

menimbulkan perubahan yang keadaanya berbeda dari perubahan yang

ditimbulkan oleh lainnya.”

Penulis menyimpukan dari pendapat para ahli di atas bahwa segala proses

yang dilakukan secara sadar dan menimbulkan perubahan dari diri pelajar

di anggap belajar. Belajar sebagai suatu perubahan tingkah laku dalam diri

seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman

A. Teori Belajar Behavioristik

Menurut teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar

diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari

interaksi antara stimulus dan respon. Hal ini sejalan dengan pendapat

Gredler dalam Riyanto (2009 : 6) menjelaskan bahwa pandangan tentang
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belajar menurut aliran tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara

stimulus dan respon. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi

antara stimulus (yang mugkin berupa pikiran, perasaan atau gerakan ) dan

respons ( yang juga berupa pikiran, perasaan,gerakan ).

Berbeda dengan Thorndike , menurut Watson dalam (Gredler,1986 : 49)

stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa

diamati ( observable ). Teori belajar  thorndike juga disebut dengan aliran

“connectionism”. Menurut Thorndike dalam Siregar (2010 : 28) belajar

dapat dilakukan dengan mencoba-coba ( trial and error ). Mencoba -coba

dilakukan bila seseorang tidak tau bagaimana harus memberikan  respons

atas sesuatu , kemungkinan akan ditemukan respons yang tepat berkaitan

dengan masalah yang dihadapinya.

Penulis menyimpulkan dari berbagai pendapat para ahli di atas, teori

behavioristik merupakan pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah

laku sebagai akibat dari reaksi antara stimulus ( yang berupa pikiran ,

perasaan atau gerakan) dan respons (yang berupa pikiran, perasaan atau

gerakan ) juga.

b. Teori Belajar Kognitivistik

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih

mementingkan proses belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar

melibatkan hubungan antara stimulus dan respons , lebih dari itu belajar

melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut Jean Peaget

dalam Riyanto (2009 : 9) proses  belajar sebenarnya terdiri dari tiga
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tahapan yaitu : 1) asimilasi; 2) akomodasi; dan 3) ekuilibrasi

(penyeimbangan). Proses asimilasi adalah proses penyatuan

(pengintegrasian) informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada

dalam benak siswa. Akomodasi adalah penyesuain struktur kognitif ke

dalam situasi yang baru. Ekuilibrasi adalah penyesuaian

berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Robert M Gagne dalam Siregar (2010 :

31) salah satu teori belajar yang berasal dari psikologi kognitif adalah

teori pemrosesan informasi ( information processing theory ) yang

dikemukakan Gagne. Menurut teori ini , belajar dipandang sebagai proses

pengolahan informasi dalam otak manusia. Hal ini didukung oleh pendapat

Ausubel dalam Eveline Siregar (2010 : 33) siswa akan belajar dengan baik

jika isi pelajaran (instructional contents ) sebelumnya didefinisikan dan

kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa (advanced

organizers). Dengan demikian akan mempengaruhi kemajuan belajar

siswa. Advanced organizers dapat memberikan tiga macam manfaat 1

menyediakan kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari; 2)

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang

dipelajari; 3) dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara

lebih mudah.

Sementara Bruner dalam Riyanto (2009 : 14) mengatakan belajar

melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu :

1. Memperoleh informasi baru. Informasi baru dapat merupakan
penghalusan dari informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang atau
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informasi tersebut dapat bersifat sedemikian rupa sehingga berlawanan
dengan informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang.

2. Transformasi informasi. Transformasi informasi / pengetahuan
menyangkut cara kita memperlakukan pengetahuan. Informasi yang
diperoleh kemudian dianalisis, diubah atau ditransformasikan ke dalam
bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan  untuk
hal –hal yang lebih luas.

3. Evaluasi. Evaluasi merupakan proses menguji relevansi dari ketepatan
pengetahuan. Proses ini dilaksanakan dengan menilai apakah cara kita
memperlakukan  pengetahuan tersebut cocok atau sesuai dengan
prosedur yang ada. Juga sejauh mana pengetahuan tersebut dapat
digunakan untuk memenuhi gejala- gejala lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori kognitivistik  yang

memandang bahwa belajar adalah pengelolaan informasi yang

mementingkan proses. Pengelolaan informasi tersebut meliputi

memperoleh informasi baru, transformasi informasi dan evaluasi. Belajar

tidak hanya mementingkan stimulus dan respon tapi belajar juga

melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks . Menurut teori ini , ilmu

pengetahuan dibangun dalam diri individu melalui proses interaksi yang

berkesinambungan  dengan lingkungan.

c. Teori Belajar Humanistik

Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan

untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu,

teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang

kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian

psikologi belajar. Bloom dan karthwool dalam Eveline Siregar (2010 : 35)

menunjukan apa yang mungkin di pelajari oleh siswa tercakup dalam tiga

kawasan , yaitu kawasan kognitif, afektif dan psikomotor .
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Sementara Kolb dalam Riyanto (2009 :17) membagi tahapan belajar dalam

empat tahap yaitu 1) tahap pengalamn konkret; 2) pengamatan aktif dan

reflektif; 3) konseptualisasi ; 4) eksperimen aktif. Pada pandangan lain

Habernas dalam Siregar (2010:36) belajar sangat dipengaruhi dengan

interaksi baik  dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Carl

rogers dalam Siregar (2010 : 37) mengemukakan bahwa siswa yang belajar

hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Siswa

diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung

jawab atas keputusan - keputusan yang diambilnya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa teori humanistik  mengharuskan proses belajar

bermuara pada manusia. Teori ini merupakan teori yang paling abstrak

dibandingkan dengan teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Teori ini

lebih tertarik bahwa gagasan tentang belajar dalam bentuknya yang paling

ideal daripada belajar seperti apa yang biasa diamati dalam dunia

keseharian. Artinya teori ini bersifat elektik teori apapun dapat

dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia.

Dapat disimpulkan bahwa teori belajar yang sesuai dengan pembelajaran

bahasa indonesia adalah teori belajar kognitivistik dimana dalam teori ini

terdapat tiga tahapan dalam belajar yaitu akumulasi, akomodasi dan

ekuilibrasi yang sesuai dengan tahapan pembelajaran bahasa pada anak.

Teori kognitif menekankan pada proses pembelajaran sehingga

pembelajaran bahasa Indonesia dapat berjalan efektif
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B. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau keterampilan

yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Pengertian secara

umum prestasi merupakan hasil dari apa yang telah diusahakan dalam

kegiatan pelajaran tersebut. Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004: 138)

Prestasi belajar merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang

mempengaruhinya baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu”.

Menurut Hamalik (2004: 48) Pengertian Prestasi belajar adalah perubahan

tingkah laku yang diharapkan pada siswa setelah dilakukan proses

mengajar. Hal ini sejalan dengan penjelasan Djamarah (2002: 21)

menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai. Perwujudan

prestasi dapat dilihat dengan nilai yang diperoleh dari setelah mengikuti

tes.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi

belajar adalah penguasaan ilmu pengetahuan atau keterampilan yang lazim

ditunjukan dalam angka atau huruf yang diberikan seorang guru kepada

seseorang setelah ia menjalankan usaha belajar.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Pandangan seseorang tentang belajar akan mempengaruhi tindakan-

tindakannya yang berhubungan dengan belajar. Tindakan-tindakan

tersebut tentu saja akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selain
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berbagai tindakan yang dilakukan siswa, ada berbagai faktor lain yang

berasal bukan dari tindakan yang dilakukan siswa. Pada dasarnya ada

banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sebagai hasil belajar

siswa.

Di bawah ini dikemukakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar menurut Ahmadi dan Supriyono (2004: 138-139) adalah sebagai

berikut:

Yang tergolong Faktor internal adalah:
1. Faktor jasmaniah (pisikologi) baik yang bersifat maupun yang

diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya (penglihatan,
pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya).

2. Faktor psikologis baik bawaan maupun yang diperoleh terdiri atas:
a. Faktor intelektif yang meliputi

1) Faktor potensial  yaitu kecerdasan dan bakat.
2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki.

b. Faktor non-intelektif, yaitu unsure-unsur kepribadian tertentu
seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan
penyesuain diri.

3. Faktor kematangan fisik maupun pisikis.
Yang tergolong faktor eksternal, ialah:
a. Faktor sisial yang terdiri atas:

1) Lingkungan keluarga;
2) Lingkungan sekolah;
3) Lingkungan masyarakat;
4) Lingkungan kelompok

b. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi,
kesenian.

c. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar,
iklim.

4. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.
Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung langsung
ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar.
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C. Disiplin Belajar

1. Pengertian Disiplin

Kata disiplin adalah sebuah kata yang tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam proses belajar dan pembelajaran disiplin belajar sangat penting

dalam menunjang keberhasilan siswa di kelas maupun di sekolah. Disiplin

sering merujuk pada ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang

berlaku. Menurut Dimyati dan Mudjiono, (2006: 246) Disiplin merupakan

kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sebagian siswa dikarenakan ketidak

mengertian siswa pada arti belajar bagi diri siswa sendiri sehingga perlu

adanya pembinaan disiplin diri dalam belajar, hal ini dapat berupa

penerapan kebiasaan belajar yang baik.

Menurut Djamarah (2008: 17) “Disiplin adalah tata tertib, yaitu ketaatan

(kepatuhan) pada peraturan tata tertib dan sebagainnya. Berdisiplin berarti

menaati (mematuhi) tata tertib”. Hal ini sejalan dengan penjelasan

Arikunto (2001: 114) “bahwa disiplin yaitu menunjuk pada seseorang

dalam mengikuti tata tertib karena didorong kesadaran yang ada pada kata

hatinya”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin

merupakan tindakan ketaatan atau kepatuhan terhadap tata tertib yang

mengatur tatanan kehidupan, dilakukan secara sadar, konsisten, dan murni

tumbuh dari dalam diri seseorang.



24

2. Pengertian Disiplin Belajar

Seorang siswa yang memliki disiplin belajar yang baik akan mempunyai

kecakapan mengenai cara belajar. Hal ini sangat diperlukan guna

tercapainya hasil belajar, sebab berhasil tidaknya siswa dalam usahanya

pada dasarnya tergantung pada bagaimana ia melakukan cara-cara belajar

yang baik.

Seperti yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri (2008: 17) disiplin belajar

yaitu agar siswa lebih maju, siswa harus disiplin di dalam belajar baik di

sekolah, di rumah maupun di perpustakaan. Karena, dengan disiplinlah

akan didapatkan kesuksesan dalam segala hal termasuk dalam belajar,

dengan disiplinlah didapatkan keteraturan dalam kehidupan, dengan

disiplinlah dapat menghilangkan kekecewaan orang lain, dan dengan

disiplinlah orang lain mengaguminya. Sedangkan menurut Bahri (2008:

18) dengan adanya disiplin dalam belajar dapat melahirkan semangat

menghargai waktu, bukan menyia-nyiakan waktu berlalu dalam

kehampaan.

Pendapat lain mengatakan disiplin merupakan salah satu faktor penting

yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, seperti yang dikemukakan

Tu’u (2004: 37) hal tersebut penting karena alasan sebagai berikut:

1. Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil
dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar
ketentuan sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan
prestasinya.

2. Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas, menjadi
kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin
memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses
pembelajaran.
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3. Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan
dengan norma-norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan demikian,
anak-anak dapat menjadi individu yang tertib, teratur dan disiplin.

4. Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan
kelak ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan
dan ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan seseorang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya disiplin belajar siswa lebih

semangat dalam menjalankan proses pembelajaran  dengan begitu siswa

lebih mudah dalam meraih prestasi belajar yang cemerlang.

3. Macam- macam disiplin belajar

Belajar akan memperoleh keberhasilan apabila siswanya disiplin, namun

akan lebih baik apabila disiplin tersebut tumbuh karena kesadaran yang

muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, dan ketika belajar siswa otomatis

akan melaksanakan kegiatan belajar dengan teratur dan bersungguh-

sungguh tanpa adanya paksaan. Sehingga suasana belajar di kelas akan

lebih kondusif dan lebih nyaman yang menyebabkan pengoptimalan

potensi dan prestasi siswa akan lebih mudah untuk dicapai. Menurut

Djamarah (2002: 97-107) unsur-unsur yang berkaitan dengan disiplin

belajar di kelas antara lain:

1. Masuk kelas tepat waktu
2. Memperhatikan penjelasan guruh
3. Menghubungkan pelajaran yang sudah diterima dengan bahan yang

sudah dipelajari
4. Mencatat hal-hal yang dianggap penting
5. Aktif dan kreatif dalam kerja kelompok
6. Bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas
7. Mempergunakan waktu istirahat sebaik-baiknya
8. Membentuk kelompok belajar
9. Memanfaatkan perpustakaan sekolah
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Siswa yang masuk kelas tepat waktu memiliki keuntungan untuk

mendapatkan informasi lebih banyak. Hal ini berbanding terbalik dengan

siswa yang terlambat masuk kelas, selain mengganggu konsentrasi belajar

siswa lain yang sedang belajar, ia juga akan kehilangan informasi yang

diperoleh dari proses belajar sebelum ia masuk kelas. Akan sangat baik

selain masuk kelas tepat waktu, siswa juga memperhatikan penjelasan

yang disampaikan guru, mencatat hal-hal yang dianggap penting,

menghubungkan dengan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya,

aktif menyumbangkan pendapat ketika sedang kerja kelompok, dan

menanyakan hal yang belum jelas kepada guru.

Lebih lanjut  menurut Arikunto ( 990 : 36) macam – macam disiplin

ditunjukan dengan tiga prilaku yaitu a) prilaku kedisiplinan di dalam kelas

b) prilaku kedisiplinan di luar kelas di lingkungan sekolah, c) prilaku

kedisiplinan di rumah.

Sulistyowati (200 : 97) menyebutkan agar seorang pelajar dapat belajar

dengan baik ia harus bersikap disiplin, terutama disiplin dalam hal- hal

sebagai berikut :

1. Disiplin dalam menepati jadwal belajar
2. Disiplin dalam mengatasi semua godaaan yang akan menunda-

nunda waktu belajar
3. Disiplin pada diri sendiri untuk dapat menumbuhan kemauan dan

semangat belajar baik di sekolah seperti mentaati tata tertib,
maupun disiplin dirumah seperti teratur dalam belajar.

4. Disiplin dalam menjaga kondisi fisik agar selalu sehat dan fit
dengan cara makan yang teratur  dan bergizi serta olahraga yang
teratur.
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa

disiplin ditunjukan dengan prilaku- prilaku  yang meliputi kedisiplinan

saat berada di dalam kelas yaitu dengan mengikuti tata tertib kelas,

kedisiplinan di luar kelas dengan mengikuti tata tertib sekolah dan

kedisiplinan di rumah.

4. Tujuan disiplin

Pada kenyataannya manusia diciptakan untuk hidup dalam lingkungan

tertentu dan terbatas, betapapun luasnya lingkungan  itu. Hal ini karena

manusia hidup secara berkelompok, dimana setiap anggota kelompok bisa

saja memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga seluruh

anggota kelompok harus mampu melakukan penyesuaian diri guna

menghormati kebutuhan manusia lainnya, dan memudahkan penyesuaian

diri tersebut dibutuhkan  suatu pembatasan terhadap sikap dan tingkah laku

seseorang manusia agar berjalan tanpa saling merugikan manusia lainnya.

Apabila tidak ada pembatasan terhadap sikap dan tingkah laku, maka

seorang manusia akan melakukan berbagai hal sesuka hatinya yang tidak

lagi berdasarkan kebutuhan namun berdasarkan nafsu. Pembatasan

terhadap sikap dan tingkah laku tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk

peraturan atau tata tertib. Peraturan dan tata tertib tersebut tentu tidak akan

bermanfaat tanpa diiringi disiplin setiap orang yang terikat dalam

peraturan atau tata tertib tersebut. Zuriah ( 2007 :23 ) menyatakan bahwa

Ciri -ciri seseorang disiplin ialah melakukan pekerjaan dengan tertib dan

teratur sesuai dengan waktu dan tempatnya, serta dikerjakan dengan : 1)
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Penuh kesadaran; 2) Ketekunan; 3) Tanpa paksaan dari siapapun atau

ikhlas.

Berdasarkan hal tersebut, berarti seseorang yang hanya mematuhi tata

tertib tanpa adanya kesadaran, ketekunan dan ikhlas belum dapat dikatakan

disiplin. Durkheim ( dalam ginting, 2000:35) menyatakan bahwa, disiplin

memilki tujan ganda yaitu :

1) Mengembangkan suatu keteraturan tertentu dalam tindak- tanduk
manusia dan memberinya suatu sasaran tetentu yang sekaligus juga
membatasi cakrawalanya.

2) Mengembangkan sikap yang lebih mengutamakan hal- hal yang
merupakan kebiasaan dan juga membatasinya.

3) Mengatur dan memaksa.
4) Menjawab segala sesuatu yang selalu terulang dan bertahan lama

dalam hubungan manusia .

Tujuan disiplin yang dikemukakan oleh Durkheim diatas, mengindikasikan

bahwa pada dasarnya disiplin bertujuan mengembangkan keteraturan

dalam bentuk peraturan, juga mengembangkan kebiasaan manusia,

sekaligus membatasi tindak- tanduk manusia agar tetap berada dikoridor

seharusnya.

5. Pengintegrasian Disiplin di Sekolah

Agar disiplin dapat menjadi kebiasaan siswa yang terus dilaksanakanya

maka disiplin perlu diintegrasikan dalam aktifitas belajar anak sehari- hari.

Zuriah  (2007 :88)  menyatakan, contoh pengintegrasian disiplin di sekolah

pada saat kegiatan olah raga, upacara bendera,  dan menyelesaikan tugas

yang diberikan guru. Lebih lanjut Durkheim (dalam  Ginting , 2000 :106 )

mengatakan bahwa:
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Dalam kenyataan memang telah ada sistem aturan menyeluruh di sekolah
yang menentukan prilaku si anak. Ia harus teratur masuk kelas, harus tiba
pada waktu yang sudah ditetapkan, ia tidak boleh membuat onar dikelas,
ia harus sudah mempersiapkan pelajaran nya, mengerjakan pekerjaan
rumah, dan telah menyelesaikannnya dengan baik.

Berdasarkan pendapat Zuriah dan Durkheim tersebut berarti ada sejumlah

kegiatan yang harus dilakukan siswa di sekolah.  Kegiatan - kegiatan

tersebut di integrasikan di sekolah bertujuan untuk membentuk sikap

disiplin siswa melalui pengintegrasian tersebut diharapkan siswa dapat

menanamkan sikap disiplin dalam kegiatan sehari –harinya.

D. Pembelajaran Bahasa Indonesia

1. Pengertian pembelajaran Bahasa Indonesia

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Pendidikan

Bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu

diajarkan kepada para siswa di sekolah. Maka mata pelajaran ini kemudian

diberikan sejak masih di bangku SD karena dari situ diharapkan siswa

mampu menguasai, memahami dan dapat mengimplementasikan

keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa meliputi membaca,

menyimak, menulis, dan berbicara.

Menurut “Permendiknas No. 22 Tahun 2006, Bahasa memiliki peran

sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta

didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua

bidang studi”. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik

mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan



30

bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis

dan imaginatif yang ada dalam dirinya.

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia

dengan baik dan benar. Hal tersebut dilakukan baik secara lisan maupun

tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan

manusia Indonesia. Menurut (Djuanda 2006 :53) Kurikulum bahasa

Indonesia di SD mempunyai karakteristik:

a. Menggunakan pendekatan komunikatif keterampilan proses,
tematis integratif, dan lintas kurikulum.

b. Mengutamakan variasi, kealamian, kebermaknaan fleksibelitas.
c. Penggunaan metode.
d. Memberi peluang untuk menggunakan berbagai sumber belajar.

Pelajaran bahasa Indonesia mulai dikenalkan di tingkat sekolah dasar sejak

kelas 1 SD. Mata pelajaran bahasa Indonesia diberikan disemua jenjang

pendidikan formal. Standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia

bersumber pada hakikat pembelajaran bahasa yaitu belajar bahasa (belajar

berkomunikasi) dan belajar sastra (belajar menghargai manusia dan nilai-

nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu, (Hartati, 2003:96) mengatakan

bahwa pembelajaran bahasa Indonesia mengupayakan peningkatan

kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta

menghargai karya cipta bangsa Indonesia.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

Bahasa Indonesia di SD adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara
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terpadu. Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan

berkomunikasi peserta didik.

2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang

Standar isi menyebutkan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia di

Sekolah Dasar memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang
berlaku, baik secara lisan maupun tulisan.

b. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai
bahasa persatuan dan bahasa negara.

c. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan
kreatif untuk berbagai tujuan.

d. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan
intelektual, serta kematangan emosional dan sosial.

e. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas
wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan
dan kemampuan berbahasa.

f. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah
budaya dan intelektual manusia Indonesia.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

bahasa di Sekolah Dasar diharapkan siswa mendapat bekal yang matang

untuk mengembangkan dirinya dalam pendidikan berikutnya dan hidup

bermasyarakat. Dalam bidang pengetahuan siswa memiliki pemahaman

dasar-dasar kebahasaan terutama bahasa baku serta mempunyai sikap

positif terhadap Bahasa Indonesia.

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Indonesia

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik dan benar,

baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap
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hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Ruang lingkup mata pelajaran

Bahasa Indonesia dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mencakup

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi

(a) aspek mendengarkan, (b) aspek berbicara, (c) aspek membaca, (d)

aspek menulis, (e) kesastraan dan (d) kosa kata (Depdikbud: 2006)

Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuam dan erat sekali

hubungannya dengan proses yang mendasari bahasa. Penelitian ini ruang

lingkup Bahasa Indonesia yang di ambil mencakup seluruh aspek dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia.

E. Penelitian yang Relevan

Tahun Nama Judul Skripsi Kesimpulan
2016 Yulia Citra Disiplin Belajar

dengan Prestasi
Belajar IPS Siswa
Kelas IV SDN 1
Rajabasa Raya
Kecamatan Raja
Basa Kota Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran
2015/2016

Berdasarkan data hasil
penelitian diperoleh
kesimpulan bahwa ada
hubungan yang positif
antara disiplin belajar
dengan prestasi belajar
siswa kelas IV SD
Negeri 1 Rajabasa
Raya Kecamatan Raja
Basa Kota Bandar
Lampung Tahun
Ajaran 2015/2016

2015 Mentari Intan
Rifani

Hubungan Antara
Disiplin Belajar
Dengan Prestasi
Belajar Siswa

Kelas IV SDN 1
Rajabasa Raya

Kecamatan Raja
basa Kota Bandar

Lampung
Tahun Pelajaran

2014/2015

Berdasarkan data hasil
penelitian diperoleh
kesimpulan bahwa ada
hubungan yang positif
antara disiplin belajar
dengan prestasi belajar
siswa kelas IV SD
Negeri 1 Rajabasa
Raya Kecamatan Raja
Basa Kota Bandar
Lampung Tahun
Ajaran 2014/2015
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2016 Yuliana Sari Dj Hubungan Antara
Disiplin Belajar
Dengan Prestasi
Belajar IPS Siswa
Kelas IV SDN 1
Segala Mider
Kecamatan
Tanjung Karang
Barat Kota Bandar
Lampun Tahun
Pelajaran
2015/2016

Berdasarkan data hasil
penelitian yang
diperoleh dan analisa
data serta
pengujian hipotesis
maka dapat
disimpulkan Bahwa
terdapat hubungan
positif antara disiplin
belajar dengan prestasi
belajar IPS pada
siswakelas IV SDN 1
Segala Mider Kota
Bandar Lampung
Tahun Pelajaran
2015/2016.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan bagian dari suatu karya ilmiah, yang

menjelaskan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor

yang dinilai mempengaruhinya. Pada bagian ini akan dijelaskan hubungan

antara disiplin belajar dengan prestasi belajar siswa. Setiap siswa yang

menjalani proses belajar pasti mengharapkan keberhasilan belajar. Pada

kenyataannya tidak semua siswa memperoleh keberhasilan dalam belajar,

hal ini dapat diidentifikasi dari prestasi belajar siswa yang rendah. Dalam

penelitian ini, peneliti memfokuskan pada prestasi belajar Bahasa

Indonesia siswa.

Berdasarkan penelitian pendahuluan diketahui bahwa banyak siswa kelas

IV SD Negeri 1 Segalamider yang memperoleh nilai Bahasa Indonesia ≤65

atau dibawah standar. Padahal Bahasa Indonesia merupakan mata

pelajaran yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter siswa dan
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merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang rendah,

salah satunya adalah disiplin belajar.

Disiplin belajar merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap

tata tertib yang berlaku. Tata tertib tersebut bisa berupa tata tertib baku

yang ditetapkan oleh sekolah maupun tata tertib tidak baku yang mengatur

prilaku siswa secara pribadi berkaitan dengan belajar. Pada dasarnya

disiplin belajar merupakan tindakan belajar siswa yang dilakukan secara

sadar, dan teratur dalam mengikuti proses belajar yang dilakukan di kelas.

Siswa yang berhasil dalam belajar dan berkarya disebabkan mereka selalu

menempatkan disiplin pada semua tindakan dan perbuatan. Disiplin di

dalam kelas diantaranya meliputi, masuk ke dalam kelas tepat waktu,

memperhatikan pelajaran yag disampaikan guru, mengumpulkan tugas

tepat waktu, mencatat hal-hal yang dianggap penting, aktif dan kreatif

dalam kerja kelompok di kelas, bertanya mengenai hal-hal yang belum

jelas, dan mempergunakan waktu istirahat sebaik-baiknya.

Disiplin belajar terbentuk dari hasil latihan yang berkesinambungan,

artinya disiplin belajar tidak terbentuk dengan sendirinya namun harus

melewati proses, dimulai dari pembiasaan, terbiasa, dan akhirnya menjadi

kebutuhan yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Disiplin belajar

yang dilakukan secara berkelanjutan akan memberi dampak bagi

pertumbuhan kepribadian yang baik, tertib, dan berdampak pula pada

prestasi belajar siswa. Berdasarkan uraian tersebut, maka
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kerangka pikir sebagai berikut:

Disiplin Belajar Prestasi Belajar B.I

(X) (Y)

Gambar. 1 Arah kerangka pikir hubungan disiplin belajar dengan
prestasi belajar Bahasa Indonesia

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu permasalahan yang

kebenarannya perlu dibuktikan lagi melalui data-data yang sebenarnya.

Menurut Arikunto (2010: 110) hipotesis adalah suatu jawaban yang

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti

melalui data yang terkumpul. Menurut Riduwan (2012: 9) Hipotesis

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub

masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori

atau kajian teori masih harus di uji kebenarannya.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007: 137) hipotesis adalah

pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah

penelitian yang kebenarannya masih lemah dan perlu dibuktikan. Hal ini

sejalan dengan penjelasan Sugiyono (2012: 96) hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis

adalah dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya
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melalui penelitian. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara

variabel X (disiplin belajar) dengan variabel Y (prestasi belajar Bahasa

Indonesia), dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis “Ada

hubungan yang positif disiplin belajar dengan prestasi belajar Bahasa

Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 1 Segalamider Kota Bandarlampung

tahun pelajaran 2016/2017”.
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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di SD Negeri 1Segala Mider yang beralamat

di JI. Panglima Polem Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota

Bandarlampung.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017 sampai dengan

selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

korelasional. Menurut Arikunto (2010: 4) Penelitian korelasional adalah

penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan

antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau

menipulasi terhadap data yang sudah ada. Sedangkan menurut Margono

(2007: 9) “Penelitian korelasional bertujuan melihat hubungan antara dua

gejala atau lebih”. Jadi untuk mendapatkan data yang valid dan tujuan

penelitian dapat dicapai, harus ditentukan jenis penelitian yang sesuai dengan

tujuan penelitian.
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Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan

disiplin belajar dengan prestasi belajar Bahasa Indonesia, maka jenis

penelitian yang sesuai dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional.

Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel

(X) disiplin belajar dan variabel (Y) prestasi belajar Bahasa Indonesia.

Gambar2Hubungan antara variabel (X) disiplin belajar dan variabel (Y)
prestasi belajar Bahasa Indonesia.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1.Populasi Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat salah satu faktor yang cukup penting,

yakni populasi penelitian. Populasi penelitian menjadi penting karena

subjek dari suatu penelitian adalah bagian dari populasi. Bisa saja sebagian

populasi menjadi subjek penelitian atau bisa juga seluruh populasi

merupakan subjek penelitian.

Menurut Sugiyono (2012: 117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya.Sedangkan menurut Margono (2007: 118)

“Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan”. Hal ini sejalan dengan

penjelasan Arikunto (2010: 173) “Populasi adalah keseluruhan subjek

Disiplin belajar

(X)

Prestasi belajar B.I

(Y)



39

penelitian”. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki

sifat yang sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan

kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian.

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut populasi penelitian ini adalah

semua siswa kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider Kota Bandarlampung

tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 90 siswa. Terdiri dari 3 kelas

yaitu kelas IV A, IV B dan VC.

Tabel 2 Jumlah siswa kelas IV A,IV B dan VC SD Negeri 1 Segala
MiderTahun Pelajaran 2016/2017

Kelas
Nilai

Jumlah
≤ 65 ≥ 65

IVA 17 13 30

IVB 17 14 31

IVC 16 14 29

Siswa 47 41 90

Presentasi 52,8% 48,2% 100%

Sumber: Wali Kelas IV A dan IV B

2.Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut

Sugiyono (2012: 118)“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sedangkan menurut Margono

(2007: 121) “Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh

yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu”. Hal ini sejalan

dengan penjelasan Arikunto (2010: 174) mengemukakan bahwa sampel

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan apabila subyeknya

kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi.
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini tidak terdapat

sampel penelitian. Hal ini disebabkan karena populasi penelitiannya

kurang dari 100 orang, jadi peneliti menggunakan total sampling sebagai

teknik pengambilan sampelnya. Total sampling berarti menjadikan seluruh

anggota populasi sebagai sampel penelitian. Maka dalam penelitian ini,

seluruh siswa kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider Kota Bandarlampung

yang berjumlah 90 siswa adalah sampel penelitian.

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini sangat penting karena untuk mengetahui

variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

Menurut Sugiyono (2012: 61) “Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya”. Pada  penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel

independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

Menurut Martono (2010: 57) mengemukakan bahwa “variabel bebas

merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan

akibat pada variabel yang lain, yang umumnya berada dalam urutan tata

waktu yang terjadi terlebih dahulu”. Sedangkan variabel terikat merupakan

variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.Berdasarkan

hal tersebut terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
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1. Variabel Bebas

Variabel Bebas dilambangkan dengan (X) adalah variabel  penelitian yang

mempengaruhi variabel lain.Variabel bebas dalam penelitian ini  adalah

disiplin belajar.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dilambangkan dengan (Y) adalah variabel yang akan

diukur untuk mengetahui hubungan lain, sehingga sifatnya sangat

tergantung pada variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah

prestasi belajar Bahasa Indonesia..

E. Definisi Konseptual Variabel

1. Variabel Disiplin Belajar

Disiplin adalah suatu latihan batin yang tercermin dalam tingkah laku yang

bertujuan agar orang selalu patuh pada peraturan. Dengan adanya disiplin

diharapkan anak didik mendisiplinkan diri dalam menaati peraturan

sekolah sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan

memudahkan pencapaian tujuan pendidikan.

Tabel 3.Definisi Operasional Disiplin Belajar

Variabel Konsep Variabel Indikator Sub Indikator

Disiplin
Belajar (X)

Disiplin dalam interaksi
edukatif diartikan sebagai
suatu pola tingkah laku
yang diatur menurut
ketentuan yang sudah
ditaati dengan sadar oleh
pihak guru maupun pihak
anak didik. Mekanisme
konkret dari ketaatan pada
ketentuan atau tata tertib
itu akan terlihat dari

Mentaati
tata tertib
sekolah

Tingkat
ketaatan siswa
pada tata tertib
sekolah

Disiplin
dalam
belajar di
kelas

Tingkat
disiplin siswa
dalam belajar

Patuh
dalam
mengerja

Tingkat
kepatuhan
siswa dalam
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Variabel Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
pelaksanaan prosedur.
Jadi, langkah-langkah
yang dilaksanakan sesuai
dengan prosedur yang
sudah digariskan.
Penyimpangan dari
prosedur, berarti suatu
indikator pelanggaran
disiplin (Syaiful Bahri
Djamarah, 2005:16)

kan
tugas-
tugas
sekolah

mengerjakan
tugas-tugas
sekolah

Aktif
dalam
kegiatan
sekolah

Tingkat
keaktifan
siswa dalam
mengikuti
kegiatan
sekolah

2. Variabel Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah kemampuan yang cenderung menetap baik kognitif,

afektif, dan psikomotorik yang dikuasai peserta didik dari proses belajar

pada suatu mata pelajaran.

Tabel .4 Definisi Operasional Variabel Prestasi Belajar Bahasa
Indonesia

Variabel Konsep Variabel Indikator Sub Indikator

Prestasi
Belajar
Bahasa

Indonesia(Y)

Prestasi belajar
adalah pencapaian
bentuk perubahan
perilaku yang
cenderung menetap
dari ranah kognitif,
afektif, dan
psikomotoris dari
proses belajar yang
dilakukan dalam
waktu tertentu (Asep
Jihad dan Abdul
Haris, 2012:14).

Nilai
Pelajaran
Semester
Ganjil

Nilai rata –rata
ulangan harian
Bahasa
Indonesia kelas
IV SDN 1
Segala Mider
Kecamatan
Tanjung Karang
Barat Kota
Bandar
Lampung

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada  penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 3 cara

yaitu dengan teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik

angket/kuisioner.
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1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan

dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian,

dengan observasi langsung peneliti lebih banyak menggunakan indra

penglihatan, jadi peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara

pengamatan secara langsung terhadap suatu objek penelitian yang akan di

teliti. Hal ini sejalan dengan penjelasan Arikunto (2010: 272) metode

observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau

blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-

item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dilaksanakan pada saat

penelitian pendahuluan. Peneliti mengamati tingkah laku siswa pada saat

mengikuti kegiatan belajar, dengan melakukan pengamatan langsung

terhadap kegiatan dan aktivitas belajar siswa kelas IV di SD Negeri 1

Segala Mider Kota Bandar lampung tahun pelajaran 2016/2017 peneliti

dapat mengidentifikasi permasalahan apa yang muncul dan sering dialami

ketika proses belajar sedang berlangsung. Selanjutnya permasalahan

tersebut akan dirumuskan dan dibahas oleh peneliti sebagai objek

penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sangat penting dalam penelitian ini untuk

memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Menurut Arikunto

(2010: 274) Metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal
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atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi

tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan, sumber datanya masih

tetap dan belum berubah. Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau

dokumen yang ada di tempat penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi

yang digunakan berupa daftar nilai siswa kelas IV, visi dan misi sekolah,

dan foto-foto siswa sebagai bukti bahwa peneliti benar melakukan

penelitian di SD Negeri 1 Rajabasa Kota Bandarlampung.

3. Angket/Kuesioner

Angket/Kuesionermerupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberikan beberapa macam pertanyaan yang berhubungan

dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 199) kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya. Melalui penggunakan angket, data yang diperoleh bisa lebih

mewakili keadaan responden.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik angket

dengan harapan responden dapat menuangkan jawabannya sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Angket yang digunakan adalah tipe pilihan

dengan empat alternatif jawaban yang bertujuan memudahkan responden

dalam menjawab item-item angket. Angket dibuat oleh peneliti dan diuji

coba kepada 24 siswa di luar sampel penelitian yang telah ditentukan
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sebelumnya. Selanjutnya dilakukan analisis angket untuk mengetahui

kevalidannya, setelah valid kemudian angket diberikan kepada 90 siswa

kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider .untuk mendapatkan tingkat disiplin

belajar siswa sebagai informasi dari lapangan.

G. Uji Instrumen

Angket merupakan pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini.

Sebelum angket disebarkan terlebih dahulu diadakan uji coba angket. Uji

coba ini dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas item-item

angket.

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat dan

kevaliditasan atau ketepatan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan

valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Angket

merupakan pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini. Sebelum

angket disebarkan terlebih dahulu diadakan uji coba angket. Uji coba ini

dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas item-item angket,

yang bertujuan mengukur prestasi belajar siswa kelas IV Negeri 1 Segala

Mider Kota Bandarlampung.Setelah ujicoba selesai selanjutnya dilakukan

tabulasi data menggunakan rumus korelasi product moment. Adapun

untuk mengukur validitas instrumen angket dalam penelitian ini

menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0.
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di bawah ini rumus korelasi product moment.
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Keterangan :
rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N : Jumlah sampel
X : Skor butir soal
Y : Skor total
Menurut Arikunto (2010 : 213)
Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r tabel dengan 0,05 maka

alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung< r tabel

maka alat ukur tersebut adalah tidak valid

2. Uji ReliabilitasInstrumen

Reabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang

digunakan dapat dipercaya. Menurut Sudijono (2011: 16) menyatakan,

reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut

dalam menilai apa yang dinilainya. Menurut Sukardi (2007: 127) suatu

instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi,

apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur

yang hendak diukur.Jadi reliabilitas merupakan alat untuk mengukur

sejauh mana alat ukur digunakan dapat dipercaya, dengan memberikan

hasil yang relatif sama kapanpun alat atau instrumen penelitian tersebut

digunakan. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas digunakan rumus alpha

cronbach. Adapun untuk mengukur reliabilitas instrumen angket dalam

penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0,
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di bawah ini rumus alpha cronbach.
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keterangan:
r11 =  Reliabilitas instrumen

 2
i =  Skor tiap-tiap item

n          =  Banyaknya butir soal
2
t =  Varians total

Arikunto(2010: 239)

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha cronbach apabila rhitung > rtabel,

maka alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka

alat ukur tidak reliabel. Jika instrumen itu valid, maka selanjutnya

menginterpretasikan besarnya nilai kuisioner

Selanjutnya menginterprestasikan besarnya nilai reabilitas dengan indeks

korelasi sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Interprestasi Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,000 Sangat kuat

Sugiyono (2012: 257)
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H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. Data yang

sudah diperoleh dari responden dianalisis untuk menguji hipotesis yang

diajukan peneliti. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai alat analisis

data penelitian adalah statistik. Statistik merupakan cara-cara ilmiah yang

dipersiapkan untuk mengumpulkan, mengajukan, dan menganalisis data yang

berwujud angka.

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data variabel bebas (disiplin

belajar), dan data variabel terikat (prestasi belajar Bahasa Indonesia).

Sehingga dengan menggunakan statistik sebagai alat bantu dapat diketahui

hubungan antara disiplin belajar (X) dan prestasi belajar Bahasa Indonesia

siswa (Y).Adapun rumus statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis

ialah rumus korelasi product moment, dikarenakan data-data yang

dikumpulkan adalah data kuantitatif yang didapat dari angket dan nilai siswa.

Dan sampel dalam penelitian ini berjumlah besar atau lebih dari 30. Berikut

ialah rumus korelasiproduct moment:

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
Keterangan:

: Koefisien kerelasi antara variabel X dan YN : Jumlah sampelX : Skor variabel X
: Skor variabel Y∑ : Jumlah skor variabel X∑ : Jumlah skor variabel Y∑ : Jumlah kuadrat skor variabel X∑ : Jumlah kuadrat skor variabel Y

(Arikunto, 2010: 317)
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I. Pengujian Hipotesis

Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk mencari makna

hubungan antara variabel X dengan Y, maka hasil korelasi tersebut diuji

dengan rumus korelasi sederhana product moment , menurut Hartono (2012

:78) teknik korelasi ini dapat digunakan apabila data yang dianalisis berbentuk

gejala yang bersifat kontinu atau data ratio dan data interval, sampel yang

diteliti mempunyai sifat homogen atau mendekati homogen dan regresinya

merupakan regresi linear, teknik korelasi product moment digunakan untuk

sampel kecil maupun sampel besar. Sampel kecil jumlah subjeknya kurang

dari 30 orang sedangkan sampel besar lebih besar atau sama dengan 30 orang

Berikut rumus korelasi Product moment :

= ∑ − (∑ )(∑ )∑ − (∑ ) ∑ − (∑ )
Keterangan:

: Koefisien kerelasi antara variabel X dan YN : Jumlah sampelX : Skor variabel X
: Skor variabel Y∑ : Jumlah skor variabel X∑ : Jumlah skor variabel Y∑ : Jumlah kuadrat skor variabel X∑ : Jumlah kuadrat skor variabel Y

(Arikunto, 2010: 317)
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh angka korelasi antara Variabel X

(disiplin belajar) dengan Variabel (prestasi belajar) sebesar 0,46 berarti

korelasi tersebut positif. Jika dibandingkan dengan rtabel maka perhitungan

menunjukkan bahwa rhitung >rtabel yaitu 0,46 > 0,207. Sehingga berdasarkan hal

tersebut, Ha yang berbunyi ada hubungan yang positif antara  disiplin belajar

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider Kota

Bandar lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 diterima. Artinya apabila

disiplin belajar siswa tinggi maka prestasi belajar yang diperoleh oleh siswa

menjadi tinggi, sedangkan apabila pemanfaatan disiplin belajar siswa rendah

maka prestasi belajar yang diperoleh oleh siswa akan menjadi rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran untuk meningkatkan prestasi belajar khususnya mata

pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 1 Segala Mider Kota

Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:
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A. Bagi siswa

1. Siswa diharapkan melatih dan membiasakan disiplin dlama belajar ,

tidak hanya di kelas namun juga disiplin belajar di rumah. Sebab tanpa

diisplin dalam belajar siswa akan mengalami kesulitan dalam

memahami sebuah pelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah.

2. Melalui disiplin belajar siswa mampu memotivasi diri sendiri untuk

mampu mengembangkan potensi diri dan prestasi belajar tidak hanya

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tapi juga pada mata pelajaran

yang lainnya.

B. Bagi Guru

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Guru

untuk dapat mengajarkan dan mengembangkan disiplin belajar kepada

siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya.

C. Bagi Kepala Sekolah

Diharapkan dapat dijadikan masukan dalam usaha meningkatkan

mutu, proses, dan prestasi belajar dalam kegiatan pembelajaran di

setiap kelas.

D. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian

dibidang ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menajdi gambaran,

informasi dan masukan tentang hubungan disiplin belajar dengan

prestasi belajar Bahasa Indonesia.
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