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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Disiplin  

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aktivitas atau kegiatan, 

kadang kegiatan itu kita lakukan dengan tepat waktu tapi kadang juga tidak. 

Kegiatan yang kita laksanakan secara tepat waktu dan dilaksanakan secara terus 

menerus, maka akan menimbulkan suatu kebiasaan. Kebiasaan dalam 

melaksanakan kegiatan secara teratur dan tepat waktulah yang biasanya disebut 

disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin diperlukan di manapun, karena 

dengan disiplin akan tercipta kehidupan yang teratur dan tertata. Pengertian 

disiplin dari beberapa ahli: 

a. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia (Lemhanas) (1997:12) 

disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu 

sistem yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah atau 

peraturan yang berlaku. 

b. Gordon (1996:3-4) membedakan kata disiplin dengan mendisiplin. Disiplin 

biasanya diartikan sebagai perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan 

peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan, seperti 

disiplin dalam kelas atau disiplin dalam tim bola basket yang baik. 

Sedangkan kata mendisiplin didefinisikan sebagai menciptakan keadaan 

tertib dan patuh dengan pelatihan dan pengawasan dan menghukum atau 

mengenakan denda, membetulkan, menghukum demi kebiasaan. 

c.    Menurut Arikunto (1990:114), di dalam pembicaraan disiplin dikenal dua 

istilah yang pengertiannya hampir sama tetapi pembentukannya secara 

berurutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban, ada juga yang 

menggunakan istilah siasat dan ketertiban. Ketertiban menunjuk pada 

kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan dan tata tertib karena 
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didorong oleh sesuatu dari luar misalnya karena ingin mendapat pujian dari 

atasan. Selanjutnya pengertian disiplin atau siasat menunjuk pada kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti tata tertib karena didorong kesadaran yang ada 

pada kata hatinya. Itulah sebabnya biasanya ketertiban itu terjadi dahulu, 

kemudian berkembang menjadi siasat.    

Dari beberapa pengertian disiplin di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud disiplin adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan tata tertib atau 

aturan yang berlaku baik yang muncul dari kesadaran dirinya maupun karena 

adanya sanksi atau hukuman. 

2.1.2 Pengertian Belajar 

Setiap individu pasti mengalami proses belajar. Belajar dapat dilakukan 

oleh siapapun, baik anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang tua, dan 

akan berlangsung seumur hidup. Dalam pendidikan di sekolah belajar 

merupakan kegiatan yang pokok yang harus dilaksanakan. Tujuan pendidikan 

akan tercapai apabila proses belajar dalam suatu sekolah dapat berlangsung 

dengan baik, yaitu proses belajar yang melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Pengertian belajar menurut beberapa ahli. 

a.    Menurut Sunaryo (1989:1) mengatakan belajar adalah suatu kegiatan di 

mana seorang membuat atau menghasilkan tingkah laku yang ada pada 

dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. 

b. Slameto (2003:2) mengatakan belajar adalah proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

c.    Dalyono (2005:49) menyatakan belajar adalah suatu usaha atau perbuatan 

yang dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan sistematis, 

mendayagunakan semua potensi yang dimiliki baik fisik, mental serta dana, 
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panca indra, otak dan anggota tubuh lainnya, demikian pula aspek-aspek 

kejiwaan seperti intelegensi, bakat, minat, dan sebagainya. 

Dari beberapa pengertian belajar, dapat disimpulkan belajar merupakan 

proses perubahan pola pikir, sikap dan tingkah laku seseorang sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungan.  

2.1.3 Pengertian Disiplin Belajar 

Dari pengertian disiplin dan pengertian belajar yang telah ada, maka 

yang dimaksud disiplin belajar dalam penelitian ini adalah sikap atau tingkah 

laku siswa yang taat dan patuh untuk dapat menjalankan kewajibannya untuk 

belajar, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Indikator disiplin 

belajar dalam penelitian ini adalah: ketaatan terhadap tata tertib sekolah, 

ketaatan terhadap kegiatan belajar di sekolah, ketaatan dalam mengerjakan 

tugas-tugas pelajaran, dan ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah. 

2.1.4  Perlunya Disiplin 

Disiplin diperlukan oleh siapapun dan di manapun, begitupun seorang 

siswa dia harus disiplin baik itu disiplin dalam menaati tata tertib sekolah, 

disiplin dalam belajar di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, maupun 

disiplin dalam belajar di rumah, sehingga akan dicapai hasil belajar yang 

optimal. Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri 

keunggulam. Menurut  Tulus Tu’u (2004:37) disiplin penting karena alasan 

berikut ini: 

a.    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 

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

kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif disiplin memberi 

dukungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran 
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c.    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. 

d. Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak 

ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan, dan 

ketaatan merupakan prasarat kesuksesan seseorang 

Sedangkan menurut Maman Rachman (1999) dalam Tu’u (2004:35) 

pentingnya disiplin bagi para siswa adalah sebagai berikut: 

a.    Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang 

b. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

lingkungan  

c.    Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukan peserta didik terhadap 

lingkunganya 

d. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu 

lainnya 

e.    Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah 

f.    Mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar 

g. Peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif 

dan bermanfaat baginya dan lingkungannya 

h. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan lingkungannya 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin sangat penting 

dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin yang tumbuh secara sadar akan 

membentuk sikap, perilaku, dan tata kehidupan yang teratur yang akan 

menjadikan siswa sukses dalam belajar. 

2.1.5 Fungsi Disiplin 

Fungsi disiplin sangat penting untuk ditanamkan pada siswa, sehingga 

siswa menjadi sadar bahwa dengan disiplin akan tercapai hasil belajar yang 
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optimal. Fungsi disiplin menurut Tulus Tu’u (2004:38-44) adalah sebagai 

berikut: 

a.   Menata kehidupan bersama 

Manusia merupakan mahluk sosial. Manusia tidak akan bisa hidup 

tanpa batuan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi 

pertikaian antara sesama orang yang disebabkan karena benturan 

kepentingan, karena manusia selain sebagai mahluk sosial ia juga sebagai 

mahluk individu yang tidak lepas dari sifat egonya, sehingga kadangkadang 

di masyarakat terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan 

kepentingan bersama. Di sinilah pentingnya disiplin untuk mengatur tata 

kehidupan manusia dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. 

Sehingga kehidupan bermasyarakat akan tentram dan teratur. 

b. Membangun kepribadian 

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku yang khas yang 

dimiliki oleh seseorang. Antara orang yang satu dengan orang yang lain 

mempunyai kepribadian yang berbeda. Lingkungan yang berdisiplin baik 

sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa 

yang sedang tumbuh kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang tertib, 

teratur, tenang, dan tentram sangat berperan dalam membangun kepribadian 

yang baik. 

c.   Melatih kepribadian yang baik 

Kepribadian yang baik selain perlu dibangun sejak dini, juga perlu 

dilatih karena kepribadian yang baik tidak muncul dengan sendirinya. 

Kepribadian yang baik perlu dilatih dan dibiasakan, sikap perilaku dan pola 

kehidupan dan disiplin tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, namun 

melalui suatu proses yang membutuhkan waktu lama. 
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d. Pemaksaan 

Disiplin akan tercipta dengan kesadaran seseorang untuk mematuhi 

semua ketentuan, peraturan, dan noma yang berlaku dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawab. Disiplin dengan motif kesadaran diri lebih baik 

dan kuat. Dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan atas kesadaran diri 

bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan diri. Sebaliknya disiplin dapat pula 

terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. Misalnya, ketika 

seorang siswa yang kurang disiplin masuk ke satu sekolah yang berdisiplin 

baik, maka ia terpaksa harus menaati dan mematuhi tata tertib yang ada di 

sekolah tersebut. 

e.    Hukuman 

Dalam suatu sekolah tentunya ada aturan atau tata tertib. Tata tertib ini 

berisi hal-hal yang positif dan harus dilakukan oleh siswa. Sisi lainnya berisi 

sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib tersebut. Hukuman 

berperan sangat penting karena dapat memberi motifasi dan kekuatan bagi 

siswa untuk mematuhi tata tertib dan peraturan-peraturan yang ada, karena 

tanpa adanya hukuman sangat diragukan siswa akan mematuhi paraturan 

yang sudah ditentukan. 

f.  Menciptakan lingkungan yang kondusif 

Disiplin di sekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses 

kegiatan pendidikan berjalan lancar. Hal itu dicapai dengan merancang 

peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru-guru dan bagi para siswa, serta 

peraturan lain yang dianggap perlu. Kemudian diimplementasikan secara 

konsisten dan konsekuen, dengan demikian diharapkan sekolah akan 

menjadi lingkungan pendidikan yang aman, tenang, tentram, dan teratur. 

2.1.6 Aspek-aspek Disiplin Belajar 

Menurut Arikunto (1990:137) dalam penelitiannya mengenai 

kedisiplinan membagi tiga indikator kedisiplinan yaitu: 1) perilaku kedisiplinan 
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dalam kelas, 2) perilaku kedisiplinan di luar kelas, di lingkungan sekolah, 3) 

perilaku kedisiplinan di rumah. 

Tlus Tu’u (2004:9) dalam penelitiannya mengenai disiplin sekolah 

mengemukakan bahwa indikator yang menunjukkan pergeseran atau perubahan 

hasil belajar siswa sebagai kontribusi mengikuti dan menaati peraturan sekolah 

meliputi: dapat mengatur belajar di rumah, rajin dan teratur belajar, perhatian 

yang baik saat belajar di kelas dan ketertiban diri saat belajar di kelas. 

Sedangkan menurut Syafruddin dalam jurnal Edukasi (2005:80) membagi 

indikator disiplin belajar menjadi empat macam yaitu: 1) ketaatan terhadap 

waktu belajar, 2) ketaatan terhadap tugas-tugas pelajaran, 3) ketaatan terhadap 

penggunaan fasilitas belajar, dan 4) ketaatan menggunakan waktu datang dan 

pulang sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini penulis membagi 

indikator disiplin belajar menjadi lima macam yaitu: 

a. Disiplin dalam masuk sekolah. 

b. Disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 

c. Disiplin dalam mengerjakan tugas. 

d. Disiplin dalam menaati tata tertib sekolah. 

e. Disiplin belajar di rumah. 

2.2 Motivasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Belajar dan motivasi tidak dapat saling dipisahkan artinya seseorang 

melakukan aktifitas belajar tertentu, tentu didukung oleh suatu keinginan yang 

ada pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini karena motivasi sangat 

menentukan keberhasilan belajar. 

(Purwanto, 1992: 71). Kata “Motif” diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai 

daya penggerak dari dalam dan didalam subyek untuk melakukan aktifitas-
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aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan 

sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka 

motivasi itu dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. 

Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu terutama bila kebutuhan untuk 

mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. (Sardiman, 2001:71). 

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang 

untuk bertindak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki siswa tercapai. Hal tersebut senada dengan pendapat Sardiman 

A.M (1986:75) bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak 

didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek 

belajar dapat tercapai. 

2.2.2 Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya telah 

dilatarbelakangi oleh motivasi, dan motivasi telah bertalian dengan tujuan. 

Sehubungan dengan hal tersebut ada empat fungsi motivasi antara lain : 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

4. Sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan 

suatu usaha karena adanya motivasi. (Sardiman, 2001: 83). 
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Motivasi diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud 

adalah hasil belajar yang tinggi. Hasil belajar dapat dicapai dengan adanya 

motivasi yang tinggi dengan cara belajar yang rajin, mengerjakan tugas sekolah, 

belajar tanpa di suruh, dan dengan motivasi yang tinggi akan menimbulkan rasa 

ingin berprestasi sehingga orang tua akan bangga terhadap kita. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi dalam 

belajar adalah mendorong manusia untuk melakukan suatu tugas atau perbuatan 

yang serasi guna mencapai tujuan yang dikehendaki dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

2.2.3 Ciri-ciri Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

1. Memberi nilai 

Angka dimaksud adalah sebagai symbol atau nilai dari hasil aktivitas 

belajar anak didik yang diberikan sesuai hasil ulangan yang telah mereka 

peroleh dari hasil penilaian guru yang biasanya terdapat di dalam buku rapor 

sesuai jumlah mata pelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum 

2. Hadiah 

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada anak didik yang 

berprestasi yang berupa uang beasiswa, buku tulis, alat tulis atau buku 

bacaan lainnya yang dikumpulkan dalam sebuah kotak terbungkus dengan 

rapi, untuk memotivasi anak didik agar senantiasa mempertahankan prestasi 

belajar selama berstudi. 

3. Kompetisi 

Kompetisi adalah persaingan yang digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar, baik dalam 

bentuk individu maupun kelompok untuk menjadikan proses belajar 

mengajar yang kondusif. 
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4. Pujian 

Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai 

alat motivasi. Dengan pujian yang diberikan akan membesarkan jiwa anak 

didik dan akan lebih bergairah belajar bila hasil pekerjaannya dipuji dan 

diperhatikan, tetepi pujian harus diberikan secara merata kepada anak didik 

sebagai individu bukan kepada yang cantik atau yang pintar. Dengan begitu 

anak didik tidak antipati terhadap guru, tetapi merupakan figure yang 

disenangi dan dikagumi. 

5. Hukuman 

Meskipun hukuman sebagai reinforcement yang negative, tetapi bila 

dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik 

dan efektif Hukuman mendidik dan bertujuan memperbaiki sikap dan 

perbuatan anak didik yang dianggap salah dapat berupa sanksi yang 

diberikan kepada anak didik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan 

sehingga anak didik tidak akan mengulangi kesalahan atau pelanggaran di 

hari mendatang. 

Selain itu ada pula fungsi lain dari motivasi belajar menurut M. 

Ngalim Purwanto, (1992:72) bahwa fungsi motivasi adalah menggerakan, 

mengarahkan, dan meneropong tingkah laku manusia. Menurut Sardiman 

(1996:85) bahwa “ fungsi motivasi adalah sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi “. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi berfungsi sebagai tenaga penggerak bagi seseorang atau peserta 

didik yang menimbulkan upaya keras untuk lekaukan aktivitas mereka 

sehingga dapat mencapai tujuan belajar. 
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2.2.4 Aspek-aspek Motivasi Belajar  

Menurut Daradjat (1995:144) aspek motivasi belajar adalah sebagai 

berikut: 

a. Tekun dalam belajar. 

b. Ulet dalam menghadapi kesulitan belajar. 

c. Mandiri dalam belajar. 

d. Berprestasi dalam belajar. 

2.3 Hasil Belajar 

Darmansyah (2006:13), menyataka bahwa hasil belajar adalah hasil 

penilaian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. 

Sedangkan menurut Sudjana (2004:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

 Jadi dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah keseluruhan kecakapan dan segala hal yang diperoleh melalui proses 

belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan dengan angka dan diukur dengan 

menggunakan tes hasil belajar. Hasil belajar dalam penelitian ini dibatasi pada 

pelajaran IPA, karena pada saat pelaksanaan penelitian, hanya pelajaran IPA saja 

yang baru diadakan ulangan harian. 

2.4 Hubungan Antara Disiplin Belajar, Motivasi Belajar dan Hasil belajar 

Disiplin merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru untuk mendidik 

dan membentuk perilaku siswa agar menjadi orang yang berguna dan berprestasi 

tinggi dalam bidang pelajaran. Ini dapat dilihat dari pengertian disiplin menurut 

Prijodarminto (1994 : 23) yaitu disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta 

dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Disiplin belajar pada 

siswa sangat diperlukan tingkat konsistensi dan kebiasaan yang teratur dalam 

kegiatan proses belajar mengajar karena dalam belajar membutuhkan beberapa 

faktor salah satu diantaranya adalah kebiasaan dalam disiplin belajar.  
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Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

disiplin belajar dalam penelitian ini adalah sikap siswa yang terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, dan 

keteraturan berdasarkan acuan nilai moral individu untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang mencakup perubahan berfikir, sikap dan tindakan yang sesuai 

dengan standar sosial. Sedangkan Mc. Donald (Sardiman, 2001:71) berpendapat 

bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. 

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

motivasi adalah daya penggerak atau pendorong yang ada di dalam diri individu 

untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Dalam kegiatan belajar, 

motivasi diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. 

Darmansyah (2006:13), menyataka bahwa hasil belajar adalah hasil 

penilaian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka. 

Sedangkan menurut Sudjana (2004:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Jadi 

dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

keseluruhan kecakapan dan segala hal yang diperoleh melalui proses belajar 

mengajar di sekolah yang dinyatakan dengan angka dan diukur dengan 

menggunakan tes hasil belajar. 

Penerapkan sikap disiplin belajar dan memberikan motivasi belajar 

terhadap anak, akan mempengaruhi hasil belajarnya. Sehingga hasil belajar siswa 

akan mengalami peningkatan dan siswa semakin rajin, kreatif dan aktif dalam 

belajarnya. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila siswa 

memiliki motivasi yang tinggi maka dengan sendirinya ia juga akan memiliki 

sikap disiplin yang tinggi pula, sehingga dapat mendukung meningkatnya hasil 

belajar. Namun apabila seorang siswa kurang memiliki motivasi dan rendahnya 

sikap disiplin yang tinggi dalam belajar, hasil belajarnya pun tidak akan 

mengalami peningkatan. 

Upaya untuk menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi belajar tidak 

terlepas dari peran aktif guru dan lembaga disekolah yang didukung dengan 

adanya tata tertib sekolah serta peran serta orang tua dan keluarga dirumah agar 

selalu menanamkan dan menumbuhkembangkan sikap kepada anak didiknya 

yakni dengan senantiasa menerapkan sikap disiplin dalam belajar dan memotivasi 

siswa agar rajin belajar sehingga mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

2.5 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Suroso (2007) yaitu pengaruh 

disiplin belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas VIII SMPN 1 jatinegara Kab. Tegal tahun pelajaran 2006/2007. Kesimpulan 

dari penelitian ini bahwa disiplin belajar dan lingkungan keluarga secara bersama-

sama berpengruh terhadap hasil belajar, oleh kerena itu perlu kiranya orang tua 

menanamkan sikap disiplin pada diri anak termasuk sikap disiplin belajar 

sehingga hasil belajar yang diperoleh lebih optimal lagi.  

Prasti (2005) dengan judul “Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan 

Disiplin Belajar Siswa pada Saat Layanan Pembelajaran di Kelas II SMU Negeri 

Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2004/2005”. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah harga korelasi antara disiplin belajar dengan motivasi belajar siswa sebesar 

0,714 dengan signifikansi 0,000, dimana harga r(5%:44) dengan pendekatan 

r(5%:100) = 0,195. Karena harga signifikansinya < 0,05 atau harga r hitung 

(0,714) > 0,195 maka harga korelasi tersebut signifikan artinya ada hubungan 

yang signifikan antara disiplin belajar dengan motivasi belajar siswa. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian, di samping berfungsi sebagai pedoman 

yang memperjelas jalan, arah dan tujuan penelitian ini juga akan membantu 

pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna pembentukan hipotesis. Dalam 

penelitian ini, kerangka berpikir akan menjadi landasan untuk menjelaskan 

bagaimana disiplin belajar terhadap tata tertib sekolah, terhadap kegiatan belajar 

di sekolah, dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran dan terhadap kegiatan 

belajar di rumah. Serta motivasi belajar yang tinggi akan berhubungan dengan 

hasil belajar. Untuk itu akan dijelaskan bagaimana rasionalisasi kerangka berpikir 

sebagai berikut. 

Peran orang tua dalam mendisiplinkan belajar anak yang baik akan 

memberi dampak yang baik bagi keberhasilan seseorang pada masa depan. 

Demikian pula motivasi belajar dan disiplin belajar bagi seorang siswa akan 

berhubungan dengan hasil belajarnya.  

2.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan sementara, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. (Arikunto 

2002:64)  Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:  

Hipotesis 1: 

Ho1: rx1.2y ≤ 0 Tidak ada hubungan positif signifikan disiplin belajar 

dengan hasil belajar. 

Ha1: rx1.2y > 0 Ada hubungan positif signifikan disiplin belajar dengan 

hasil belajar. 

Hipotesis 2: 

Ho2: rx1.2y ≤ 0 Tidak ada hubungan positif signifikan motivasi belajar 

dengan hasil belajar. 

Ha2: rx1.2y > 0 Ada hubungan positif signifikan motivasi belajar dengan 

hasil belajar. 
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Hipotesis 3: 

Ho2: rx1.2y ≤ 0 Tidak ada hubungan positif signifikan disiplin belajar 

dengan motivasi belajar. 

Ha2: rx1.2y > 0 Ada hubungan positif signifikan disiplin belajar dengan 

motivasi belajar. 

Hipotesis 4: 

Ho3: rx1.2y ≤ 0 Tidak ada hubungan positif signifikan disiplin belajar dan 

motivasi belajar dengan hasil belajar. 

Ha3: rx1.2y>0 Ada hubungan positif signifikan disiplin belajar dan 

motivasi belajar dengan hasil belajar. 


