
  

 
 

HUBUNGAN KEDISIPLINAN DENGAN 

PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK 

SEKOLAH DASAR KELAS IV DI  

SD NEGERI 6 PENENGAHAN  

BANDAR LAMPUNG 

 

 
 

Skripsi 

 

 

RISKI PUTRI PRIMADINI 

NPM : 1611100505 

 

 

 

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H/ 2021 M



  

 
 

HUBUNGAN KEDISPLINAN DENGAN 

PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK 

SEKOLAH DASAR KELAS IV DI 

SD NEGERI 6 PENENGAHAN 

BANDAR LAMPUNG 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan 

Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan 

Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan 

 

Oleh 

 

RISKI PUTRI PRIMADINI 

NPM : 1611100505 

 

Program Studi: Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah 

 

 

Pembimbing I : Drs. H. Abdul Hamid, M. Ag 

Pembimbing II : Dr. Heny Wulandari, M.Pd.I 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H/ 2021   M



 
 

ii 

 

ABSTRAK 

Kedisiplinan belajar merupakan bagian proses pengajaran 

dalam pendidikan. Kedisiplinan belajar adalah kepatuhan seseorang 

dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh  

adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya. Prestasi belajar adalah 

bukti keberhasilan peserta didik dalam memperoleh keterampilan 

belajar yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang 

diwujudkan dalam bentuk nilai atau angka. Kedisiplinan dapat 

mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan hasil pra penelitian data awal yaitu data dokumentasi, 

wawancara dan catatan lapangan yang diperoleh peneliti, 

menunjukkan bahwa peserta didik kurang memiliki kedisiplinan 

terhadap tata tertib yang ada disekolah. Penelitian ini mempunyai 

tujuan yaitu adalah untuk mengetahui apakah ada Hubungan 

Kedisiplinan dengan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar 

Kelas IV di SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung. Penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi 

untuk menguji hubungan antar dua variabel. Variabel dalam 

penelitian ini adalah Kedisiplinan (X), dan Prestasi Belajar (Y). 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 peserta didik dengan 

jumlah sampel 30 peserta didik. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling yang dimana menjadikan seluruh 

anggota populasi sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan 

data menggunakan dokumentasi dan angket. Uji hipoetsis 

menggunakan product moment. Dari hasil penelitian ini diketahui 

bahwa nilai                   atau 0,726 > 0,374 sehingga pada taraf 

signifikan 5%         lebih besar dari        maka terdapat hubungan 

yang signifikan antara Kedisiplinan dengan Prestasi Belajar Peserta 

Didik Sekolah Dasar Kelas IV di SD Negeri 6 Penengahan Bandar 

Lampung, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang peneliti ajukan 

diterima, dimana Ha sebagai hipotesis pertama diterima dan Ho 

sebagai hipotesis kedua ditolak dan hal ini menunjukkan hubungan 

Kedisiplinan dengan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar 

Kelas IV di SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung masuk 

kedalam derajat hubungan yang kuat. 

 

Kata Kunci : Kedisiplinan, Prestasi Belajar  
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MOTTO 

 

َه لَفِي ُخۡسٍر   إِن   ١َوٱۡلَعۡصِر   وَسَٰ إَِّل  ٱل ِذيَه َءاَمىُوْا َوَعِملُواْ  ٢ٱۡۡلِ

ۡبِر   ِت َوتََواَصۡوْا بِٱۡلَحقِّ َوتََواَصۡوْا بِٱلص  لَِحَٰ  ٣ٱلص َٰ

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”(Q.S. Al „Asr 

(103): 1-3)
1
 

 

  

                                                           
1
Imam Ghazali Masykur, dkk, Al-Qur’an Almumayyaz, (Jawa Barat: Cipta 

Bangun Sagara, 2019), 601. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul penulisan skripsi ini adalah “Hubungan Kedisiplinan 

dengan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar Kelas IV Di 

SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung”. Agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memberikan interprestasi terhadap judul 

diatas penulis akan mempertegas beberapa istilah yang 

terkandung didalamnya, yaitu:  

1. Hubungan 

Pengertian dari hubungan dalam kata lain adalah 

“korelasi” berasal dari bahasa Inggris correlation. Dalam 

bahasa Indonesia yang sering diterjemahkan dengan 

“hubungan” atau “saling hubungan” atau “hubungan timbal 

balik”.
1
 Maka hubungan dalam judul ini penulis maksudkan 

dalam penelitian ini mempunyai dua variabel, yaitu antara 

kedisiplinan dengan prestasi belajar peserta didik sekolah 

dasar. 

2. Kedisiplinan Belajar 

Kedisiplinan belajar terdiri dari 2 kata, yaitu kedisiplinan 

dan belajar. Berikut pengertian kedisiplinan. Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia disiplin mempunyai arti ketaatan dan 

kepatuhan, tata tertib dan lainnya.
2
 Menurut Depdiknas 

disiplin adalah Tingkat konsistensi dan konsekuen seseorang 

terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang 

berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai waktu dan 

                                                           
1Mohamad Sodik, Yosef Farhan Dafik Sahal, dan N. Hani Herlina, 

“Pengaruh Kinerja Guru dalam Pelaksanaan pembelajaran terhadap Prestasi Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Al-quran-Hadis”, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 

Vol.7 No.7 (2019):102, DOI: https://doi.org/10.36667/jppi.v7il.359. 
2Lilis Hermayati, “Penerapan Iplementasi Budaya Disiplin Untuk 

Menciptakan Iklim Organisasi Yang Berutu Di MIN 6 Pangandaran,” 

MADRASCIENCE: Jurnal Pendidikan Islam, Sains, Sosial, dan Budaya, Vol. 2 No. 

1 (Desember 2020): 114, p-ISSN: 2685-0397, e-ISSN: 2685-6387. 
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proses pelaksanaan suatu kegiatan.
3
 Yang dimaksud 

kedisiplinan belajar dalam penelitian ini adalah perilaku 

peserta didik secara sadar yang dilaksanakan dalam bentuk 

tindakan dala melakukan suatu tugas atau kewajiban sesuai 

dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam sebuah 

lingkungan, dengan kesadaran bahwa hal tersebut bermanfaat 

bagi diri sendiri dan lingkungan. Kedisiplinan yang baik akan 

memberikan andil bagi prestasi peserta didik. 

3. Prestasi Belajar 

Menurut Rahim prestasi belajar adalah usaha aktif yang 

dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

menghasilkan perubahan pengetahuan yang lebih baik dan 

menguasai materi yang telah di pelajari.
4
 Yang dimaksud 

prestasi belajar dalam penelitian ini adalah hasil akhir dari 

kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan belajar mata pelajaran. Dimana variabel prestasi 

belajar dalam penelitian ini menggunakan nilai rapor semester 

genap tahun ajaran 2020/2021. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan dari 

kualitas sumber daya manusia, agar menciptakan sumber daya 

yang berkualitas di dukung dengan adanya pendidikan.
5
 

Pendidikan merupakan kunci utama suatu bangsa dalam 

membangun masa depannya. Dengan adanya pendidikan, suatu 

bangsa dapat membuka cakrawala dunia dan mampu bersaing 

                                                           
3Jumadi, “Efforts To Improve Discipline Students Through Character 

Strengthening In SMA Negeri 9 Yogyakarta,” Afeksi Jurnal Penelitian dan 

Evaluasi Pendidikan, Vol. 02 No. 01 (2021): 3. 
4
Novenia Hizkia Wulansari, Janet Trineke Manoy, “Pengaruh Motivasi dan 

Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika Selama Study at Home,” 

Jurnal Penelitian  Pendidikan Matematika dan Sains, Vol. 4 No. 2, (2020): 73, 

ISSN: 2580-586X. 
5
Putu Ariantini, “Analisis dan Muatan Pemebelajaran Matematika Tema 

Kerukunan Dalam Bermasyarakat Kurikulum 2013 Kelas V Serta Potensi Budaya 

Lokal Pendukung Dalam Pembelajaran,” Jurnal Ilmiah Pendidikan dan 

Pembelajaran, Vol. 1 No. 2 ,(Juni 2017): 133. 
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dalam berbagai bidang.
6
 Sejauh ini pendidikan merupakan tolak 

ukur berkembangnya suatu bangsa dapat dilihat dengan sumber 

daya manusia yang ada.  

Ki Hajar Dewantara menyatakan Pendidikan adalah daya 

upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak 

agar dapat mencapai kesempurnaan hidup.
7
 Menurut Fathul 

Jannah pendidikan seumur hidup (PSH) adalah sebuah sistem 

konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan 

peristiwa-peristiwa kegiatan belajar-mengajar yang berlangsung 

dalam keseluruhan hidup manusia.
8
 Pendidikan berlangsung 

sepanjang hayat, pendidikan juga tidak dibatasi  hanya di sekolah 

saja tetapi pendidikan juga bisa di dapatkan dari lingkungan 

masyarakat atau keluarga. Pendidikan pada dasarnya adalah 

proses penguatan, penyempurnaan semua potensi manusia. 

Dadeng Rosidin, menyatakan bahwa pendidikan diistilahkan 

dengan kata tarbiyat yang mempunyai banyak makna, antara lain: 

ai-ghadzdza (memberi makna atau memelihara; ahsanu al-

qiyami’alaihi wa waliyyihi (baiknya pengurusan dan 

pemeliharaan); nammaha wa zadaha (mengembangkan dan 

menambahkan); atamma wa ashlaha (menyempurnakan dan 

membereskan); allawtuhu (meninggikan).
9
 

Pendidikan menjadi istrumen penting dalam membangun 

sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendapatkan 

sumber daya manusia yang berkarakter dan menghadapi 

                                                           
6Anatri Desstya, et. al. “REFLEKSI PENDIDIKAN IPA SEKOLAH 

DASAR DI INDONESIA (Relevansi Model Pendidikan Paulo Freire dengan 

Pendidikan IPA di Sekolah Dasar),” Jurnal Profesi Pendidikan Dasar, Vol. 4 No. 1, 

(Juli 2017): 1. 
7Moch. Badrun Nafi‟ Udin, Wiwin Fachrudin Yusuf, “Prinsip Kebebasan 

Belajar Imam Al-Ghazali Dalam Sistem Among Prespektif KI Hajar Dewantara,” 

SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 (Juli 2021): 134, p-ISSN: 

2774-3233, e-ISNN: 2774-4361. 
8Muhammad Yunus, Agus Wedi, “Konsep dan Penerapan Pendidikan 

Sepanjang Hayat Dalam Keluarga,” Jurnal Inovasi Teknologi Pembelajaran, Vol. 5 

No. 1 (Oktober 2018): 32. 
9
 Helmawati, Mengenal dan Memahami PAUD (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2017), 29. 
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kemajuan zaman yang semakin bersaing.
10

 Hal tersebut 

mendorong suatu negara membuat negara maju dan berkembang 

pesat akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sejalan dengan itu Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas 

menyebutkan 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 akhlak mulia dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara.
11

 

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan terjadi dengan 

sangat pesat dan hal itu mempengaruhi perkembangan 

masyarakat. Masyarakat berusaha melakukan perubahan-

perubahan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini 

sehingga terbentuklah pola perilaku, nilai-nilai dan norma-norma 

baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Hal 

ini selaras dengan firman Allah pada Qs Ar Rahman ayat 33: 

ز َٰي  َٰ ۡعش  وسَِٰو ََٰٰٱۡلِجهََِّٰٰم  ََٰٰٱۡۡلِ ََٰٰٱۡست ط ۡعتُمَٰۡإِِن َٰأ ۡقط اِر َِٰمۡه تَِٰأ نَٰت ىفُُذوْا ى   َٰٱلسَّم  

ه َٰ
َٰبُِسۡلط   َٰإَِلَّ َٰت ىفُُذون  ََٰل 

ْۚ
ٱۡۡل ۡرِضَٰف ٱوفُُذوْا ٣٣َََٰٰٰو 

“Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup 

menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, 

kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.”(Q.S. 

Ar Rahman [55]: 33)
12

 

Dalam ayat tersebut menegaskan tentang anjuran bagi 

siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya 

                                                           
10Chairul Anwar. “Learning Value at Senior High School Al-Kautsar 

Lampung for the Formation of Character,” Journal of Education and Practice, Vol. 

6  No. 9, (2018): 40. 
11UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (On-line), 

tersedia di: http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-

undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional.htm (20 

Februari 2020). 
12Imam Ghazali Masykur, dkk, Al-Qur’an Almumayyaz, (Jawa Barat: Cipta 

Bangun Sagara, 2019), 532. 

http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional.htm%20(20
http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional.htm%20(20
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sampai-sampai menembus (melintas) penjuru langit dan bumi. 

Namun Alquran memberi peringatan agar manusia bersifat 

realistik, sebab betapa pun baiknya rencana, namun bila 

kelengkapannya tidak dipersiapkan maka kesia-siaan akan 

dihadapi. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini 

berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan 

pengembangan Ilmu Pengetahuan Kemajuan tersebut telah 

memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi 

kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi 

kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. 

Karena Allah telah mengkaruniakan anugerah kenikmatan kepada 

manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama 

dan kenikmatan teknologi.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs Al 

Mujadalah ayat 11: 

ُحىاَٰي ْفس حََِٰٰي اأ يُّه ا الِِسَٰف اْفس  ج  َٰل ُكْمَٰت ف سَُّحىاَٰفِيَٰاْلم  اَٰقِيل  ىُىاَٰإِذ  َٰآم  الَِّذيه 

َِٰمىُكْمَٰ ىُىا َٰآم  َٰالَِّذيه  ُ ََّٰللاَّ َٰي ْزف ِع َٰف اوُشُزوا َٰاوُشُزوا َٰقِيل  ا إِذ  َٰو  َٰل ُكْمْۖ ُ َّللاَّ

َُٰ َّللاَّ َٰو  ات ْۚ ج  َٰد ر  َٰأُوتُىاَٰاْلِعْلم  الَِّذيه  اَٰت ْعم َٰو  بِيٌزََٰٰ)َٰلُىن ََٰٰبِم  َٰ(١١َٰخ 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” 

maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu 

kerjakan.”(Q.S. Al Mujadalah [58]: 11)
13

 

 

Kedua ayat diatas saling berkaitan dengan semakin pesatnya 

kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

manusia harus selalu berusaha meningkatkan keilmuannya. 

Bahwa niscaya Allah Swt akan meninggikan derajat orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan. Dengan ilmu kita menjadi individu 

yang berpendidikan, yang dapat meninggikan derajat kita. 

Pendidikan sekolah dasar merupakan awal untuk 

mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam 

                                                           
13Ibid., 544. 
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kehidupan sehari-hari. Pada masa ini anak belajar bergaul dan 

bekerja sama dengan kelompok sebaya, juga belajar menjadi 

pribadi yang mandiri. Perkembangan kognitif anak menurut Jean 

Piaget seorang ahli psikologi perkembangan anak mengatakan 

bahwa anak melalui empat tahap perkembangan kognitif yaitu: 

tahap sensorimotor, pra operasional, operasional konkret, dan 

operasi formal. 

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik untuk memberikan pengarahan agar kepada peserta 

didik agar mendapatkan pemahaman yang benar.
14

 Berhasil atau 

tidaknya proses pembelajaran tergantung dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses belajar mengajar itu sendiri baik dalam 

faktor internal maupun eksternal. 

Disiplin merupakan suatu yang sangat sulit untuk 

dirumuskan, akan tetapi harus dimiliki oleh setiap manusia. 

Disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu dalam keadaan 

tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-

pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Menurut Charles Kedisiplinan adalah sebuah peraturan yang 

diambil oleh pihak seolah yang bertujuan agar peserta didik 

mepunyai perilaku yang dapat diterima di lingkungan sekolah 

menciptakan ketentraman sekolah.
15

 Dengan disiplin belajar 

adanya kecenderungan peserta didik terbiasa dengan aktivitas 

belajar yang teratur dan terjadwal sehingga tidak adanya 

dorongan dari orang lain untuk memberitahukan akan waktunya 

belajar. 

Dari pendapat para ahli penulis dapat menyimpulkan 

pengertian kedisiplinan  adalah adalah suatu tindakan atau suatu 

keadaan dimana sikap dan penampilan, seorang peserta didik 

sesuai dengan tatanan nilai, norma yang menunjukkan perilaku 

                                                           
14A Thahir, C Anwar, Dkk. “The Effectiveness of STEM Learning: 

Scientific Attitudes and Students' Conceptual Understanding,” Journal of Physics: 

Conference Series, (November 2019): 1. 
15Eggy Nararya Narendra Widi, Putri Saraswati, Tri Dayakisni, 

“Kedisiplinan Siswa-Siswi SMA Ditinjau Dari Perilaku Shalat Wajib Lima Waktu,” 

Jurnal Psikologi Islam, Vol. 4 No. 2, (2017):136. 
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tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang 

berlaku di sekolah dimana peserta didik berada. Berarti 

kedisiplinan sangatlah penting bagi anak karena melalui 

disiplinlah anak belajar berperilaku dengan cara yang diterima 

oleh anggota masyarakat dan sebagai hasilnya mereka bisa 

diterima oleh anggota kelompok sosial mereka. Dengan adanya 

disiplin maka anak akan memperoleh penyesuaian pribadi, sosial 

dan institusional yang lebih baik. 

Ada beberapa indikator kedisiplinan yang di ambil dari para 

ahli yaitu indikator kedisiplinan menurut menurut Hasan: (1) 

Tepat waktu. (2) Dapat memperkirakan waktu menyelesaikan 

kerja. (3) Dapat mengetahui benda dan isinya. (4) Taat pada 

peraturan. (5) Dapat mengetahui akibat tidak disiplin.
16

 

Proses belajar yang baik adalah proses yang memudahkan 

peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh pendidik. Dalam setiap mengikuti proses 

belajar di sekolah sudah pasti peserta didik mengharapkan 

prestasi belajar dengan baik, sebab prestasi belajar yang baik 

dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuannya. 

Prestasi belajar yang baik hanya dapat dicapai sejalan dalam 

kedisiplinan dalam proses belajar dengan baik. 

Sikap disiplin dalam belajar sangat diperlukan untuk 

terwujudnya suatu prestasi belajar dengan baik. Belajar dengan 

disiplin yang benar dapat menjauhkan diri dari rasa malas dan 

dapat menimbulkan kegairahan peserta didik dalam belajar, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan daya kemampuan peserta 

didik. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara etimologis 

belajar memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau 

ilmu”. Menurut Morgan Belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau 

                                                           
16Leni Rosita Sari dan Ahmad Muflihin, “Peran Guru Dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Peserta Didik Di SMP Negeri 5 Demak”. Jurnal Prosiding 

KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU), (Oktober 2020):768  

ISSN. 2720-9148. 



 

 
 

8 

pengalaman.
17

 Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar tersebut.
18

 Menurut 

Wordpress dalam jurnal Dariti prestasi belajar adalah hasil dari 

pencapaian seseorang dalam kegiatan belajar dan memiliki 

jangka waktu tertentu dan menghasilkan pengetahuan yang 

baru.
19

 Jadi penulis dapat kesimpulan dari pengertian para ahli 

diatas berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah 

melakukan penelitian terhadap hasil belajar peserta didik. 

Menurut Lathifah Al Khumaero dan Sandy Arief dalam 

jurnalnya mengemukakan hasil penelitiannya bahwa disiplin 

belajar sangat berpengaruh secara simultan terhadap prestasi 

belajar, hasil adjusted    menunjukkan adanya hubungan disiplin 

belajar dengan prestasi belajar sebesar 51%.
20

 Sedangkan 

menurut Eka Septi Handayani dan Hani Subakti dalam jurnalnya 

mengemukakan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh 

disiplin belajar terhadap hasil belajar ditentukan oleh koefisien 

determinasi sebesar 76%.
21

 

Berdasarkan hasil Pra Penelitian yang dilakukan pada 

tanggal 20 Januari 2021 di SD Negeri 6 Penengahan Bandar 

Lampung, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati, 

meninjau dan mencatat secara cermat dan langsung di lokasi 

untuk mengetahui kondisi yang sudah dan sedang terjadi, dan 

wawancara dengan Guru kelas IV Ibu Gustinawati, S.Pd tentang 

keadaan peserta didik, menunjukan adanya peserta didik yang 

                                                           
17Ma‟as Shobirin, Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar (Semarang: 

FATWA PUBLISHING, 2018), 11 – 13. 
18

Ida Fiteriani dan Baharudin, “Analisis Perbedaan Hasil Belajar Kognitif 

Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif Yang Berkombinasi Pada Materi 

IPA Di MIN Bandar Lampung,” Jurnal Terampil, Vol 4 No 2, (Oktober 2017): 13. 
19

Dariti, “Upaya Peningkatan Aktifitas dan Prestasi Belajar Matematika 

Materi Pembulatan HAsil Pengukuran Panang dan Berat Ke Satuan Terdekat 

Melalui Metode Diskusi Pada Siswa Kelas IV Semester II Tahun Pelajaran 

22018/2019 SDN Pagedangan 02,” DIALEKTIKA Jurnal Pemikiran dan Penelitian 

Pendidikan Dasar, Vol. 11 No. 1, (Maret 2021): 526. 
20

Lathifah Al Khumaero dan Sandy Arief, “Pengaruh Gaya Mengajar Guru, 

Disiplin Belajar, dan Teman Sebaya Terhadap Prestasi Belajar,” Jurnal Economic 

Education Analysis, Vol. 6 No. 3, (Oktober 2017): 709. 
21Eka Septi Handayani dan Hani Subakti, “Pengaruh Disiplin Belajar 

terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar,” Jurnal BASICEDU, 

Vol. 5 No. 1 ,(2021): 163, p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147. 



 

 
 

9 

memiliki kedisiplinan rendah yang dilakukan oleh peserta didik 

kelas IV SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung Bandar 

Lampung sebagai berikut: 

 

Tabel 1
22

 

Data Peserta Didik Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin 

Di Kelas IV SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2020/2021 

No Aspek Jumlah 

Peserta Didik 

Presentase 

1 Kehadiran peserta didik disekolah tepat 

waktu 

4 36% 

2 Meninggalkan kelas/suka keluar kelas 2 18% 

3 Tidak patuh dan menentang peraturan - 0% 

4 Membuat Keributan 2 18% 

5 Mengganggu teman saat belajar - 0% 

6 Tidak tepat waktu mengumpul tugas 3 28% 

7 Tidak memakai seragam yang lengkap - 0% 

Jumlah Seluruh Peserta Didik 11 100% 

(Sumber: Dokumentasi Pelanggaran Disiplin kelas IV SD  Negeri 6 

Penengahan Bandar Lampung) 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 20 

peserta didik terdapat 11 peserta didik yang teridentifikasi 

memiliki kedisiplinan rendah yaitu: Kehadiran peserta didik 

disekolah tepat waktu 4 kasus (36%), Meninggalkan kelas/suka 

keluar kelas 2 kasus (18%), Membuat Keributan 2 kasus 

(18%),Tidak tepat waktu mengumpul tugas 3 kasus (28%). Data 

tersebut menunjukkan bahwa peserta didik di kelas IV kurang 

memiliki kedisiplinan terhadap tata tertib di sekolah dan dirasa 

oleh wali kelas  layak mendapatkan teguran atau sanksi. 

Dalam hasil observasi peneliti di kelas IV  saat itu di peroleh 

tingkat kedisiplinan belajar peserta didik yang berbeda-beda, ada 

yang disiplinnya tinggi dan ada pula yang peserta didik yang 

                                                           
22Dokumen Pelanggaran Disiplin Kelas IV SD Negeri 6 Penengahan Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2020/2021, Rabu 20 Januari 2021. 
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masih rendah. Pendidik sudah dengan baik menanamkan 

kedisiplinan belajar pada peserta didik di kelas, tetapi masih ada 

saja sebagian dari peserta didik yang kedisiplinan belajar kurang, 

seperti pada salah satu peserta didik yang terlambat datang 

kesekolah dan langsung masuk kelas tanpa menyapa atau 

memberikan salam kepada pendidik, tidak memakai atribut 

lengkap atau berpakain kurang rapih datang ke sekolah, masih 

ada peserta didik belum mampu menyelesaikan tugas secara tepat 

waktu yang diberikan pendidik, tidak memperhatikan pendidik 

dalam menyampaikan materi pembelajaran.
23

 Hal tersebut dapat 

dilihat dari cara belajar peserta didik di dalam kelas. 

Dalam wawancara peneliti dengan Wali kelas IV agar 

mengetahui seberapa besar kedisiplinan belajar dengan prestasi 

belajar peserta didik. Berdasarkan wawancara di ketahui bahwa  

kedisiplinan belajar sangat mempengaruhi dalam proses 

pembelajaran yang berdampak pada prestasi belajar peserta didik. 

Ditemukan beberapa permasalahan mengenai kedisiplinan belajar 

peserta didik. Peserta didik datang telambat, ada yang tidak 

membawa pulang buku pelajaran dan alat sekolah, tidak 

menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak memperhatikan pelajaran, 

membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu 

ditemukannya tidak menaati tata tertib. Oleh sebab itu peneliti 

beranggapan bahwa tingkat kedisiplinan belajar peserta didik 

harus ditanamkan sejak dini agar tercapainya tujuan yang 

diinginkan. Terlihat dari adanya ditemukan buku paket sengaja 

ditinggalkan di dalam laci meja.  Selain buku paket ada juga buku 

tulis  dan alat tulis yang ditinggal. Hal ini membuat peserta didik 

hanya belajar pada saat di seolah saja dan kurang mempersiapkan 

untuk pelajaran esok hari tidak menyelesaikan tugas tepat 

waktu..hal ini berakibat pada waktu yang seharusnya digunakan 

untuk mengerakkan tugas tersebut tidak memperhatikan 

pelajaran. 

Pendidik mengatakan dalam memulai pembelajaran pendidik 

biasanya memberikan dan mengingatkan peraturan-peraturan 

                                                           
23

 Hasil Observasi Peneliti ( kelas IV di SD Negeri 6 Penengahan Bandar 

Lampung), Rabu 20 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB. 
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yang sebelumnya telah disepakati di dalam kelas dan konsekuensi 

yang didapat apabila peserta didik melanggar kedisiplinan yang 

telah disepakati, dalam kenyataannya kondisi kedisiplinan peserta 

didik dalam kelas pada saat pembelajaran di kelas mengikuti 

peraturan sekolah tetapi ada kalanya peserta didik melanggar 

peraturan dan menjadi tidak disiplin, seperti saat pendidik tidak 

ada di dalam kelas dan suasana kelas menjadi tidak kondusif 

seperti ribut dan ada peserta didik yang keluar kelas, sikap 

pendidik dalam menanggani peserta didik yang melanggar 

kedisiplinan adalah menegur dan memberikan peringatan terlebih 

dahulu dan selanjutnya memberikan sanksi, karena keberhasilan 

pembelajaran dalam pencapaian prestasi belajar dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yaitu faktor internal maupun faktor eksternal 

peserta didik itu sendiri. Salah satunya faktor eksternal yang 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar adalah kedisiplinan 

peserta didik. Jika kedisplinan tidak mendukung maka prestasi 

belajar peserta didik yang akan diterima kurang maksimal, 

sehingga berdampak pada prestasi belajar yang rendah dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Dalam menyikapi 

persoalan tersebut guru menggunakan metode pembelajaran yang 

berbeda-beda dalam proses pembelajaran ceramah, drill, dan 

NHT bertujuan agar peserta didik senang menerima pembelajaran 

dan peserta didik tidak bosan.
24

 

Wawancara peneliti dengan salah satu wali murid kelas IV 

di SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung Ibu Eva Yulinar 

tentang kedisiplinan. Beliau mengatakan bahwa anaknya sudah 

diajarkan disiplin belajar seperti ketika jam belajar harus belajar, 

bangun tepat waktu, shalat 5 waktu. Meskipun pada 

penerapannya masih saja ada pelanggaran seperti tidak menaati 

dan menjalankan apa yang sudah di perintahkan. Untuk 

kedisiplinan belajar saat ini anaknya mengalami penurunan. 

Karena tidak setiap waktu orang tua mengontrol kegiatan di 

rumah karena pekerjaan, sehingga anak mengabaikan tugas 

sekolahnya seringkali terlambat mengumpulkan tugas serta 

                                                           
24

Gustinawati, “Kedisiplinan Peserta Didik SD Negeri 6 Penengahan Bandar 

Lampung”, Wawancara, Januari 20, 2021. 
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mengabaikan waktu luangnya dan menggunakan hanya untuk 

bermain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul “Hubungan 

Kedisiplinan Dengan Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas IV Di 

SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung” 

C. Identifikasi Masalah 

Penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah dalam 

penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas, yaitu : 

1. Kedisplinan Peserta Didik SD Negeri 6 Penengahan Bandar 

Lampung  

2. Prestasi Belajar Peserta Didik SD Negeri 6 Penengahan 

Bandar Lampung  

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu “Hubungan 

Kedisiplinan Dengan Prestasi Belajar Kelas IV Di SD Negeri 6 

Penengahan Bandar Lampung” 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian 

yaitu :  

1. “Apakah ada hubungan kedisplinan dengan Prestasi belajar 

peserta didik SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung?” 

2. “Apakah Ada hubungan signifikan kedisplinan dengan 

Prestasi belajar peserta didik SD Negeri 6 Penengahan Bandar 

Lampung?” 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan umum yang 

ingin dicapai  penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang:  

1. Untuk mengetahui hubungan kedisiplinan dengan prestasi 

belajar peserta didik di SD Negeri 6 Penengahan Bandar 

Lampung. 
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2. Hubungan Signifikan kedisplinan dengan Prestasi belajar 

peserta didik SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan sumbangan dalam 

dunia pendidikan. Dengan dikemukakannya korelasi antara 

kedisiplinan dengan prestasi belajar peserta didik, sedikit 

banyak menyadarkan pendidik maupun peserta didik akan 

pentingnya kedisiplinan dengan prestasi belajar peserta didik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan pemikiran positif dalam rangka 

meningkatkan kualitas sekolah dan memperhatikan aspek 

kedisplinan dengan prestasi belajar peserta didik. 

b. Bagi Pengajar  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperhatikan 

disiplin belajar peserta didik di sekolah. Sehingga guru 

diharapkan memberikan pembelajaran yang baik agar 

dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian relevan adalah suatu  penelitian sebelumnya yang 

sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan dan mempunyai 

keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang 

berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian 

dengan pokok permasalahan yang sama. Acuan dalam penelitian 

ini dilakukan oleh sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dezi Pramushinta dalam 

skripsinya yang berjudul “Hubungan Antara Disiplin Belajar 

Dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Pada Siswa Kelas V SD Negeri 3 Pekaja Kecamatan 

Kalibagor Kabupaten Banyumas”. Jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif metode analisis data 

menggunakan analisis korelasi, dari hasil analisis data 
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menunjukan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan: (1) Disiplin belajar terbukti berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap prestasi belajar siswa, artinya 

semakin tinggi disiplin belajar maka prestasinya akan lebih 

baik, hal ini dibuktikan dengan hasil korelasi disiplin belajar 

dengan prestasi belajar sebesar 0,625. (2) Disiplin belajar 

terbukti mempengaruhi prestasi belajar dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,391, artinya variabel ini dapat 

mempengaruhi prestasi belajar sebesar 39,1%. (3) Siswa kelas 

V SD Negeri 3 Pekaja memiliki kategori kecenderungan 

disiplin belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

cukup yaitu sebesar 57,2% dan katagori kecenderungan 

prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

kurang yaitu sebesar 57,15%.
25

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Sulistyaningsih dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kedisiplinan Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Kognitif Pendidikan Agama Islam 

Pada Aspek Aqidah dan Fiqih Siswa SMP Negeri 32 

Semarang”. Jenis penelitian kualitatif lapangan (field 

research). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang positif antara kedisiplinan belajar terhadap 

prestasi belajar pendidikan agama islam siswa SMP Negeri 32 

Semarang. Dari hasil perhitungan regresi menunjukkan hasil 

yang signifikan. Hasil perhitungan regresi diperoleh harga 

Freg= 45,781 dan F tabel= 3,972. Jika dibandingkan maka 

Freg>Ftabel, maka ditolak karena ada pengaruh kedisiplinan 

belajar terhadap prestasi belajar kognitif pendidikan agama 

islam pada aspek aqidah dan fiqih siswa SMP Negeri 32 

Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi 

37,888 + 0,560X. Dengan sumbangan relative (kontribusi R2) 

yang diperoleh R2= 38,5. Hal ini menunjukan bahwa 

pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar 

                                                           
25

Dezi Pramushinta, “Hubungan Antara Disiplin Belajar Dengan Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas V SD Negeri 3 

Pekaja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas”, (Skripsi, Purwokerto:  Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), ii. 
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kognitif mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada aspek 

aqidah dan fiqih siswa SMP Negeri 32 Semarang adalah 

sebesar 38,5%. Selebihnya yaitu 61,5% hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh faktor lain.
26

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Susanti dalam 

skripsinya yang berjudul “Hubungan Kedisiplinan Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Santri Di Pondok Pesantren 

Qodratullah Langkan Banyuasin III”. Jenis penelitian ini 

adalah lapangan (Field Research), teknik analisi data yang 

digunakan korelasi product moment. Berdasarkan hasil 

analisisnya pada penelitian ini dikategorikan sedang, dalam 

kategori tinggi sebanyak 17 santri (31%), sedang sebanyak 32 

santri (59%), rendah 5 santri (9%), dan untuk prestasi belajar 

diammbil dari nilai rapor. Terakhir dapat hubungan positif 

antara hubungan disiplin belajar dan prestasi belajar santri 

yakni pada taraf signifikan 5%= 1,675, 1%= 2,400, sedangkan 

    0,225.
27

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Dezi 

Pramushinta, Desy Sulistyaningsih, dan Yayuk Susanti sama 

halnya dengan yang akan peneliti laksanakan yaitu sama-sama 

akan membahas Kedisiplinan dan Prestasi Belajar. Namun 

terdapat perbedaan dan berbagai alasan tentang pengambilan 

judul ini antara lain : 

1. Dari ketiga penelitian terlebih dahulu lokasi peneliti ini 

berbeda dengan penelitian dahulu dimana lokasi peneliti di 

lakukan di SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung yang 

mana dari tahun ketahun sekolah ini selalu berkomitmen 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjadi contoh 

bagi sekolah – sekolah lainnya. 

                                                           
26Desy Sulistyaningsih, “Pengaruh Kedisiplinan Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Kognitif Pendidikan Agama Islam Pada Aspek Aqidah dan Fiqih Siswa 

SMP Negeri 32 Semarang”, (Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang, 2018), vi. 
27Yayuk Susanti, “Hubungan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar Santri 

Pondok Pesantren Qodratullah Langkan Banyuasin III”, (Skripsi, Palembang: UIN 

Raden Fatah Palembang, 2018), 15. 
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2. Peneliti melihat dari ketiga penelitian diatas adanya perbedaan 

dalam metode penelitian yang akan di ambil dalam penelitian 

ini akan mengambil  metode penelitian kuantitatif korelasi. 

Sedangkan dalam penelitian diatas ada yang mengambil 

metode penelitian kuantitatif, kualitatif lapangan (field 

research). 

3. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya 

terletak pada variabel X tersebut yaitu Kedisiplinan, Penelitian 

ini menggunakan variabel Y yaitu Prestasi belajar. Sedangkan 

yang membedakannya terletak pada subjek penelitian dan 

lokasi penelitian. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan tentang gambaran secara jelas pokok-

pokok pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun 

sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut: 

1. Bab I : Dalam bab ini berisi tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, batasan masalah, ruusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II  : Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang 

digunakan sebagai berfikir dan menganalisis data yang berupa 

pengertian, Indikator, faktor-faktor yang mempengaruhi, ciri-

ciri tentang kedisiplinan dan prestasi belajar. 

3. Bab III : Dalam bab ini berisi tentang gambara umum wakktu 

dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi,sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan 

reliabilitas data, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV : Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data, 

pembahasan hasil penelitian dan analisis tentang Hubungan 

Kedisiplinan dengan Prestasi Belajar Peserta Didik Sekolah 

Dasar Kelas IV Di SD Negeri 6 Penengahan Bandar 

Lampung. 

5. Bab V : Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil 

analisis data, dan rekomendasi yang merupakan saran atau 
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harapan penulis bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kedisiplinan 

1. Pengertian Kedisiplinan Belajar 

Secara etimologis, istilah disiplin berasal dari bahasa 

latin “disciplina” yang menunjuk pada kegiatan belajar dan 

mengajar.
1
 Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang 

mendapatkan awalan ke akhiran an. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia disiplin mempunyai arti ketaatan dan 

kepatuhan, tata tertib dan lainnya.
2
 Disiplin erat kaitannya 

dengan sikap patuh dan tertib seseorang terhadap nilai-nilai 

yang berlaku disekitarnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari rutinitas 

atau bias dikerjakan baik tepat waktu maupun tidak. Rutinitas 

yang dikerjakan secara tepat waktu dan teratur melatih 

kedisiplinan. Kedisiplinan diperlukan dimanapun dan 

kapanpun untuk menciptakan keteraturan. 

Dalam Al-Qur‟an diterangkan tentang kedisplinan dalam 

surat Al „Asr ayat 1-3 yang berbunyi: 

ۡصزَِٰ ٱۡلع  َٰو  َٰ١ََٰٰ ه َٰإِنَّ وس   ََٰٰٱۡۡلِ َٰ َُٰخۡسز  ٢ََٰٰل فِي ِملُىاََْٰٰه َٰٱلَِّذيإَِلَّ ع  َٰو  ىُىْا ام  ء 

تَِٰ لِح   ۡىْاَٰبََِٰٰٱلصَّ  اص  ت ى  قَِّٰو  ۡىْاَٰبََِٰٰٱۡلح  اص  ت ى  ۡبزَِٰو  ٣َََٰٰٰٱلصَّ
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran.”(Q.S. Al „Asr (103): 1-3)
3
 

                                                           
1Edi Suryadi, M. Hidayat Ginanjar, dan M. Priyatna, “Penggunaan Sosial 

Media Whatsapp dan Pengaruhnya Terhadap Disiplin Belajar Peserta Didik Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam,” Jurnal Edukasi Islam Pendidikan Islam, 

Vol. 07 No. 1, (April 2018): 7. 
2Anjelika Wulan Tamba, R.J. Pio, dan S.A.P. Sambul, “Pengaruh Disiplin 

Kerja Dan Loyalitas Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Columbindo 

Perdana Cabang Manado,” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 7 No. 1, (2018): 35, 

ISSN: 2338-9605. 
3
Imam Ghazali Masykur, dkk, Al-Qur’an Almumayyaz, (Jawa Barat: Cipta 

Bangun Sagara, 2019), 601. 
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Surat ini menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat 

menggunakan masanya dengan sebaik-baiknya termasuk 

golongan merugi. Surat tersebut sangat jelas menunjukkan 

kepada kita bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada 

hamba-Nya untuk disiplin. Karena dengan kedisiplinan kita 

dapat hidup teratur, sedangkan bila hidup kita tidak bisa hidup 

teratur dan hidup kita akan hancur berantakan. 

Kedisiplinan memiliki arti yang berbeda-beda, untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian 

kedisiplinan, berikut dikemukakan tentang pengertian 

kedisiplinan menurut para ahli, Menurut Sukadji Kedisplinan 

merupakan upaya untuk membuat orang berada pada jalur 

sikap dan perilaku yang sudah ditetapkan pada individu oleh 

orang tua. Pendidikan disiplin merupakan suatu proses 

bimbingan yang bertujuan untuk menanamkan pola perilaku 

tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk 

manusia dengan ciri-ciri tertentu, terutama untuk 

meningkatkan kualitas mental dan moral.
4
 

Menurut Hendi Herdiansyah Kedisiplinan adalah 

ketaatan dan loyalitas terhadap aturan-aturan umum untuk 

menjaga ketertiban situasi dengan pembinaan menciptakan 

loyalitas dan kegembiraan dalam melakukannya.
5
 Menurut 

Depdiknas disiplin adalah tingkat kestabilan dan bertanggung 

jawab seseorang terhadap suatu komitmen bersama yang 

berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai waktu dan 

proses pelaksanaan suatu kegiatan.
6
 

Elizabet B. Hurlock mengatakan bahwa disiplin berasal 

dari kata yang sama dengan “disciple”, yaitu seorang yang 

belajar dari atau secara suka rela mengikuti seorang 

                                                           
4Andy Chandra, Arihta Perangin Angin, “Hubungan Perhatian Orang Tua 

dan Iklim Sekolah Dengan Disiplin Pada Siswa SMP N 2 Padang Tualang 

Kabupaten Langkat,” Jurnal PSYCHOMUTIARA, Vol. 1 No. 1, (2017): 1. 
5Hendi Herdiansyah, “Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Kedisiplinan 

Belajar Terhadap Kemampuan Menghafal Al-qur‟an Siswa,” Jurnal Al-Idrak, Vol.1 

No.1, (2020): 96. 
6Jumadi, “Efforts To Improve Discipline Students Through Character 

Strengthening In SMA Negeri 9 Yogyakarta,” Afeksi Jurnal Penelitian dan 

Evaluasi Pendidikan, Vol. 02 No. 01, (2021): 3. 
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pemimpin.
7
 Orang tua dan guru merupakan pemimpin dan 

anak merupakan siswa yang belajar dari mereka tentang cara 

hidup yang menuju ke hidup yang berguna dan bahagia. Jadi, 

disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak 

berperilaku moral yang disetujui kelompok.
8
  

   Menurut Malayu S.P Hasibuan mengatakan bahwa 

yang dimaksud dengan kedisiplinan adalah ketundukan 

seseorang yang mengikuti aturan dan hukum karena 

dimotivasi oleh pengertian di dalam hatinya. Disiplin 

merupakan faktor penting dalam menerapkan atau 

menerapkan peraturan sekolah.
9
 Menurut Heri disiplin 

merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan disiplin 

adalah salah satu nilai karakter yang harus dikembangkan di 

sekolah.
10

 

Menurut Muhibbin Syah Belajar adalah modifikasi atau 

eperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian 

ini, belaar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

itu, yakni mengalami “Belajar adalah kegiatan yang berproses 

dan merupakan unsur yang sangat mendasar dalam 

penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan.
11

 

Kedisiplinan belajar adalah usaha yang dilakukan oleh 

para peserta didik dalam rangka menyadari tugas dan 

tanggung jawab sebagai peserta didik, maka peserta didik 

yang baik tentunya akan menggunakan waktunya untuk 

                                                           
7Ridwan Marzuki, Retno Triwoelandari, Kholil Nawawi, “Hubungan 

Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjamaah Dengan Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 4 Kota Bogor,” Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 No. 1, (2020), 

305. 
8Vivi Novianti, Hunainah, “Hubungan Kedisiplinan dan Ayat-Ayat Al-

Qur‟an Dengan Akhlak Siswa (Studi Di MAN 2 Serang),” Jurnal Qathruna, Vol. 7 

No. 1, (Juni 2020), 3. 
9Hafidulloh, Sofiah Nur Iradawaty, dan Mochamad Mochklas, 

MANAJEMEN GURU: Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Guru, (Jakarta: 

Bintang Pustaka Madani, 2021), 41. 
10Harris Yuliawan, Eko Nusantoro, “Hubungan Antara Keyakinan Diri dan 

Perilaku Disiplin Belajar Dengan Kemandirian Belajar Siswa Kelas XI SK Se-

Kabupaten Boja,” Jurnal Edukasi Bimbingan Konseling, Vol. 6 No. 2, (2020): 126. 
11Afi Pranawi, Psikologi Belajar, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 64. 
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kepentingan belajar sebagai aplikasi dari ketaatan dan 

kesadaran sebagai peserta didik. 

Jadi berpijak dari pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan oleh penulis bahwa kedisiplinan belajar adalah 

bentuk kepatuhan dan ketaatan peserta didik dala menjalankan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, 

sehingga dapat terciptanya kedisiplinan belajar dalam diri 

peserta didik serta mampu bertingkah laku sesuai peraturan 

yang diharapkan. 

 

2. Faktor–Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran  

Kedisiplinan 

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

ada dua macam. Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

(intern) dan faktor yang berasal dari luar diri (ekstern) peserta 

didik. Selanjutnya faktor penyebab terjadinya pelanggaran 

disiplin peserta didik adalah kurang efektifnya penguatan 

disiplin yang dilakukan dengan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Pembinaan disiplin di dalam keluarga harus 

dilakukan sejak kecil, karena setiap anak yang lahir belum 

tahu batas-batasan dan ketentuan disiplin yang berlaku di 

lingkungannya. Seperti halnya di sekolah peserta didik harus 

dapat mengambil peran dalam pembinaan disiplin peserta 

didik, sama halnya dengan masyarakat seperti tokoh agama, 

tokoh masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama 

melakukan pembinaan disiplin kepada seluruh peserta didik. 

 

3. Indikator Kedisiplinan 

Pengertian kedisiplinan dipaparkan diatas juga 

menunjukkan bahwa kedisiplinan memiliki indikator-indikator 

antara lain:
12

 

a. Indikator kedisiplinan menurut Malayu S.P Hasibuan 

1) Tujuan dan kemampuan. 

2) Teladan pimpinan. 

                                                           
12Hafidulloh, Sofiah Nur Iradawaty, dan Mochamad Mochklas, 

MANAJEMEN GURU: Meningkatkan Disiplin …,44. 
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3) Balas jasa. 

4) Keadilan. 

5) Waskat. 

6) Sanksi hukuman. 

7) Ketegasan. 

8) Hubungan kemanusiaan. 

b. Indikator Kedisiplinan menurut Suharsimi Arikunto 

1) Perilaku Kedisiplinan di dalam kelas. 

2) Perilaku Kedisiplinan di luar kelas dalam lingkungan 

sekolah, 

3) Perilaku Kedisiplinan di rumah. 

c. Indikator Kedisiplinan menurut Tu‟u 

1) Disiplin berangkat sekolah. 

2) Disiplin mengikuti pembelajaran di kelas. 

3) Disiplin dalam mengerjakan tugas. 

4) Disiplin belajar di rumah. 

5) Disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah. 

d. Indikator Kedisiplinan menurut Hasan 

1) Tepat waktu. 

2) Dapat memperkirakan waktu menyelesaikan kerja. 

3) Dapat mengetahui benda dan isinya. 

4) Taat pada peraturan. 

5) Dapat mengetahui akibat tidak disiplin.
13

 

e. Indikator Kedisiplinan menurut Syafrudin 

1) Ketaatan dalam waktu belajar. 

2) Ketaatan dalam tugas-tugas pelajaran. 

3) Ketaatan terhadap waktu belajar. 

4) Ketaatan menggunakan waktu datang dan pulang.
14

 

Dari beberapan pendapat di atas tentang indikator 

kedisiplinan yang telah di jabarkan, dan dapat di simpulkan 

beberapa antara lain : 

                                                           
13Sri Yatun, Mohammad Salehudin, dll, “Persepsi Orang Tua dan Guru 

dalam Menanamkan Disiplin Anak Usia Dini pada Pembelajaran Online,” Jurnal 

Ilmiah Potensia, Vol. 6 No. 1, (Januari 2021): 2-3. 
14Leni Rosita Sari dan Ahmad Muflihin, “Peran Guru Dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Peserta Didik Di SMP Negeri 5 Demak”. Jurnal Prosiding 

KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU), (Oktober 2020): 768, 

ISSN. 2720-9148. 
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a. Dapat mengatur waktu dan terjadwal. 

b. Dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan tepat waktu . 

c. Dapat berperilaku kedisiplinan di dalam dan di luar kelas. 

d. Tata pada peraturan yang telah di sepakati. 

 

4. Tujuan dan Manfaat Kedisiplinan 

Kedisiplinan peserta didik disekolah bertujuan untuk 

membantu peserta didik menemukan dirinya, mengatasi serta 

mencegah timbulnya problem-problem disiplin, menciptakan 

situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran 

sehingga mereka menaati segala peraturan yang telah 

ditetapkan. Jadi tujuan dari adanya sikap disiplin adalah 

tercapainya kesuksesan dari apay yang telah menjadi cita-cita. 

Hal ini dilakukan agar anak dapat memahami maksud dan 

tujuan berdisiplin pada saat mereka menjalankannya. Dan 

pada akhirnya perilaku disiplin akan menghasilkan manfaat 

yang positif bagi perkembangan peserta didik itu sendiri. 

Adapun manfaat disiplin menurut Meati yaitu: 

a. Menumbuhkan sikap percaya diri. 

b. Menumbuhkan keakraban. 

c. Membantu perkembangan otak 

d. Menumbuhkan kemandirian. 

e. Mengajarkan keteraturan. 

f. Menumbuhkan kepekaan. 

g. Menumbuhkan kepatuhan.
15

 

 

5. Ciri-Ciri Meningkatkan Kedisiplinan 

Disiplin selain membimbing peserta didik seorang 

pendidik mengajarkan kedisiplinan, juga dapat membuat 

peserta didik tahu dan dapat membedakan hal-hal yang 

seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Disiplin yang 

sudah menyatu dalam diri maka perbuatan yang dilakukan 

tidak dirasakan sebagai beban dan keterpaksaan, melainkan 

kewajiban yang harus dilakukan. Adapun ciri-ciri kedisiplinan 

                                                           
15Yudi Purbowinanto, Disiplin Kunci Sukses Bangsa, (Jakarta: CV 

INDRADAYA, 2021), 3-4. 
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yang ada pada sekolah atau lembaga pendidikan sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan tugas yaitu belajar. 

b. Patuh pada peraturan sekolah. 

c. Teratur dalam masalah sekolah. 

Dengan demikian, diharapkan kedisiplinan yang ada 

disekolah membentuk kedisiplinan diri tanpa aturan tertulis. 

Sehingga kapanpun dan dimanapun berada disiplin akan 

selalu tertanam pada diri pribadi peserta didik, karena dengan 

kesadaran yang timbul dari diri sendirilah disiplin yang 

sebenernya. 

 

6. Macam-macam Kedisiplinan 

Menurut Hadisubrata teknik disiplin dapat dibagi tiga 

bagian yakni disiplin otoriter, disiplin permisif, dan disiplin 

demokratis.
16

 Ketiga bagian tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Disiplin Otoriter, yaitu disiplin yang dibuat peraturan yang 

sangat ketat dan terperinci. Orang yang mengikuti disiplin 

otoriter ini diminta menaati peraturan ini, apabila tidak 

menaati aturan yang berlaku akan mendapatkan sanksi atau 

hukuman. Sedangkan untuk orang yang menaati aturan 

yang berlaku kurang mendapatkan penghargaan, karena 

sudah dianggap dari menaati peraturan yang berlaku. 

b. Disiplin Permisif, yaitu disiplin ini membebaskan 

seseorang bertindak menurut keinginannya. Kemudian 

dibebaskan untuk mengambil keputusannya sendiri dan 

bertindak semaunya sendiri sesuai atas keputusan yang 

diambil. Seseorang yang berbuat sesuai sendiri bahkan 

melanggar norma-norma yang berlaku tetapi tidak 

diberikan sanksi atau hukuman. Akibatnya seseorang 

                                                           
16Ernita Br Tarigan, “Meningkatan Kedisiplinan Siswa dalam Proses Belajar 

Mengajar melalui Layanan Konseling Kelompok Pada Siswa Kelas VII-3 SMP 

Negeri 1 Gebang Tahun 2017-2018 ,” Jurnal Tabularasa PPS Unimed, Vol. 15 No. 

3, (Desember 2018): 274. 
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tersebut menjadi agresif atau liar tak terkendali 

penyebabnya karena tidak tahu mana batasannya. 

c. Disiplin Demokratis, yaitu disiplin yang dilakukan dengan 

cara memberikan penjelasan, diskusi dan penalaran untuk 

membantu anak-anak memahami mengapa harus 

mengikuti atau taat terhadap peraturan yang berlaku. 

Disiplin ini menekankan pada aspek edukasi bukan dengan 

sanksi atau hukuman. Sanksi dapat diberikan kepada 

seseorang yang melanggar peraturan dalam disiplin 

demokratis tetapi sanksi yang diberikan untuk upaya 

mendidik. 

Bagi penulis disini lebih condong kepada disiplin 

demokratis, pendidik sejatinya mengajarkan kepada peserta 

didik edukasi dan belajar secara konstruktivisme, karena 

belum semua peserta didik memahami dan sadar akan 

pentingnya kedisiplinan.bagi pendidik perlu kombinasi antara 

disiplin demokratis dan disiplin otoriter. 

 

7. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kedisiplinan Di Sekolah 

Setelah kita dapat memahami pengertian kedisiplinan, 

maka perlu diketahui perbuatan peserta didik yang tidak 

disiplin atau melanggar tata tertib sekolah. Adapun perbuatan 

yang melanggar di kedisiplinan disekolah sebagai berikut: 

a. Sering terlambat ke sekolah. 

b. Terlambat masuk kelas. 

c. Berpakaian tidak rapi, tidak bersih. 

d. Ribut atau mengganggu teman di kelas. 

e. Melakukan perkelahian. 

f. Merusak fasilitas di sekolah. 

g. Menyontek pada saat ujian.
17

 

Hal yang harus pendidik lakukan atau diperhatikan untuk 

mencegah peserta didik dalam berprilaku tidak disiplin, 

sebagai berikut: 

                                                           
17Agustin Sukses Dakhi, Kiat Sukses Meniingkatkan Disiplin Siswa, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2020), 8. 
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a. Pendidik dapat memberikan contoh atau teladan yang baik, 

teladan yang di tunjukan pendidik akan lebih baik lagi dari 

pada hanya memberikan teguran atau peringatan. 

b. Meningkatkan minat baca peserta didik, sehingga peserta 

didik tidak berperilaku yang kurang baik atau tidak 

disiplin. 

c. Mengembangkan bakat peserta didik melalui 

ekstrakulikuler yang ada di sekolah sehingga waktu luang 

peserta didik dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. 

Pengembangan bakat ini dapat bermanfaat bagi 

pembentukan karakter peserta didik sehingga dapat 

menghasilkan prestasi bagi peserta didik. 

d. Penting peserta didik menanamkan pendidikan karakter 

kepada peserta didik, seperti melaksanakan kegiatan shalat 

dhuha di pagi hari jam istirahat. Karena karakter yang 

postif dapat mencegah peserta didik dari perbuatan yang 

negatif. 

 

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Untuk dapat melihat peningkatkan proses pembelajaran 

peserta didik, pendidik harus mampu mengukur penguasaan 

peserta didik terhadap materi pembelajaran yang telah 

diberikan dengan melihat prestasi belajar peserta didik. 

Hilgard mengemukakan bahwa seseorang yang mempelajari 

sesuatu itu akan tampak dari perbuatannya, ia dapat 

melakukan sesuatu yang belum dapat dilakukannya sebelum 

dilakukannya proses tersebut. Tetapi perbuatannya itu bukan 

perbuatan yang tidak disadari, melainkan perbuatan yang 

disadari sepenuhnya. Lain halnya dengan perbuatan tingkah 

laku yang disebabkan oleh seseorang yang sakit atau gila, 

mabuk.
18

  

Membahas pengertian prestasi belajar tidak lepas dari 

pengertian prestasi terlebih dahulu. Prestasi dalam arti 

                                                           
18Ida Bagus Made Astawa, I Gede Ade Putra Adnyana, Belajar dan 

Pembelajaran, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 6. 
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pendidikan diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena 

adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Kata prestasi 

berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie memiliki arti hasil 

usaha.
19

  

Menurut Azwar prestasi adalah keberhasilan seseorang 

dalam mengungkap performansi maksimal subjek dalam 

menguasai materi yang diajarkan
20

. Menurut Mas‟ud Hasan 

Abdul Dahar prestasi yaitu apa yang telah diciptakan, hasil 

yang diperoleh dan hasil yang menyenangkan hati dengan 

keuletan kerja. Sedangkan menurut Purwodarminto prestasi 

yaitu hasil sesuatu yang telah dicapai.
21

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan prestasi 

yaitu hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Prestasi dapat 

dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, 

emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam 

menghadapi situasi segala aspek kehidupan. 

Ada beberapa prestasi yang dicapai seseorang tetapi 

disini penulis membahas tentang prestasi belajar. Sebelum 

membahas pengertian prestasi belajar para ahli psikologi dan 

pendidikan mengemukakan pengertian belajar sesuai bidang 

dan keahlian masing-masing.  

Menurut R. Gagne belajar adalah suatu proses dimana 

seseorang berubah perilakunya secara nyata sebagai akibat 

dari pengalaman hidupnya.
22

 Menurut Oemar Hamalik belajar 

adalah usaha untuk perubahan dan mengutamakan kembali 

perilaku peserta didik melalui pengalaman hidup.
23

 

                                                           
19Lidia Susanti, Prestasi Belajar Akademik & Non Akademik, (Malang: CV 

Literasi Nusantara, 2019): 32. 
20 Tristiadi Ardi Ardani, Istiqomah, Psikologi Positif Perspektif Kesehatan 

Mental Islam, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2020), 108. 
21Moh.Zaiful Rosyid, Prestasi Belajar, (Malang: CV Literasi Nusantara, 

2020), 3. 
22Nurhadi, “Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Melalui Model Cooperative 

Learning Tipe Take And Give Pada Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 3 Bengkalis,” 

Jurnal Akademika, Vol. 14 No. 2, (Desember 2018): 44. 
23Nursalim, Manajemen Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: CV. 

Hikam Media Utama, 2020), 2. 
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Menurut Iskandar belajar adalah usaha yang dilakukan 

seseorang melalui interaksi dengan lingkungan untuk 

mengubah prilaku seseorang. Menurut Sriyanti belajar adalah 

suatu proses perubahan individu untuk meperoleh sesuatu 

perilaku, ilmu pengetahuan, perbuatan atau sikap dan dapat 

menyesuaikan dengan situasi dengan lingkungan yang baru.
24

 

Salah satu pertanda seseorang sudah belajar adalah adanya 

perubahan tingkah laku. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti 

menyimpulkan pengertian belajar adalah perubahan tingkah 

laku seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan 

ditandai dengan asfek kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Belajar dapat diartikan juga sebagai aktivitas rohani dan 

jasmaniah menuju perkembangan pribadi yang utuh. 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

pembelajaran, karena belajar merupakan suatu proses, 

sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses 

pembelajaran tersebut. Prestasi belajar banyak diartikan 

sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dalam 

penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima 

dalam jangka waktu tertentu. 

Menurut Rahim prestasi belajar adalah usaha aktif yang 

dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

menghasilkan perubahan pengetahuan yang lebih baik dan 

menguasai materi yang telah di pelajari.
25

 Menurut Ahmadi 

Prestasi Belajar adalah penilaian hasil belajar yang berupa 

lambang, huruf, dan kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

yang dicapai peserta didik selama kurun waktu tertentu.
26

 

                                                           
24Syamsidar, “Peningkatan Hasil Belajar dalam Materi Menghindari 

Perilaku Tercela dengan Metode Snowball Throwing Bagi Siswa Kelas VI SD 

No.107/IX Lopak Alai,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 6 No. 3, (Agustus 

2020): 526. 
25Novenia Hizkia Wulansari, Janet Trineke Manoy, “Pengaruh Motivasi dan 

Minat Belajar Siswa TerhadapPrestasi Belaar Matematika Selama Study at Home,” 

Jurnal Penelitian  Pendidikan Matematika dan Sains, Vol. 4 No. 2, (2020): 73, 2 

ISSN: 2580-586X.  
26Aluh Hartati, Hariadi Ahmad, dan Andika Rifzar Mandasingi, “Hubungan 

Antara Pengendalian Diri Dengan Prestasi Belajar Siswa SMKN 1 Sumbawa 

Besar,” Jurnal Realita, Vol. 5 No. 2, (Oktober 2020): 1056. 
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Menurut Winkel prestasi belajar adalah suatu bukti 

keberhasilan atau kemampuan peserta didik dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran sesuai bobot yang dicapainya. Menurut 

Oemar Hamalik prestasi belajar adalah memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman.
27

 

Menurut Arifin prestasi belajar adalah hasil dari proses 

belajar, prestasi belajar merupakan hal yang tidak bisa 

dilepaskan dari kegiatan kegiatan belajar. Prestasi belajar yang 

dapat dicapai oleh seseorang dalam kehidupannya dalam suatu 

tingkatan akan memberikan kepuasan bagi individu itu 

senidiri, khusunya individu yang masih berada di bangku 

sekolah.
28

 Menurut Syaiful Anwar prestasi belajar adalah 

mengungkap  keberhasilan seseorang dalam belajar.
29

   

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah sebuah hasil 

yang diperoleh peserta didik berupa perubahan tingkah laku 

sesuai dengan yang diharapkan setelah menjalani usaha 

belajar. Prestasi belajar dapat ditunjukan dalam angka atau 

huruf yang diberikan seorang pendidik kepada peserta didik 

setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran dan 

mengikuti tes atau ulangan. 

 

2. Indikator Prestasi Belajar 

Setiap orang tua biasanya memiliki standar sendiri 

terhadap anak yang dikatakan berprestasi atau tidak. Namun 

dalam dunia akademis, prestasi belajar anak dapat dilihat dari 

indikator. Sebuah indikator menjadi petunjuk akan 

keberhasilan proses pembelajaran dan dianggap berhasil 

                                                           
27Moh. Zaiful Rosyid, Prestasi Belajar, (Malang: CV Literasi Nusantara 

Abadi, 2020), 4. 
28Asih Widiastuti, “Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Siswa 

Pada Materi Jaringan Mata Pelajaran Biologi Lintas Minat Melalui Penerapan 

Model Pemebelajaran Make A Match,” Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran, 

Vol. 1 No. 1, (Februari 2021): 18. 
29Siti Lailun Fitri Amelia, “Pengembangan Media Flip Book Berbasis 

Peninggalan Megalitikum Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas X PM SMK Trunojoyo Jember Ajaran 2018/2019,” Jurnal 

Sandhyakala, Vol. 1 No. 1, (Januari 2021): 41. 
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apabila telah memenuhi beberapa indikator keberhasilan 

belajar. Indikator keberhasilan prestasi belajar adalah: 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual. Ranah kognitif 

terdiri dari 6 aspek diantaranya yaitu pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penelitian. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi 

lima jenjang kemampuan, yaitu menerima menjawab, atau 

reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan 

komplek nilai atau suatu nilai. 

c. Ranah Psikomotor  

Ranah psikomotor meliputi keterampilan motorik, 

manipulasi benda-benda, koordinasi neuromuscular 

(menghubungkan, mengamati). 

Dari ketiga ranah prestasi belajar, masing–masing ranah 

terdiri dari sejumlah aspek yang saling berkaitan. Alat 

penilaian untuk setiap ranah tersebut mempunyai karakteristik 

tersendiri sebab setiap ranah berbeda dalam cakupan dan 

hakikat yang terkandung di dalamnya. 

  

3. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar terdiri 

dari dua macam, yaitu faktor berasal dari dalam (internal), dan 

faktor yang berasal dari luar (eksternal). Adapun masing-

masing faktor tersebut didapat dijelaskan oleh Slameto 

sebagai berikut:
30

 

a. Dalam faktor internal yang mempengaruhi dalam diri 

individu itu sendiri meliputi: faktor biologis mencakup 

semua hal yang berhubungan dengan kondisi fisik seperti 

pancaindera, organ tubuh. Kondisi fisik yang sehat dapat 

belajar dengan konsentrasi yang serius dan cepat 

menangkap materi pelajaran yang dijelaskan oleh pendidik. 

Selain faktor biologis ada faktor psikologis mencakup 

                                                           
30Tristiadi Ardi Ardani, Istiqomah, Psikologi Positif Perspektif …, 109-111. 
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segala hal yang berhubungan dengan kondisi mental 

seseorang, seperti: intelegensi, bakat, minat, kreativitas, 

motif, perhatian, kematangan, kesiapan. 

b. Dalam faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu, 

meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat, faktor waktu. 

 

4. Faktor-Faktor Penghambat Prestasi Belajar 

Dalam era globalisasi ini yang terdiri dari era industri, 

teknologi dan informasi. Perubahan dunia begitu cepat 

meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. 

Berlangsung begitu cepat membawa dampak besar bagi 

kehidupan manusia perubahan positif maupun perubahan 

negatif.  

Oleh karena itu para peserta didik pada masa sekarang 

ini, menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Sehingga 

persetasi yang dicapai dalam pembelajaran disekolah menjadi 

terhambat dan belum maksimal. Menurut Sri Rahayu Faktor-

faktor Penghambat prestasi belajar sebagai berikut:
31

 

a. Faktor Penghambat dari dalam (Internal) 

1) Faktor kesehatan. 

2) Faktor Kecerdasan. 

3) Faktor Perhatian. 

4) Faktor Minat. 

5) Faktor Bakat. 

b. Faktor dari luar (Eksternal) 

1) Faktor keluarga. 

2) Faktor Sekolah. 

3) Faktor Disiplin sekolah. 

4) Faktor Masyarakat. 

Dari faktor-faktor penghambat prestasi belajar diatas 

penulis dapat menyimpulkan bahwa penghambat tersebut 

dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik di sekolah 

dalam proses pembelajaran yang diterima oleh peserta didik 

                                                           
31Lidia Susanti, Prestasi Belajar Akademik…,53. 
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dan dapat mengakibatkan penurunan prestasi belajar peserta 

didik. 

 

5. Macam-Macam Tes Prestasi Belajar 

Djamarah dan Zain mengungkapkkan bahwa untuk 

mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar 

dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Lebih lanjut 

dinyatakan oleh Djamarah dan Zain bahwa berdasarkan tujuan 

dan ruang lingkupnya tes prestasi belajar dapat di golongkan 

ke dalam jenis penilaian sebagai berikut:
32

 

a. Tes Formatif 

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa 

pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang daya serap peserta didik terhadap pokok 

bahasan tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar bahan/pokok 

bahasan dalam waktu tertentu juga dimanfaatkan pendidik 

untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar. 

b. Tes Sumatif 

Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap peserta didik 

terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan 

selama satu semester atau dua tahun pelajaran. Tujuannya 

adalah untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan 

dalam suatu periode belajar tertentu. 

c. Tes Subsumatif 

Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran/sejumlah 

pokok bahasan tertentu yang telah diajarkan dalam waktu 

tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran 

daya serap peserta didik terhadap sejumlah pokok bahasan 

yang telah diajarkan, untuk meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan 

dalam menentukan nilai raport. 

                                                           
32Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan tes ini 

meliputi ujian akhir semester, tes kenaikan kelas, ujian akhir 

sekolah dan ujian akhir nasional. Hasil dari tes ini 

dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat atau 

sebagai ukuran mutu sekolah. 

 

6. Pengukuran Prestasi Belajar 

Prestasi belajar pada umumnya mengacu pada pendapat 

Gagne yang dalam pengukuran  prestasi belajar menggunakan 

lima aspek yaitu: informasi verbal, kemampuan intelektual, 

strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Pada pengukuran 

prestasi belajar dapat di jelaskan sebagai berikut: 

a. Kemampuan informasi  verbal 

Kemapuan informasi verbal adalah kemampuan yang dapat 

mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya 

menggunakan fakta-fakta yang diperoleh. Informasi verbal 

dapat diperoleh secara lisan, maupun tulisan. Informasi ini 

dapat dikaitkan dengan fakta, generalisasi. Contoh 

legislatif  adalah badan yang memiliki wewenang membuat 

undang-undang. Di Indonesia lembaga tersebut disebut 

Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan di amarika disebut  

House of Representative. 

b. Kemampuan intelektual  

Menurut Robin kemampuan intelektual adalah kemampuan 

intelektual adalah kemampuan mental yang diperlukan 

untuk menjalankan kegiatan mental. Dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan intelektual merupakan bagaimana 

seorang individu menjalankan kegiatan mental serta 

berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan.  

c. Sikap  

Sikap merupakan proses dimana seseorang masih tertutup 

pada objek. Sikap memang tidak bias terlihat secara 

langsung, tetapi sikap bisa diartikan dari perilaku secara 

tertutup terlebih dahulu. Sikap tidak dapat terbentuk 

sebelum individu mendapatkan informasi yang cukup, 

mengalami suatu stimulus. Tingkatan sikap antara lain 

menerima, merespon, menghargai, bertanggung jawab. 



 

 

35 

d. Keterampilan motorik 

Keterampilan motorik adalah kemampuan untuk 

menggerakkan anggota tubuh, seperti kepala, bibir, lidah, 

tangan, kaki, dan jemari. Gerakan-gerakan tersebut belum 

terlalu terlihat ketika bayi baru lahir, namun secara 

perlahan akan mulai terbentuk seiring tumbuh 

kembangnya. 

Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar di bidang 

pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap peserta 

didik yang mengacu pada teori taksonomi Gagne dan 

taksonomi Bloom. Hasil pengukuran dalam belajar dapat 

dinyatakan dalamm nilai yang berbentuk angka, symbol, 

huruf, ataupun kalimat yang menyatakan hasil dari 

pembelajaran yang dilakukan selama periode tertentu. 

 

7. Karakteristik Prestasi Belajar 

Dalam bidang pendidikan, prestasi belajar merupakan 

tujuan utama yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik. 

Prestasi belajar merupakan ungkapan kata yang sering dipakai 

untuk tujuan pendidikan dan kompetensi yang diharapkan 

oleh pendidik di setiap satuan kegiatan pembelajaran di 

sekolah. 

Sebagai interaksi yang edukatif, karakteristik prestasi 

belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Prestasi Belajar Memiliki Tujuan 

b. Prosedur Pembelajaran 

c. Optimalisasi Peran Guru 

d. Kedisiplinan 

e. Aktivitas Peserta Didik 

f. Memiliki Batas Waktu 

g. Evaluasi 

 

8. Keterkaitan Cara Belajar Peserta Didik Dengan Prestasi 

Belajar 

Kegiatan pembelajaran adalah proses yang sadar dan 

bertujuan. Kegiatan ini merupakan suatu peristiwa untuk 

mencapai tujuan.  Dalam dunia pendidikan tujuan diartikan 
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hasil akhir yang dicapai peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

Cara belajar adalah cara peserta didik melaksanakan 

kegiatan belajar. Kualitas cara belajar yang baik akan 

menentukan kualitas hasil belajar yang diperoleh. Cara belajar 

akan menentukan berhasil atau gagalnya proses  belajar. Cara 

belajar menjadi jalan yang harus di lalui individu untuk 

mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Cara 

belajar dapat sangat mempengaruhi sejauh mana prestasi 

belajar individu. 

Apabila peserta didik tidak memiliki cara belajar yang 

efektif maka prestasi belajar yang diperoleh peserta didik 

tersebut rendah, sedangkan untuk cara belajar yang baik akan 

sangat membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

tersebut. 

Slameto menyebutkan bahwa metode belajar adalah cara 

yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu.
33

 

Berdasarkan hal tersebut indikator cara belajar sebagai 

berikut: 

a. Membaca 

Membaca adalah serangkaian kegiatan pikiran individu 

yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memahami 

sesuatu hal. Dengan demmikian membaca memiliki 

pengaruh besar terhadap keberhasilan prestasi belajar. 

Hampir sebagian kegiatan pembelajaran dilakukan dengan 

membaca. 

b. Membuat catatan 

Mencatat adalah mmenuliskan sesuatu untuk peringatan. 

Membuat catatan memerlukan pemikiran, berbeda dengan 

menyalin. Mencatat yang efektif merupakan salah satu 

kemampuan terpenting dalam belajar bagi seorang peserta 

didik, hal itu akan efektif pada perolehan nilai pada saat 

ujian. 

 

 

                                                           
33 Moh. Zaiful Rosyid, Prestasi Belajar…, 20. 
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c. Mengerjakan tugas 

Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes atau soal 

yang diberikan pendidik untuk peserta didik. Hal ini 

merupakan kegiatan yang baik untuk sebuah kebiasaan 

yang sangat layak diterapkan agar peserta didik berhasil 

dalam belajar. Tugas itu dapat beruapa soal latihan buatan 

sendiri, soal dari buku pelajaran, ulangan harian, dan 

ulangan umum. 

Dari indikator cara belajar di atas yang sudah di jabarkan 

penulis dapat menyimpulkan arah belajar individu dapat 

mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. Cara belajar perlu 

diperhatian bagaimana cara membaca, mencatat, 

menggarisbawahi kata atau kalimat yang penting, membuat 

ringkasan, dan kesimpulan. 

Adapun hubungan cara belajar dengan prestasi belajar 

memberikan dampak, seperti kegemaran membaca perlu 

dimiiliki peserta didik karena mendapatkan bertambah 

wawasan sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar. 

Seseorang peserta didik harus memiliki catatan atau 

rangkuman materi pelajaran yang sudah dipelajari, 

kegunaannya agar dapat membatu peserta didik untuk 

mengingat pelajaran. 

 

C. Tinjauan Hubungan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar  

Pada dasarnya prestasi belajar individu dengan individu 

lainnya berbeda tidak sama. Hal ini terjadi disebabkan adanya 

faktor yang ada dalam diri individu (Faktor Intern) dan faktor 

dari luar individu (Faktor Ekstern). Dengan adanya kedua faktor 

tesebut yang dapat mempengaruhi tingkat prestasi belajar 

individu. Disamping kedua faktor tesebut, masih ada faktor 

lainnya yang dapat mempengaruhi prestasi belajar individu, 

mislanya kedisiplinan dalam belajar. Dalam belajar sesuatu tidak 

dalam waktu yang singkat dan cepat, tetapi memerlukan proses 

yang panjang dan waktu sedikit setiap hari untuk belajar secara 

konsisten. Dengan demikian dapat membuat individu menjadi 

kedisiplinan waktu dalam belajar. 
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Kedisiplinan adalah kepatuhan peserta didik dalam 

menjalani semua aturan yang berlaku dan tata tertib sekolah 

dengan kesadaran hati mereka tanpa paksaan dari mana pun, serta 

senantiasa menjauhi berbagai tindakan yang melanggar aturan 

atau tata tertib tersebut. Dengan demikian peserta didik dapat 

belajar untuk berperilaku moral yang lebih baik. Kedisiplinan 

peserta didik dapat terjadi secara optimal bila pihak sekolah dan 

para pendidik melakukan perbaikan proses belajar mengajar yang 

menjadikan peserta didik itu memiliki tingkat yang sama, sama-

sama mencari ilmu tanpa adanya dinding yang membatasi 

menjadi penghalang. Dan peserta didik pun menjadi semangat 

dalam belajar karena peserta didik tidak merasa lebih rendah dari 

pada pendidik mereka. 

Dengan adanya kedisiplinan diri dalam belajar akan 

tertanam dalam diri setiap peserta didik, hal ini akan menjadikan 

mereka lebih aktif dan kreatif dalam belajar. kedisiplinan belajar 

yang baik bagi peserta didik akan meningkatkan ketekunan dan 

memperbesar kemungkinan peserta didik akan berprestasi. 

Dengan adanya kedisplinan tersebut, akan mendatangkan 

keberhasilan dan kesuksesan bagi peserta didik. 

Tanpa adanya kedisiplinan hal ini dapat membuat peserta 

didik menjadi kurang semangat dalam belajar. Tanpa kedisiplinan 

dalam belajar tentu akan membuat peserta didik mengalami 

kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Sehingga 

kondisi ini akan berakibat pada prestasi belajarnya yang akan 

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa, peserta didik yang memiliki kedisiplinan dalam 

belajar, mereka cenderung memliki prestasi belajar yang lebih 

baik. 

Sedangkan peserta didik yang tidak memiliki kedisiplinan 

dalam belajar mereka memiliki prestasi belajar yang kurang atau 

rendah dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki 

kedisiplinan dalam belajar. Oleh karena itu, setiap peserta didik 

harus memiliki kedisiplinan dalam belaar agar mereka bias 

memiliki prestasi belajar yang bagus. 
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D. Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini kerangka berpikir mendeskripsikan 

bagaimana keterkaitan kedisiplinan dengan prestasi belajar 

peserta didik. Prestasi belajar adalah pencapaian kompetesi yang 

diraih oleh peserta didik, baik secara perorangan atau kelompok 

setelah melakukan penyelesaian proses pembelajaran. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar salah 

satunya yaitu kedisiplinan. 

Kedisiplinan merupakan perilaku seseorang yang taat dan 

patuh akan peraturan yang ada dan dilakukan karena adanya 

kesadaran diri yang timbul pada diri seseorang sehingga 

terciptalah ketertiban dan keteraturan dalam bersikap. 

Pelaksanaan sikap disiplin dilakukan tanpa adanya  paksaan dan 

tekanan dari pihak manapun dapat menjadikan peserta didik 

bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan menyadari akan 

pentingnya kedisiplinan. 

Berlandasan hal tersebut kedisiplinan merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan prestasi belajar peserta didik. 

Menyadari akan pentingnya kedisiplinan yang muncul karena 

adanya kesadaran diri pada peserta didik, maka peserta didik 

tersebut mampu untuk menerapkan sikap disiplin seperti ketaatan 

dan keteraturan maka dapat berdampak pada prestasi belajar yang 

kurang baik. Sikap kedisiplinan tersebut diantaranya yaitu 

disiplin diri, disiplin kelas, disiplin belajar, dan disiplin sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan skema 

teoritik dalam penelitian ini, sehingga terlihat jelas adanya 

hubungan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar peserta 

didik, berikut ini: 

Gambar 1 

Kerangka Berfikir 

 

                                           

 

Keterangan: 

X ; Kedisiplinan 

Y : Prestasi Belajar 

→ : Hubungan 

X 

Kedisiplinan 
Y 

Prestasi Belajar 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian  menurut Sugiyono merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan penelitian, di mana rumusan 

masalah peneltian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan.
34

 Hipostesis adalah jawaban sementara terhadap 

pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Disebut sementara 

karena hipotesis baru merupakan jawaban sementara 

penelitiannya belum dilakukan, jadi belum tahu bagaimana 

hasilnya. Ditinjau dari operasinya dikenal dua rumusan hipotesis, 

yaitu: 

1. (Ha), yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan yang 

signifikan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar peserta 

didik SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung. 

2. (Ho), yakni hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar 

peserta didik SD Negeri 6 Penengahan Bandar Lampung. 

 

                                                           
34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2019),  99. 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Achi Rinaldi, Novalia, Muhamad Syazali, Statistika Inferensial 

untuk Ilmu Sosial dan Pendidikan, (Bogor: IPB Press, 2020). 

A Thahir, C Anwar, Dkk. “The Effectiveness of STEM Learning: 

Scientific Attitudes and Students' Conceptual Understanding,” 

Journal of Physics: Conference Series, (November 2019): 1. 

Agustin Sukses Dakhi, Kiat Sukses Meningkatkan Disiplin Siswa, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2020). 

Aluh Hartati, Hariadi Ahmad, dan Andika Rifzar Mandasingi, 

“Hubungan Antara Pengendalian Diri Dengan Prestasi Belajar 

Siswa SMKN 1 Sumbawa Besar,” Jurnal Realita, Vol. 5 No. 

2, (Oktober 2020): 1056. 

Anatri Desstya, et. al. “REFLEKSI PENDIDIKAN IPA SEKOLAH 

DASAR DI INDONESIA (Relevansi Model Pendidikan Paulo 

Freire dengan Pendidikan IPA di Sekolah Dasar),” Jurnal 

Profesi Pendidikan Dasar, Vol. 4 No. 1, (Juli 2017): 1. 

Andy Chandra, Arihta Perangin Angin, “Hubungan Perhatian Orang 

Tua dan Iklim Sekolah Dengan Disiplin Pada Siswa SMP N 2 

Padang Tualang Kabupaten Langkat,” Jurnal 

PSYCHOMUTIARA, Vol. 1 No. 1, (2017): 1. 

Anjelika Wulan Tamba, R.J. Pio, dan S.A.P. Sambul, “Pengaruh 

Disiplin Kerja Dan Loyalitas Karyawan Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Columbindo Perdana Cabang Manado,” 

Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 7 No. 1, (2018): 35, ISSN: 

2338-9605. 

Asih Widiastuti, “Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar 

Siswa Pada Materi Jaringan Mata Pelajaran Biologi Lintas 

Minat Melalui Penerapan Model Pemebelajaran Make A 

Match,” Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 1 

No. 1, (Februari 2021): 18. 

Chairul Anwar. “Learning Value at Senior High School Al-Kautsar 

Lampung for the Formation of Character,”Journal of 

Education and Practice, Vol.6  No. 9, (2018): 40. 



 
 

Dariti, “Upaya Peningkatan Aktifitas dan Prestasi Belajar 

Matematika Materi Pembulatan HAsil Pengukuran Panang 

dan Berat Ke Satuan Terdekat Melalui Metode Diskusi Pada 

Siswa Kelas IV Semester II Tahun Pelajaran 22018/2019 SDN 

Pagedangan 02,” DIALEKTIKA Jurnal Pemikiran dan 

Penelitian Pendidikan Dasar, Vol. 11 No. 1, (Maret 2021): 

526. 

Desy Sulistyaningsih, “Pengaruh Kedisiplinan Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Kognitif Pendidikan Agama Islam Pada 

Aspek Aqidah dan Fiqih Siswa SMP Negeri 32 Semarang”, 

(Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang, 2018),vi. 

Dezi Pramushinta, “Hubungan Antara Disiplin Belajar Dengan 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada 

Siswa Kelas V SD Negeri 3 Pekaja Kecamatan Kalibagor 

Kabupaten Banyumas”, (Skripsi, Purwokerto: Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto, 2017), ii. 

Edi Suryadi, M. Hidayat Ginanjar, dan M. Priyatna, “Penggunaan 

Sosial Media Whatsapp dan Pengaruhnya Terhadap Disiplin 

Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam,” Jurnal Edukasi Islam Pendidikan Islam, Vol. 07 No. 

1, (April 2018): 7. 

Eggy Nararya Narendra Widi, Putri Saraswati, Tri Dayakisni, 

“Kedisiplinan Siswa-Siswi SMA Ditinjau Dari Perilaku Shalat 

Wajib Lima Waktu,” Jurnal Psikologi Islam, Vol. 4 No. 2, 

(2017):136. 

Eka Septi Handayani dan Hani Subakti, “Pengaruh Disiplin Belajar 

terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar,” 

Jurnal BASICEDU, Vol. 5 No. 1 ,(2021): 163, p-ISSN 2580-

3735 e-ISSN 2580-1147. 

Ernita Br Tarigan, “Meningkatan Kedisiplinan Siswa dalam Proses 

Belajar Mengajar melalui Layanan Konseling Kelompok Pada 

Siswa Kelas VII-3 SMP Negeri 1 Gebang Tahun 2017-2018 ,” 

Jurnal Tabularasa PPS Unimed, Vol. 15 No. 3, (Desember 

2018): 274. 



 
 

Hafidulloh, Sofiah Nur Iradawaty, dan Mochamad Mochklas, 

MANAJEMEN GURU: Meningkatkan Disiplin dan Kinerja 

Guru, (Jakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). 

Harris Yuliawan, Eko Nusantoro, “Hubungan Antara Keyakinan Diri 

dan Perilaku Disiplin Belajar Dengan Kemandirian Belajar 

Siswa Kelas XI SK Se-Kabupaten Boja,” Jurnal Edukasi 

Bimbingan Konseling, Vol. 6 No. 2, (2020): 126. 

Hendi Herdiansyah, “Pengaruh Perhatian Orang Tua dan 

Kedisiplinan Belajar Terhadap Kemampuan Menghafal Al-

qur’an Siswa,” Jurnal Al-Idrak, Vol.1 No.1, (2020): 96-97. 

Ibnu Hadjar, Statistik Untuk Ilmu Pendidikan, Sosial, dan 

Humaniora, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). 

Ida Fiteriani dan Baharudin, “Analisis Perbedaan Hasil Belajar 

Kognitif Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif 

Yang Berkombinasi Pada Materi IPA Di MIN Bandar 

Lampung,” Jurnal Terampil, Vol 4 No 2, (Oktober 2017): 13. 

Ida Bagus Made Astawa, I Gede Ade Putra Adnyana, Belajar dan 

Pembelajaran, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 6. 

Imam Ghazali Masykur, dkk, Al-Qur’an Almumayyaz, (Jawa Barat: 

Cipta Bangun Sagara, 2019). 

Jumadi, “Efforts To Improve Discipline Students Through Character 

Strengthening In SMA Negeri 9 Yogyakarta,” AfeksiJurnal 

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Vol. 02 No. 01 (2021): 3. 

Lathifah Al Khumaero dan Sandy Arief, “Pengaruh Gaya Mengajar 

Guru, Disiplin Belajar, dan Teman Sebaya Terhadap Prestasi 

Belajar,” Jurnal Economic Education Analysis, Vol. 6 No. 3, 

(Oktober 2017): 709. 

Leni Rosita Sari dan Ahmad Muflihin, “Peran Guru Dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Di SMP Negeri 5 

Demak”. Jurnal Prosiding KONFERENSI ILMIAH 

MAHASISWA UNISSULA (KIMU), (Oktober 2020):768ISSN. 

2720-9148. 

Lidia Susanti, Prestasi Belajar Akademik & Non Akademik, 

(Malang: CV Literasi Nusantara, 2019). 



 
 

Lilis Hermayati, “Penerapan Iplementasi Budaya Disiplin Untuk 

Menciptakan Iklim Organisasi Yang Berutu Di MIN 6 

Pangandaran,” MADRASCIENCE: Jurnal Pendidikan Islam, 

Sains, Sosial, dan Budaya, Vol. 2 No. 1 (Desember 2020): 

114, p-ISSN: 2685-0397, e-ISSN: 2685-6387. 

Ma’as Shobirin, Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar 

(Semarang: FATWA PUBLISHING, 2018), 11 – 13. 

Moch. Badrun Nafi’ Udin, Wiwin Fachrudin Yusuf, “Prinsip 

Kebebasan Belajar Imam Al-Ghazali Dalam Sistem Among 

Prespektif KI Hajar Dewantara,” SAMAWA: Jurnal Hukum 

Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 (Juli 2021): 134, p-ISSN: 2774-

3233, e-ISNN: 2774-4361. 

Mohamad Sodik, Yosef Farhan Dafik Sahal, dan N. Hani Herlina, 

“Pengaruh Kinerja Guru dalam Pelaksanaan pembelajaran 

terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-

quran-Hadis”, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol.7 No.7 

(2019):102, DOI: https://doi.org/10.36667/jppi.v7il.359. 

Moh. Zaiful Rosyid, Prestasi Belajar, (Malang: CV Literasi 

Nusantara Abadi, 2020), 4. 

Muhammad Yunus, Agus Wedi, “Konsep dan Penerapan Pendidikan 

Sepanjang Hayat Dalam Keluarga,” Jurnal Inovasi Teknologi 

Pembelajaran, Vol. 5 No. 1 (Oktober 2018): 32. 

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2017). 

Novenia Hizkia Wulansari, Janet Trineke Manoy, “Pengaruh 

Motivasi dan Minat Belajar Siswa TerhadapPrestasi Belajar 

Matematika Selama Study at Home,” Jurnal Penelitian  

Pendidikan Matematika dan Sains, Vol. 4 No. 2, (2020): 73, 

ISSN: 2580-586X. 

Nurhadi, “Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Melalui Model 

Cooperative Learning Tipe Take And Give Pada Siswa Kelas 

XI IPA SMA Negeri 3 Bengkalis,” Jurnal Akademika, Vol. 14 

No. 2, (Desember 2018): 35. 

Nursalim, Manajemen Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: CV. 

Hikam Media Utama, 2020). 



 
 

Putu Ariantini, “Analisis dan Muatan Pemebelajaran Matematika 

Tema Kerukunan Dalam Bermasyarakat Kurikulum 2013 

Kelas V Serta Potensi Budaya Lokal Pendukung Dalam 

Pembelajaran,” Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, 

Vol. 1 No. 2 ,(Juni 2017): 133. 

Rahmi Fentina Sari, “Hubungan Pengetahuan Guru tentang 

Manajemen Pembelajaran dengan Kinerja Guru di MTS 

Negeri 2 Medan,” Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.1 

No.1, (Juli-Desember 2017) : 6. 

Ramayulis, Psikologi Agama (Jakarta: Kalam Mulia, 2016). 

Ridwan Marzuki, Retno Triwoelandari, Kholil Nawawi, “Hubungan 

Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjamaah Dengan Kedisiplinan 

Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Bogor,” Jurnal 

Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 No. 1, (2020), 305. 

Siti Lailun Fitri Amelia, “Pengembangan Media Flip Book Berbasis 

Peninggalan Megalitikum Sebagai Sumber Belajar Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas X PM SMK 

Trunojoyo Jember Ajaran 2018/2019,” Jurnal Sandhyakala, 

Vol. 1 No. 1, (Januari 2021): 41. 

Sri Yatun, Mohammad Salehudin, dll, “Persepsi Orang Tua dan 

Guru dalam Menanamkan Disiplin Anak Usia Dini pada 

Pembelajaran Online,” Jurnal Ilmiah Potensia, Vol. 6 No. 1, 

(Januari 2021): 2-3. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2019). 

_______, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017). 

Syamsidar, “Peningkatan Hasil Belajar dalam Materi Menghindari 

Perilaku Tercela dengan Metode Snowball Throwing Bagi 

Siswa Kelas VI SD No.107/IX Lopak Alai,” Jurnal Ilmiah 

Wahana Pendidikan, Vol. 6 No. 3, (Agustus 2020): 526. 

Tristiadi Ardi Ardani, Istiqomah, Psikologi Positif Perspektif 

Kesehatan Mental Islam,(Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 

2020). 



 
 

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (On-

line), tersedia di: 

http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-

undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-

pendidikan-nasional.htm (20 Februari 2020). 

Vivi Herlina, Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner 

Menggunakan SPSS, (Jakarta: PT.Gramedia, 2019). 

Vivi Novianti, Hunainah, “Hubungan Kedisiplinan dan Ayat-Ayat 

Al-Qur’an Dengan Akhlak Siswa (Studi Di MAN 2 Serang),” 

Jurnal Qathruna, Vol. 7 No. 1, (Juni 2020), 3. 

Yayuk Susanti, “Hubungan Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar 

Santri Pondok Pesantren Qodratullah Langkan Banyuasin III”, 

(Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 15. 

Yudi Purbowinanto, Disiplin Kunci Sukses Bangsa, (Jakarta: CV 

INDRADAYA, 2021). 

 

http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional.htm%20(20
http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional.htm%20(20
http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional.htm%20(20

	ABSTRAK.pdf (p.1-15)
	SKRIPSI RISKI PUTRI PRIMADINI.pdf (p.16-85)
	daftar pustaka muna.pdf (p.86-91)

