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ABSTRAK 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada apakah 

terdapatnya hubungan anatara kedisiplinan dengan hasil belajar akidah 

akhlak pada siswa di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungannya antara 

kedisiplinan peserta didik terhadap hasil belajar yang diraihnya 

sebagai suatu prestasi dalam mata pelajaran akidah akhlak. 

Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu variable (X) 

sebagai Kedisiplinan dan (Y) sebagai Hasil Belajar. Jenis penelitian 

yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif yaitu 

penelitian yang sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas serta 

penelitian ini banyak menggunakan angka mulai dari pengumpulan 

data sampai tampilan hasilnya. Metode pengumpulan data yaitu 

Dokumentasi dan Kuesioner angket. Sumber data yang olah oleh 

peneliti berasal dari sumber Primer dan Sekunder, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dan data yang bersumber dari selain sumber 

primer. 

Hasil akhir penelitian ini menyipulkan bahwasanya kedua 

varibel yaitu variable kedisiplinan (X) dan variable hasil belajar (Y) 

berpengaruh positif. dalam kasus ini dan analisis data yang ditemukan 

memberikan informasi (jawaban) Hubungan kedisiplinan peserta didik 

terhadap prestasi belajar di MTs Negeri 2 Bandar Lampung pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak ada keterkaitan dan saling berhubungan 

antara kedisipinan belajar peserta didik terhadap hasil belajar di MTs 

N 2 Bandar Lampung. 

 

Kata kunci : Kedsiplinan, Hasil Belajar. 
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MOTTO 

                     

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 

dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya.” 

(QS. Al-Baqarah: 286)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemah, Cet. Ke.1 (Jakarta : Hati 

Emas, 2014) hal.50 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pemahaman dan tidak terjadi 

kesalahpahaman pengertian dalam judul skripsi ini yaitu 

“Hubungan Kedisiplinan Belajar Peserta Didik Terhadap Hasil 

Belajar di MTs Negeri 2 Bandar Lampung”, maka penulis perlu 

adanya penjelasan dalam pengertian istilah-istilah penting yang 

digunakan dalam judul tersebut. 

Penjelasan yang dimaksud yaitu : 

1. Kedisiplinan Belajar 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang berawalan 

“ke” dan berakhiran “an”, yang artinya tata tertib atau 

ketaatan kepada peraturan.
1
 Sedangkan belajar merupakan 

suatu proses yang melibatkan manusia secara orang 

perorang sebagai suatu satu kesatuan organisme sehingga 

terjadi perubahan pada pengetahuan, keterampilan dan 

sikap.
2
 Jadi kedisiplinan belajar adalah suatu sikap peserta 

didik yang terbentuk melalui proses belajar yang 

menunjukan nilai tertib dan ketaatan pada peraturan untuk 

memperoleh perubahan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap menuju ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan 

standar sosial. 

2. Peserta Didik 

Peserta didik adalah seseorang yang menjadi sasaran 

pokok (subjek) dalam pendidikan; biasa pula disebut 

murid, siswa, mahasiswa, warga belajar dan lain-lain.
3
 

                                                             
1
 Ayatullah, “Pendidikan Kedisiplinan Siswa Madrasah Aliyah,” Jurnal 

Pendidikan Dan Dakwah 2, no. 2 (2020): 218–39, 

https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa. 
2
 Dr. Dimyati & Drs. Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Cet-03, 

Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006, hal: 156 
3
 Prof. Dr. Umar Tirtarahardja & Drs. S.L. La Sulo, Pengantar 

Pendidikan, Cet-02, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010, hal: 128 
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3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seorang yang berusahan 

untuk memperoleh bentuk perubahan perilaku yang 

relative menetap (Rohman 2003 : 37-38).
4
 

4. MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

Sedangkan yang maksud dari MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung adalah sekolah Islam Madrasah Tsanawiyah 

Negeri yang terletak (beralamat) di Jl. Pulau Pisang No.20 

Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung. 

 

Jadi, secara keseluruhan pengertian judul diatas adalah 

perubahan yang timbul dari disiplin turut membentuk 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perbuatan serta watak 

peserta didik berkenaan dengan hasil yang di capai dalam 

memperoleh ilmu pengetahuan di MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung. 

  

B. Latar Belakang 

Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakatdan 

kebudayaan.
5
 Sasaran utama pendidikan adalah manusia. Manusia 

dibantu untuk menumbuhkemangkan potensi-potensi yang ada 

pada dirinya. Bagi kehidupan umat manusia pendidikan adalah 

kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Mustahil 

bagi umat manusia bisa hidup maju, bahagia, aman dan 

berkembang tanpa adanya pendidikan. 

                                                             
4
 Agus Purwanto, “Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran IPA dengan Menggunakan Metode Examples Non 

Examples Di Kelas VIIh SMP 5 Kudus Semester II Tahun Pelajaran 2014 / 

2015,” JPK 2 (1) (2016): 37, https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpk. 
5
 Hasbullah,Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Cetakan-13, Depok, PT 

RajaGrafindo, 2017, hal: 4 
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Negara berkembang seperti Indonesia saat ini membutuhkan 

pendidikan yang sejalan dengan tuntunan pembangunan secara 

bertahap. Pendidikan yang dikelola dengan teratur, tertib, efektif 

dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses 

pembudaaan dan kesejahteraan umum bagi bangsa kita. 

Pendidikan menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Nsional pasal 1 mengatakan, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana danproses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendaian diri, keperibadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampila yang diperlukan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
6
 

Salah satu sektor paling penting dalam pembangunan 

Nasional adalah pendidikan yang berfungsi berupaya 

meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dengan 

semaksimal mungkin, dimana iman dan taqwa kepada Allah 

SWT., yang menjadi sumber motivasi kehidupan dalam segala 

bidang. Oleh karena itu untuk melestarikan hal tersebut seorang 

pendidik perlu mempertahankan dengan salah satu alat pendidikan 

yaitu disiplin. 

Pada hakikatnya pendidikan dilakukan seumur hidup sejak 

lahir hingga akhir hayat. Pendidikan dalam islam pelaksanaannya 

berdasarkan tuntunan kitab suci al-qur‟an, hadist nabi, pendapat 

para ulama, dan warisan sejarah yang dilahirkan turun temurun 

dari generasi ke generasi. 

Pendidikan menjadi kebutuhan pokok bagi umat manusia, 

karena manusia saat dilahirkan tidak mengetahui apapun, 

sebagaimana dijelaskan dalam al-qur‟an surah an-Nahl ayat 78 :  

                                                             
6
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kalam Mulia, 2002, hal: 

24 
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Artiya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia 

memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar 

kamu bersyukur.”
7
 

Sebagaimana dinyatakan oleh hadist nabi Muhammad SAW., 

yang berbunyi : 

ْطل بُ أ ُ ْلمُ   نُ  اْلع  ْهدُ  م   اللَّْحدُ  إ ل ى اْلم 

Artinya : “Tuntutlah ilmu dari buayan sampai 

meninggal dunia”
8
 

Kegiatan yang dikerjakan secara sadar dan disengaja, serta 

penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada 

anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut 

mencapai kedewasaan yang di cita-citakan dan berlangsung terus-

menerus. 

Oleh karena itu pendidikan dipandang menjadi salah satu 

aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi 

mendatang. Dengan demikian diharapkan pendidikan dapat 

mengasilkan manusia yang berkualits dan bertanggung jawab 

serta mampu mengantisipasi masa depan. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan akan mampu membentuk 

kepribadian manusia yang lebih matang dalam segi keimanan, 

keagamaan, ketaqwaan, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan 

bertanggung jawab. 

Mengingat betapa pentingnya pendidikan harus dilaksanakan 

sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. 

                                                             
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: 

Asy-Syifa, 1998, hal: 220. 
8
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, hal: 57 
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Sekolah merupakan lembaga formal yaitu tempat seseorang 

meningkatkan pegetahuan dan mudah membina generasi muda 

yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. 

Belajar disiplin dapat menghindarkan diri dari rasa malas dan 

menimbulkan gairah belajar pada siswa yang akhirnya dapat 

meningkatkan kemampua belajar siswa. Dengan sikap disiplin 

seseorang yakin bahwa disiplin bukan hanya menjadi kunci sukses 

dan keberhasilan namun juga membawa manfaat dengan 

membuktikan tindakannya. Setelah berprilaku disipin, seseorang 

akan merasakan disiplin itu pahit tapi berbuah manis.
9
 

Dalam agama Islam sangat menganjurkan penganutnya 

menerapkan disiplin dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam 

beribadah, belajar, bekerja dan kegiatan lainnya, sebagaimana 

dalam melaksanakan fardu „ain di dalam Islam yaitu berupa 

Sholat lima waktu, berpuasa dibulan Ramadhan, dan lain 

sebagainya itu merupakan suatu latihan yang sangat berarti untuk 

mendisilinkan diri sendiri (Self disipline).
10

 

Jika mendengar kata disiplin, maka yang selalu terbayang 

adalah usaha untuk menyekat, mengawal dan menahan. Padahal 

tidak demikian, sebab disiplin bermakna melatih, mendidik, 

mengatur atau hidup teratur. Artinya, disiplin itu tidak terkandung 

makna sekatan, tetapi juga latihan.
11

 Maka dari itu kedisiplinan 

sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan suatu kehidupan 

yang teratur dan meningkatkan prestasi dalam belajar karena 

sifatnya mengatur dan mendidik.  

Kondisi pendidikan saat ini terlihat memprihatinkan dengan 

masih rendahnya prestasi belajar peserta didik. Prestasi belajar 

adalah hasil akhir dari suatu proses belajar yang dapat dilihat dari 

                                                             
9
 Drs. Agus Suejanto, Bimbingan Kearah Belajar Yang Sukses, Aksara 

Baru, 1990, hal:70 
10

 K.H Zainudin Fannani, Hakikat Disiplin, Dalam Buletin An-Nada, 

No.1, tahun 1, November 1991 
11

 Prof. Dr. Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa 

Psikologi dan Pendidikan, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1995, hal:117 
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nilai atau angka yang diperoleh selama proses belajar. Nilai 

tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan peserta didik. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Lanawati dalam Akbar bahwa 

prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidik terhadap proses 

belajar dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan tujuan 

instruksional yang menyangkut isi pelajaran dan perilaku yang 

diharapkan dari peserta didik. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

juga bahwa yang disebut dengan prestasi adalah kemampuan yang 

diperoleh dengan nilai yang tinggi. Sedangkan nilai yang sedang 

bahkan rendah belumlah disebut sebagai prestasi, walaupun 

sebenarnya tingkatan sedang atau rendah adalah gambaran dari 

kemampuan prestasi yang dicapai seseorang.
12

 

Sebagaimana uraian diatas, peneliti mengamati jika tata tertib 

atau peraturan dijalankan dengan baik dan benar oleh semua unsur 

pendukung (Guru, Murid, Kepala Madrasah, Pegawai, dan lain 

sebagainya) maka akan memberikan dampak positif pada prestasi 

dari hasil belajar siswa. Oleh karena itu berdasarkan latar 

belakang tersebut judul penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian yang diberi judul HUBUNGAN KEDISIPLINAN 

BELAJAR PESERTA DIDIK TERHADAP HASIL 

BELAJAR AKIDAH AKHLAK DI MTs NEGERI 2 

BANDAR LAMPUNG. 

 

C. Identifiksi Masalah dan Batasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, peneliti menguraikan 

beberapa fokus penelitian, diantaranya : 

1. Hasil belajar Akidah Akhlak siswa siswi MTs Negeri 2 

Bandar Lampung menunjukan adanya ketidak 

konsistenan. Kecil rendahnya dan naik turun persentase 

nilai siswa bergantung pada proses belajar selama 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan sebelum 

Ujian Akhir Semester. 

                                                             
12

 Dewi Rezki, dkk, “Pengaruh Kedisiplinan, Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, Lingkungan dan Metode Pembelajaran Terhadap Prestasi Siswa di 

SMAN 1 Sungguminangsa”, Jurnal Mirai Management, Vol. 1, 2016, hal. 160 
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2. Kedisiplinan belajar sudah dilaksanakan dengan baik 

namun belum menunjukan katagori tuntas. 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan Batasan masalah 

agar yang dibahas tidak terlalu menyimpang, diantaranya peneliti 

akan membahas : 

1. Kedisiplinan belajar dalam penelitian ini peneliti hanya 

meneliti tentang kedisiplinan seperti: datang sekolah tepat 

waktu, mengerjakan tugas yang diberikan guru, 

mengerjakan soal dan latihan, dan beberapa point penting 

lainnya. 

2. Hasil belajar Akidah Akhlak di MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung penulis melihat dari segi kognitif yang 

diperoleh siswa berdasarkan nilai Ujian Akhir 

Semesternya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang di 

fokuskan oleh peneliti sebagai berikut : 

Apakah terdapat hubungan antara kedisiplinan peserta didik 

terhadap tingkat hasil belajar di MTs Negeri 2 Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk : 

Mengetahui adakah pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi 

belajar di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedisiplinan di 

definisikan yang berasal dari kata disipin yang berarti sebuah tata 

tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya) juga ketaatan 

(kepatuhan) pada peraturan dan tata tertib.
13

 

                                                             
13

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi IV, Cet.IV, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 28 
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Praktek disiplin dalam kehidupan sehari-hari biasanya umum 

dijumpai pada anggota kemiliteran, siswa di sekolah, karyawan di 

instansi pemerintah dan lain sebagainya. Namun dalam dunia 

Pendidikan kedisiplinan sangat menentukan keberhasilan guru dan 

siswa dalam melakukan fungsinya.  

Disiplin yang ada dalam peraturan sekolah memberikan andil 

dalam perkembangan dan pertumbuhan hasil belajar siswa. Hasil 

belajar siswa fokus kepada nilai khususnya nilai kognitif yang 

dicapai siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak di 

sekolah, karena aspek kognitif lebih sering dinilai oleh guru untuk 

melihat perkembangan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian 

hasil belajar siswa. 

Dengan demikian, secara teori ketaatan dan tata tertib di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung diterapkan sebagai bagian dari 

komponen penalaian yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu 

tingginya nilai kognitif pada hasil nilai mata pelajaran akidah 

akhlak mencerminkan ketaatan dalam mematuhi kedisiplinan atau 

tata tertib begitu pula dengan siswa yang berprestasi rendah. 

Kerengka pemikiran tersebut digambarkan sebagai berikut  : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
 

Kedisiplinan  Hasil Belajar 

Taat, Patuh, Tertib, 

Giat Belajar, Latihan, 

Pengendaian diri, Norma, Disiplin. 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

Peserta didik 

Kognitif 

(Nilai Hasil Belajar Akidah 

Ahlak) dari Ujian Akhir 

Semester. 

Ada atau tidak hubungan antara 

Kedisiplinan belejar peserta didik terhadap hasil belajar 

Pada mata pelajaran akidah akhlak di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 
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G. Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil 

data yang dikumpulkan diantaranya : 

 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi MTs Negeri 2 

Bandar Lampung maupun lembaga pendidikan yang berminat 

menggunakannya. 

2. Sebagai informasi bagi guru tentang pengaruh kedisiplinan 

peserta didik terhadap prestasi belajar di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung. 

3. Hasil penelitian diharapkan menambah referensi serta 

dijadikan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat terutama 

yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. 

4. Sebagai dokumentasi bagi peneliti lain dalam rangka 

mengadakan penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian juga 

diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan acuan untuk 

peneliti lain yang meneliti objek yang sama. 

 

H. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan ini mecakup pelaksanaan 

kedisiplinan yang berhubungan dengan prestasi belajar peserta 

didik di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2021/2022. 

Penulis juga memberikan batasan-batasan yang akan di bahas 

pada ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Adapun 

ruang lingkup yang dibahas akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tingkat prestasi peserta didik dari hasil belajar akidah akhlak 

yang berkaitan dengan disiplin belajar di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung. 

2.  Hubungan disiplin terhadap hasil belajar peserta didik di MTs 

N 2 Bandar Lampung. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima 

bagian yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan 

berkesinambungan antara pembahasan satu dengan yang lainnya. 

Isi dalam pembahasan : 
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Bab I adalah Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab 

penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

identifikasi masalah dan Batasan masalah, tujuan penelitian, 

kerangka pemikiran,  manfaat penelitian, ruang lingkup 

pembahasan, sistematika penulisan. 

Bab II adalah Landasan Teori Dan Pengajuan Hipotesis. 

dalam bab ini terdiri dari sub bab kedisiplinan peserta didik, hasil 

belajar, hubungan kedisiplinan terhadap hasil belajar akidah 

akhlak peserta didik, kajian penelitian relevan, hipotesis. 

Bab III adalah mengenai Deskripsi Objek Penelitian atau cara 

penelitian yang terdiri dari Waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, variable penelitian, populasi da sampel, 

instrument penelitian, pengujian instrument, teknik analisis data. 

Pada Bab IV dijadikan sebagai fokus penelitian yang di bahas, 

yakni Hasil Penelitian dan Laporan yang terdiri dari latar belakang 

objek, pembahasan hasil penelitian analisis data, analisis data, uji 

hiptesis. 

Dan dalam Bab V penulis akan menyajikan kesimpulan dan 

saran sebagai bagian akhir dari penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK 

1. Pengertian Kedisiplinan Peserta Didik 

Kedisiplinan yang di definisikan dari Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kedisiplinan berasal dari 

kata disipin yang berarti : 1. Tata Tertib (di sekolah, 

kantor, kemiliteran, dan sebagainya). 2. Ketaatan 

(kepatuhan) pada peraturan dan tata tertib.
1
 

 Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang terbentuk 

memalui proses dan serangkaian sikap yang menunjukan 

nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, ketertiban terhadap 

peraturan. Dalam hal kedisiplinan, bukan hanya 

digunakan oleh peserta didik saja, namun setiap orang 

diberbagai profesi yang berbeda juga harus bersikap 

disiplin seperti guru, pejabat pemerintah bahkan yang 

tertinggi Presiden Republik Indoneisa harus memiliki 

sikap kedisiplinan untuk menunjukan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, tertib dan teratur terhadap suatu norma atau 

aturan yang ada di dalam masyarakat atau juga yang 

beraku di Negara Indonesia. 

 Istilah disiplin berasal dari bahasa latin “Desciplina” 

yang merujuk kepada kegiatan belajar mengajar. Istilah 

tersebut dekat dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu 

“Disciple” yang berarti mengikuti orang untuk belajar di 

bawah pengawasan pemimpin. Dalam kegiatan belajar 

menajar tersebut adaistilah lainnya juga dalam Bahasa 

Inggris yaitu “Discipline” yang mempunyai arti tertib, 

taat, atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, 

kendali diri, latihan membentuk, meluruskan atau 

menyempurnakan sesuatu sebagai kemampuan mentalatau 

karakter moral, hukuman yang diberikan untuk melatih 

                                                             
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, 

Cet.IV, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hal : 28 
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atau memperbaiki, kumpulan atau sistem peraturan-

peraturan bagi tingkah laku.
2
 

 Menurut para ahli disiplin diartikan sebagai berikut : 

 

a. Keith Davis dalam Drs. R.A. Santoso Sastropoetra 

mengemukakan: Disiplin diartikan sebagai 

pengawasan terhadap diri pribadi untuk melaksanakan 

segala sesuatu yang telah disetujui atau diterima 

sebagai tanggung jawab.
3
 

 

b. Soegeng Prajodarminto mengemukakan disiplin 

sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan 

nilai-nilai ketaatan, kepatuhan kesetiaan, keteraturan 

atau ketertiban.
4
 Nilai-nilai tersebut telah menjadi 

bagian perilaku dam kehidupannya. Perilaku itu 

tercipta melalui keluarga, pendidikan dan 

pengalaman. 

 

c. Julie Andrews dalam Shelia Ellison and Barbara An 

Barnet Ph.D  berpendapat bahwa “Discipline is a form 

of life training that, once experienced and when 

practiced, develops an individual’s ability to control 

themselves”.
5
 (Disiplin adalah suatu bentuk latihan 

kehidupan, suatu pengalaman yang telah dilalui dan 

dilakukan, mengembangkan kemampun seseorang 

untuk mawas diri). 

 

 

                                                             
2Tulus Tu’u, Peran Disiplin dan Perilaku dan Prestasi Belajar, PT. Grasindo, 

2008, hal : 30 
3 Santoso Sastropoetra, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam 

Pembangunan Nasional. Penerbit Alumni, Bandung, hal: 747. 
4 Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 1994, hal: 23. 
5 Julie Andrews, "Discipline", dalam Shelia Ellison and Barbara An Barnet 

Ph.D, 365 Ways to help your Children Grow, Sourcebook, Naperville, Illinois, 1996, 

hal: 195. 
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d. Elizabet B. Hurlock dalam perkembangan anak 

menjelaskan bahwa disiplin berasal dari kata yang 

sama dengan “disciple”, yakni seorang yang belajar 

dari atau secara suka rela mengikuti seorang 

pemimpin.Orang tua dan guru merupakan pemimpin 

dan anak merupakan murid yang belajar dari mereka 

cara hidup yang menuju kehidupan yang berguna dan 

bahagia jadi disiplin merupakan cara masyarakat 

(sekolah) mengajar anak prilaku moral yang disetujui 

kelompok.
6
 

Dari berbagai sumber definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu kondisi dimana 

seseorang melatih tindakan dan tingkah lakunya secara 

terkontrol, tujuannya untuk mawas diri. Disiplin juga 

merupakan sikap kesediaan untuk tunduk, taat, dan patuh, 

pada norma-norma dan aturan yang berlaku, baik dalam 

norma agama maupun norma kesusilaan yang tertulis 

maupun tidak tertulis. Baik dalam lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat, tujuannya agar melatih dan 

membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih 

baik. 

Suatu keberhasilan dapat diciptakan oleh peserta didik 

apabila peserta didik dapat disiplin dalam belajar. Jika 

dibandingkan antara siswa yang disiplin belajar dengan 

siswa yang tidak disiplin belajar, siswa yang belajar akan 

lebih mudah menguasai pelajaran dan mempunyai banyak 

ilmu pengetahuan dengan apa yang sudah dipunya peserta 

didik dapat memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan 

orang lain. Sedangkan peserta didik yang tidak 

mempunyai disiplin belajar akan susah menyerap ilmu 

dan kurang pengetahuan dalam bidang pendidikan 

tertentu. 

                                                             
6 Hurlock EB, Perkembangan Anak, Jakarta: Erlangga, 1993, hal: 82. 
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Bagi orang yang khususnya yang beragama Islam, Al-

Qur’an bukan hanya sebagai kitab yang dibaca namun isi 

di dalamnya terdapat kumpulan perintah dan larangan apa 

saja yang harus di taati oleh umat-Nya. Allah berfiran 

dalam al-qur’an surat an-Nisa ayat 80 :  

                            

Artinya : “Barangsiapa menaati Rasul 

(Muhammad), maka sesungguhnya dia telah 

menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling 

(dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami 

tidak mengutusmu (Muhammad) untuk 

menjadi pemelihara mereka.”7
 

 

Sebagaimana Allah juga berfirman kepada Nabi 

Ibrahim untuk patuh kepada Tuhannya, dalam surah al-

Baqarah ayat 131 : 

                       

Artinya: “ (Ingatlah) ketika Tuhan berfirman 

kepadanya (Ibrahim), “Berserahdirilah!” 

Dia menjawab, “Aku berserah diri kepada 

Tuhan seluruh alam.”
8
 

Banyak sekali ayat-ayat al-quran yang membahas 

tentang taat, patuh dan tunduk (disiplin) kepada peraturan 

dan perintah yang sudah di tetapkan oleh Allah SWT. 

Salah satunya adalah ayat diatas. 

 

                                                             
7 https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-80 
8 Depag RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Surya Cipta Aksara, 

Surabaya, 1993, hal: 34. 
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2. Tujuan Disiplin Peserta Didik 

Disiplin tidak serta merta dapat terbentuk kepada 

peserta didik atau individu tanpa adanya seragkaian 

proses. Penanaman dan penerapan sikap disiplin tidak 

dimunculkan sebagai suatu tindakan pengekangan atau 

pembatasan kebebasan siswa dalam melakukan suatu 

perbuatan, akan tetapi disiplin tidak lebih dari pengarahan 

kepada sikap yang memilikipertanggung jawaban, dan 

mempunyai cara hidup yang baik dan teratur. 

Tujuan kedisiplinan siswa dalam belajar juga untuk 

mendidik siswa agar sanggup mengendalikan dirinya dan 

mengatur atau mengontrol perilaku dan serta bisa 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga 

tidak terbuang sia sia. 

 Menurut Elizabeth Hurlock tujuan seluruh disiplin 

ialah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan 

sesuai dengan per an-peran yang akan di tetapkan 

kelompok budaya, tempat individu itu di identifikasikan.
9
 

Adapun tujuan disiplin menurut Charles  adalah:  

a. Tujuan jangka panjang yaitu supaya anak terlatih dan 

terkontrol dengan ajaran yang pantas. 

b. Tujuan jangka panjang yaitu untuk mengembangkan 

dan pengendalian diri anak tanpa pengaruh 

pengendalian dari luar
10

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan disiplin adalah 

untuk membentuk perilaku seseorang ke dalam pola yang 

disetujui oleh lingkungannya. 

3. Fungsi Disiplin Peserta Didik 

Disiplin mempunyai fungsi yang sangat penting bagi 

peserta didik dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin 

menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan 

tata kehidupan berdisiplin yang akan mengatar seorang 

siswa sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja. 

                                                             
9Op. Cit., Hurlock EB, Perkembangan Anak, hal: 82. 
10 Charles Schaefer, Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplin Anak, Jakarta, 

Mitra Utama, 1980, hal: 88. 



16 

Pada dasarnya fungsi dari kedisiplinan itu sendiri 

ialah menghormati tata tertib kelas dan menghormati 

aturan-aturan umum lainnya, belajar mengembangkan 

kebiasaan, dan mengendalikan diri. Fungsi utama 

kedisiplinan ialah mengajarkan mengendalikan diri 

dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas.
11

 

Fungsi pokok kedisiplinan adalah melatih seseorang 

(peserta didik) untuk bisa menerima pengekangan, 

membentuk dan mengarahkan diri ke jalan yang baik dan 

bisa diterima secara sosial, dengan kedisiplinan maka 

seseorang akan merasa aman dan tidak tersiksa oleh 

peraturan yang ada, karena peserta didik sudah 

mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang 

harus ditinggalkan. 

 

4. Unsur Disiplin Peserta Didik 

Disiplin diharapkan mempau mendidik peserta didik 

untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan 

oleh sekolah dan lingkuungan sosialnya. 

Unsur-unsur dari disiplin itu sendiri yaitu diantaranya 

adalah peraturan, hukum, penghargaan (reward). Peserta 

didik yang mampu konsistensi dalam disiplin belajar, 

akan mempunyai sikap dan perilaku yang taat dan tertib 

menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan rasa 

penuh tanggung jawab. 

a. Peraturan 

Aturan atau peraturan merupakan inti pokok 

dari kedisiplinan. Peraturan adalah polayang 

ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin 

di tetapkan orang tua, guru, atau teman bermain. 

Tujuannya adalah membekali anak dengan pedoman 

perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu.
12

 

 

                                                             
11 Novan Ardy Wiyana, Manajemen Kelas, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, 

hal:162 
12 Hurlock EB, Perkembangan Anak, 1993, hal: 58 
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Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu 

untuk mengatur prilaku yang diharapkan yang terjadi 

pada diri siswa. Dilingkungan sekolah gurulah yang 

yang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan dan 

mengontrol kelakuannya dan tata tertib bagi sekolah 

yang bersangkutan.
13

 

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa peraturan 

yang berlaku umum maupun khusus meliputi tiga 

unsur, diantaranya : 

1) Perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan 

dilarang. Misal : Jika terlambat datang harus lapor 

kebagian pengajar untuk memperoleh surat 

keterangan terlambat yang harus diserahkan 

kepada guru yang sedang mengajar. 

 

2) Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab 

pelaku atau yang melanggar peraturan. Misal : 

Jika terlambat dan tidak melapor kebagian 

pengajar  dianggap tidak masuk sekolah, dan 

dikelas tidak diizinkan mengikuti pelajaran yang 

sedang berlangsung. 

 

3) Cara untuk menyampaikan peraturan kepada 

subjek yang dikenai peraturan tersebut. Misal : 

Peraturan tentang keterlambatan datang ke 

sekolah dikomunikasikan kepada siswa dan orang 

tua secara tertulis pada waktu mereka 

mendaftarkan kembali sesudah dinyatakan 

diterima di sekolah yang bersangkutan.
14

 

Menurut Suharsimi Arikunto ada beberapa cara dan 

prosedur yang dapat dipilih oleh sekolah untuk menyusun 

peraturan dan tata tertib sekolah, yaitu: 

                                                             
13Suharsimi Arikunto, Menejemen Pengajaran Secara Manusiawi, Jakarta : 

Rineka Cipta, 1993, hal:  122-123 
14Ibid, Suharsimi Arikunto, hal : 123-124 
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1. Disusun melalui diskusi yang diselenggarakan oleh 

sekolah, guru, dan siswa baik secara umum tapi 

dilakukan secara bertahap maupun perwakilan dan 

kelompok–kelompok siswa misalnya menurut kelas, 

jenis kelamin, atau gabungannya. 

 

2. Disusun oleh pihak sekolah, kemudian dibicarakan 

dalam rapat BP3 untuk mendapatkan saran–saran dan 

pengesahan peraturan dan tata tertib yang dihasilkan 

dengan cara ini akan dipandang sebagai milik sekolah 

dan orang tua sehingga berlakunya peraturan dan tata 

tertib tersebut dapat dukungan dan bantuan dari pihak 

ketiga. 

 

3. Disusun oleh pihak sekolah sendiri, dapat dilanjutkan 

dengan langkah meminta saran–saran tertulis orang 

tua dan siswa. 

 

4. Disusun oleh kelompok siswa yang dipilih sebagai 

wakil mereka, lalu konsepnya dikonsultasikan kepada 

pihak sekolah untuk mendapatkan persetujuan dan 

pengesahan lalu diberlakukan secara umum oleh 

sekolah. 

 

5. Disusun oleh pihak sekolah sendiri tanpa melibatkan 

pihak siswa sebagai subyek sasaran maupun orang tua 

siswa yang dapat dijadikan sebagai penopang 

berlakunya hasil susunan yang berupa peraturan dan 

tata tertib.
15

 

Peraturan mempunyai dua fungsi yang sangat penting 

dalam membantu anak menjadi makhluk bermoral, 

diantaranya : 

a. Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab 

peraturan memperkenalkan pada anak prilaku 

                                                             
15Ibid, hal: 126 
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yang disetujui anggota kelompok tersebut. 

Misalnya, anak belajar dari peraturan tentang 

memberi dan mendapat bantuan dalam tugas 

sekolah, bahwa menyerahkan tugas yang 

dibuatnya sendiri merupakan satu-satunya metode 

yang dapat di terima di sekolah untuk menilai 

prestasinya. 

 

b. Peraturan membantu mengekang prilaku yang 

tidak diingikan. Bila merupakan peraturan 

keluarga bahwa tidak seorang anak pun boleh 

mengambil mainan atau milik saudaranya dan izin 

sipemilik, anak segera belajar bahwa hal ini 

dianggap prilaku yang tidak diterima karena 

mereka dimarahi atau dihukum bila melakukan 

tindakan terlarang ini.
16

 

Agar dapat memenuhi kedua fungsi diatas, peraturan 

itu harus dimengerti, diingat dan diterima olehpeserta 

didik. Jika peraturan diberikan dalam bentuk lisan dan 

tulisan yang tidak dimengerti atau hanya sebagian yang 

dimengerti oleh peserta didik, maka peraturan itu tidak 

berharga sebagai pedoman prilaku dan gagal dalam 

mengarahkan kedisiplinan peserta didik. 

b. Hukuman 

Hukuman berasal dari bahasa latin (kata 

kerja) “punire” dan berarti menjatuhkan hukuman 

pada seorang karena kesalahan, perlawanan atau 

pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan.
17

 

Sedangkan menurut Wikipedia, hukuman berasal dari 

Bahasa Inggris (Punishment), yaitu adalah sebuah 

cara mengarahkan sebuah tindakan agar sesuai 

dengan tingkah laku yang berlaku secara umum.
18

 

                                                             
16Op.Cit., Hurlock EB., hal : 85 
17Ibid.,Hurlock EB., hal : 86 
18

 https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman 
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Dari pengertian tersebut, Hukuman 

merupakan suatu bentuk tindakan yang sesuai dengan 

prosedur kepada individu maupun kelompok atas 

pelanggaran dan kejahatan yang mereka lakukan. 

Walaupun tidak diungkapkan secara jelas, tersirat 

didalamnya bahwa kesalahan, perlawanan atau 

pelanggaran ini disengaja. Artinya bahwa orang 

tersebut mengetahui perbuatan yang dilakukannya 

salah namun tetap melakukannya. 

Hukuman adalah penderitaan yang diberikan 

atau yang ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang 

(orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi 

pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.
19

 Penderitaan 

yang dimaksud bukan berarti menyiksa peserta didik, 

namun sebuah sanksi yang sudah menjadi peraturan 

dari atasan (sekolah) atas pelanggaran atau kejahatan 

yang dilakukan. 

Hukuman adalah penyajian stimulus tidak 

menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera 

tangka laku siswa yang mengganggu jalannya 

kegiatan belajar mengajar.
20

 

Hukuman adalah perbuatan secara 

internasional diberikan, sehingga menyebabkan 

penderitaan lahir batin, diarahkan untuk menggugah 

hati Nurani dan penyadaran di penderita akan 

kesalahannya.
21

 Hukuman ini akan terjadi apabila 

pelanggaran yang dilakukan sangat berat bahkan 

sampai merugikan banyak orang. 

                                                             
19Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung, Remaja 

Rosda Karya, 1993, hal: 236. 
20A.J.E. Toenlioe, Teori dan Praktek Pengolahan Kelas, Surabaya, Usaha 

Nasional, 1992, hal: 74. 
21Kartini Kartono, Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis, Bandung, Mandar Maju, 

1992, hal: 261. 
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Hukuman berarti suatu bentuk kerugian atau 

kesakitan yang ditimpakan kepada orang yang berbuat 

salah tersebut.
22

 

Hukuman mempunyai tiga peran penting dalam 

pendidikan (kedisiplinan), yaitu diantaranya : 

1. Fungsi hukuman untuk menghalangi dalam 

pengulangan tindakan yang tidak diinginkan. 

2. Fungsi hukuman sebagai mendidik. Sebelum anak 

mengerti peraturan, mereka dapat belajar bahwa 

tindakan tertentu benar dan yang lain salah 

dengan mendapat hukuman karena melakukan 

tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman 

apabila mereka melakukan tindakan yang benar. 

3. Fungsi memberi motivasi untuk menghindari 

prilaku yang tidak dibenarkan (diterima).
23

 

Hukuman akan menghasilkan disiplin pada taraf 

yang lebih tinggi pada peserta didik. Dalam Islam hal 

mendidik (pendidikan) juga tidak lepas dari hukuman, 

pendidikan yang terlampau halus akan sangat 

berpengaruh jelek, karena membuat jiwa tidak stabil. 

Oleh karena itu herus ada sedikit kekerasan dalam 

mendidik, diantara bentuk kekerasan itu adalah 

hukaman.
24

 

Allah berfiman dalam surah at-Taubah ayat 74 : 

                       

                                                             
22Charles Schaefer, Ph.D., Bagaimana Membimbing, Mendidik dan 

Mendisiplinkan Anak Secara Efektif, Alih Bahasa, Drs. R Turman Sirait,Jakarta, Restu 

Agung, 2000, hal: 130. 
23Op,Cit., Hurlock EB., hal: 87 
24Muhammad Qutb, Sistem Pendidikan Islam, Bandung,PT Al-Ma’arif, 1993, 

hal: 343 
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Artinya : “Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah 

akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di 

dunia dan diakhirat.”25
 

Ada dua macam teori tentang hukuman yaitu : 

1. Menghukum karena kesalahan 

2. Menghukum supaya keadaan tidak diulangi lagi.
26

 

Syarat-syarat memberikan hukuman kepada 

seseorang: 

1. Hukuman harus selaras dengan kesalahan. 

2. Hukuman harus seadil-adilnya. 

3. Hukuman harus lekas dijalankan agar anak 

mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa 

maksud hukuman itu. 

4. Memberi hukuman harus dalam keadaan yang 

tenang, jangan pada saat marah. 

5. Hukuman harus sesuai dengan umur anak. 

6. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab 

bertujuan untuk membentuk kiat hati, tidak hanya 

sekedar menghukum saja. 

7. Hukuman harus diakhiri dengan pemberian 

ampun. 

8. Hukuman kita berikan jika terpaksa, atau 

hukuman merupakan alat pendidikan yang 

terakhir. 

9. Yang berhak memberi hukuman hanyalah mereka 

yang cinta pada anak saja, sebab jika tidak 

berdasarkan cinta, maka hukuman akan bersifat 

balas dendam. 

10. Hukuman harus menimbulkan penderitan pada 

hukuman dan yang menghukum (sebab yang 

menghukum itu terpaksa).
27

 

                                                             
25Depag RI, Op. Cit., hal:291-292. 
26Suwarno, Pengantar UmumPendidikan, Jakarta,Aksara Baru, 1988, hal: 115. 
27Ibid, Suwarno, hal : 116-117 
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Hukuman buka tindakan pertama yang diberikan 

oleh seorang pendidik, dan hukuman bukan cara yang 

di utamakan, tetapi hal yang pertama dilakukan 

adalah dengan cara menasihati anak sebelum 

memberikan hukuman ketika perbuatannya sudah 

melewati batas. 

c. Penghargaan 

Menurut Hafi Anshari ganjaran adalah alat 

pendidikan yang represif yang bersifat menyenangkan 

ganjaran diberikanpada anak yang mempunyai 

prestasi-prestasi tertentudalam pendidikan, memiliki 

kemajuan dan tingkah laku yang baik sehingga dapat 

menjadikan contoh tauladan bagi kawan-kawannya.
28

 

 Penghargaan diberikan kepada seseorang 

karena sukses atas pencapaiannya dan diakui atas 

prestasi yang telah diraih. Penghargaan juga bisa 

dalam bentuk imbalan balas jasa yang diberikan 

kepada seseorang atau sebuah kelompok. 

Dalam agama Islam penghargaan diartikan sebagai 

pahala. Allah berfirman dalam surah al-Zalzalah ayat 

7-8 : 

                         

            

Artinya :“(7) Maka barang siapa yang mengerjakan 

kebaikan seberat dzarah niscaya dia akan melihatnya. 

(8) Dan barang siapa yang mengerjakan 

kejahatanseberat dzarah sekalipun niscaya dia kan 

melihatnya pula.”29
 

 

Ayat diatas menggambarkan bahwa masalah 

pahala erat kaitannya dalam rangka pembinaan 

                                                             
28Amir Da’ien Indra Kusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Teoritis Filosofis, IKIP Malang. 1973, hal: 159-161. 
29Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir, Jakarta:  Penerbit KALIM, hal : 600 
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disiplin. Para peserta didik akan memperoleh 

penghargaan (reward) khusus atas prestasi maupun 

ketaatannya dalam berdisiplin. 

Sedangkan pengertian ganjaran menurut 

Ngalim Purwanto adalah : salah satu alat Pendidikan, 

jadi dengan sendirinya maksud alat untuk mendidik 

anak supaya anak dapat merasa senang karena 

perbuatannya atau pekerjaannya mendapat 

penghargaan.
30

 

Dapat disimpulkan bahwa penghargaan 

adalah segala sesuatu yang berupa hadiah atau 

ganjaran yang dapat menyenangkan hati dan perasaan 

diberikan kepada peserta didik karena mendapatkan 

hasil yang baik dalam proses Pendidikan yang telah di 

capainya. Dengan adanya penghargaan tersebut 

peserta didik senantiasa melakukan hal yang baik dan 

terpuji. Ganjaran yang dimaksud bias berupa pujian, 

penghormatan, hadiah, dan tanda penghargaan. 

 

d.  Konsistensi 

Konsistensi adalah suatu hal yang kita yakini 

secara prinsip dan terus menerus kita lakukan. 

Menurut Robins konsistensi berarti setiap individu 

berusaha untuk menyelaraskan sikap dan perilaku 

agar terlihat rasional dan konsisten.
31

 Ini artinya 

seseorang yang konsisten memiliki sikap tetap. Selalu 

berusaha menyelaraskan perkataan, sikap dan 

perilakunya.  

Sedangkan menurut Everston konsistensi 

berarti mempertahankan ekspetasi yang sama bagi 

perilaku yang pantas dalam sebuah kegiatan tertentu 

sepanjang waktu dan bagi seluruh siswa.
32

 Seseorang 

yang memiliki sikap konsisten tidak akan mudah 

                                                             
30 Ngalim Purwanto, Op Cit., hal : 231 
31Robins S.P, Manajemen, Jakarta : Erlangga, 2010, hal : 41 
32Everston dkk, Manajemen Kelas untuk Guru SD, Jakarta : Kencana, hal : 184 
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terpengaruh dengan informasi yang baru. Ia akan 

tetap seperti apa yang ia yakini sejak awal. 

Dalam hal ini konsistensi menjadi ciri dari 

semua aspek disiplin. Karena dengan adanya 

konsistensi dalam peraturan yang digunakan sebagai 

pedoman perilaku, konsistensi dalam aturan bukan 

hanya diajarkan namun juga dipaksakan dan ada 

sanksi atau hukuman kepada peserta didik yang tidak 

sesuai pada peraturan. 

Melakukan sesuatu secara konsisten menjadi 

sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Seperti 

yang dikatakan Asyiqor dalam bukunya, “Suatu 

keinginan tidak akan terarah pada suatu perbuatan 

dalam mewujudkan niatnya selama tidak mempunyai 

ketetapa hati yang kuat dan tidak ada keraguan.”33
 

Seseorang yang memiliki sikap konsisten 

akan memliki sikap disiplin yang baik karena disiplin 

merupakan salah satu aspek penting dalam diri 

seseoang. Disiplin yang baik adalah yang dapat 

membantu seseorang dalam meningkatkan konsistensi 

diri. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

konsistensi diri dapat ditingkatkan dengan cara 

menanaman sikap sadar terhadap disiplin dalam 

kehidupan seseorang. Dengan kata lain sikap 

konsistensi dan disiplin erat kaitannya untuk 

meningkatan prestasi belajar peserta didik. 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Peserta 

Didik 

Perilaku disiplin tidak akan mudah tumbuh dengan 

sendirinya, melainkan perlu adanya kesadaran diri, 

latihan, kebiasaan, dan juga adanya hukuman. Peserta 

didik akan mempunyai sikap disiplin apabila peserta didik 

                                                             
33Asyiqor, Fiqih Niat, Jakarta : Gema Insani Press, 2005, hal : 178 
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sadar akan pentingnya kedisiplinan terhadap kehidupan 

sehari-hari. 

Menurut Tulus Tu’u, ada empat faktor dominan yang 

mempengaruhi dan membentuk disiplin antara lain:
34

 

1) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa 

disiplin penting bagi kebaikan dan keberhasilan 

dirinya. Selain itu, kesadaran diri menjadi motif 

sangat kuat bagi terwujudnya disiplin. Disiplin yang 

terbentuk atas kesadaran diri akan kuat pengaruhnya 

dan akan lebih tahan lama dibandingkan dengan 

disiplin yang terbentuk karena unsur paksaan atau 

hukuman. 

2) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah 

penerapan dan praktikatas peraturan-peraturan yang 

mengatur perilaku individunya. Hal ini sebagai 

kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan 

oleh kemampuan dan kemauan yang kuat. 

3) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, 

membina dan membentuk perilaku yang sesuai 

dengan nilai-niai yaang ditentukan atau diajarkan. 

4) Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi 

dan meluruskan yang salah sehingga orang kembali 

pada perilaku yang sesuai dengan harapan. 

 

6. Upaya Menanamkan Sikap Disiplin 

Ada dua upaya penanaman disiplin yang 

dikemukakan oleh Haimowiz MLN, yakni: 

1. Love oriented tichique,  berorientasi pada kasih 

sayang. Tehnik penanaman disiplin dengan 

meyakinkan tanpa kekuasaan dengan memberi pujian 

dan menerangkan sebab-sebab boleh tidaknya suatu 

tingkah laku yang dilakukan. 

 

2. Berorientasi pada materi, yaitu menanamkan disiplin 

dengan meyakinkan melalui kekuasaan, 

                                                             
34 Tulus Tu’u , Op Cit., hal : 48 
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mempergunakan hadiah yang benar-benar berwujud 

atau hukuman fisik.
35

 

Strategi meningkakan sikap disiplin sangat penting 

bagi peserta didik, peningkatan disiplin peserta didik juga 

bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Pembiasaan 

Anak dibiasakan melakukan sesuatu dengan baik, 

tertib, dan teratur. Misalnya berpakaian rapih, keluar 

masuk kelas harus hormat pada guru, memberi salam, 

dan lain sebagainya. 

2. Contoh dan Teladan 

Dengan contoh dan tauladan yang baik atau uswatun 

hasanah peserta didik akan mengikuti apa yang 

mereka lihat pada guru, jadi guru adalah panutan 

murid. Oleh karena itu guru harus memberikan contoh 

yang baik. 

3. Penyadaran 

Kewajiban bagi para guru untuk memberikan 

penjelasan-penjelasan, alasan-alasan yang mauk akal 

atu diterima oleh peserta didik, sehingga dengan 

demikian timbul kesadaran anak tentang adanya 

perintah yang harus dikerjakan dan larangan yang 

harus di tinggalkan. 

4. Pengawasan atau Kontrol 

Kepatuhan  anak terhadap peraturan atau tata tertib 

naik turun, dimana hal tersebut disebabkan oleh 

adanya situasi tertentu yang mempengaruhi terhadap 

anak, adanya anak yang menyeleweng atau tidak 

mematuhi peraturan maka perlu adanya pengawasan 

atau control yang intensif terhadap situasi yang tidak 

diinginkan akibatnya akan merugikan keseluruhan.
36

 

                                                             
35Singgih D Gunarasa, Psikologi Untuk Membimbing, Jakarta : Rineka Cipta, 

1993, hal : 86-87 
36Hafi Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional,  Surabaya : 1983, 

hal: 66-67 
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Jadi peranan disiplin harus di sesuaikan dengan 

perkembangan anak terutama dengan cara menanamkan sikap 

disiplin yang dilakukan orang tua atau pendidik, oleh karena 

itu pendidik harus menyadari kemampuan kognitif peserta 

didiknya sejak dini. Dibenarkan untuk bersikap tegas kepada 

anak oleh orang tua atau peserta didik oleh guru, hal ini 

berkaitan dengan kedisiplinan. Namun tidak menggunakan 

kekerasan vebal/non verbal yang membuat anak atau peserta 

didik menjadi takut bahkan bisa trauma. 

 

B. HASIL BELAJAR SISWA 

1. Pengertian Hasil Belajar Siswa 

Slameto (2016:12) mengatakan “Belajar ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan” 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi 

belajar diartikan sebagai penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran 

yang lazimnya ditujukan dengan nilai tes atau angka yang 

diberikan oleh guru.
37

 

 

Para ahli banyak yang berbeda pendapat tentang 

“hasil belajar” diantaranya sebagai berikut : 

 

a. Menurut Jihad dan Haris (2012:14) hasil belajar 

merupakan 

pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap dari ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses belajar 

yang dilakukan dalam waktu tertentu.
38

 

                                                             
37 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka,1995, hlm 787. 
38 Jihad, A.dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: 2012, 

Multi Presindo, hal : 14 
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b. Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999), hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar.
39

 

 

c. Menurut Arikunto mengatakan bahwa “Hasil belajar 

adalah hasil akhir setelah mengalami proses belajar, 

perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat 

diamati, dan dapat diukur”.
40

 

 

d. Sudjana (2013: 22) mengatakan, “Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya”.
41

 Beliau juga 

membagi hasil belajar kedalam tiga macam yaitu: 

keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan 

pengertian, sikap dan cita-cita.
42

 

Hasil belajar ialah suatu penialaian yang dilakukan 

setelah kegiata proses belajar mengajar tujuannya untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar siswa yang 

dapat diraihnya sesuai dengan jerih payah siswa itu 

sendiri sesuai kemampuan yang ia miliki. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengertian sederhana dari hasil belajar adalah hasil yang 

diperoleh dari usaha siswa selama proses pembelajaran 

yang kemudian megakibatkan adanya suatu perubahan 

yang dicapai oleh siswa dengan pembuktian berupa 

                                                             
39 Sulastri, Imran, dan Arif Firmansyah, “Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Melalui Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata 

Pelajaran IPS di Kelas V SDN 2 Limbo Makmur Kecamatan Bumi Raya”, 

Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 3 No. 1 ISSN 2354-614X 
40

 Arikunto, Suharsimi, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik”, Jakarta: 2009, Rineka Cipta, hal : 133 
41

 Sudjana, Nana “Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar”, Bandung: 

2013, PT. Remaja Rosdakarya, hal : 22 
42

 Ibid :45 
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keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan yang 

dinyatakan dalam bentuk symbol, huruf angka, ataupun 

kalimat. 

2. Tujuan Hasil Belajar 

Dalam bukunya, Kunandar berpendapat bahwa tujuan 

hasil belajar peserta didik adalah : 

1) Melacak kemajuan peserta didik, artinya dengan 

melakukan penilaian, maka perkembangan hasil 

belajar peserta didik dapat diidentifikasi yakni 

menurun atau meningkat. 

 

2) Mengecek keterampilan kempetensi peserta didik, 

artinya dengan melakukan penilaian, maka dapat 

diketahui apakah peserta didik telah menguasai 

kompetensi tersebut ataukah belum menguasai. 

Selanjutnya dicari tindakan tertentu bagi yang 

belum menguasai kompetensi tersebut . 

 

3) Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh 

peserta didik, artinya dengan melakukan 

penilaian, maka dapat diketahui kompetensi mana 

yang belum dikuasai dan kompetensi mana yang 

telah dikuasai.  

 

4) Menjadi umpan balik untuk perbaikan peserta 

didik, artinya dengan melakukan penilaian, maka 

dapat dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki 

hasi belajar peserta didik yang masih di bawah 

standar (KKM).
43

 

 

3. Manfaat Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil belajar pada hakikatnya adalah tingkah laku 

seseorang yang mencakup kemampuan kognitif, afektif 

                                                             
43

 Kunandar. 2013. Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta 

Didik Berdasarkan Kurikulum 2013). Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hal 

: 70 
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dan psikomoriknya setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran tertentu. Pendidikan atau pembelajaran 

dapat dikatakan berhasil apabila tampak perubahan yang 

dialami siswa akibat proses belajar mengajar yang 

dialaminya. 

Hasil belajar yang menunjukan perubahan keadaan 

menjadi lebih baik dapat berguna dan bermanfaat untuk: 

menambah pengetahuan, lebih memahami sesuatu yang 

belum dipahami sebelumnya, lebih berkembang dalam 

keterampilan, memiliki pandangan baru terhadap sesuatu 

hal, lebih menghargai sesuatu dibandin sebelumnya, dan 

lain sebagainya. 

Untuk seorang pendidik atau guru penilaian hasil 

belajar siswa bermanfaat untuk : 

Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama 

dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Memantau 

kemajuan belajar dan mendiagnosis kesulitan apa yang 

dialami oleh peserta didik. Memberi umpan balik pada 

siswa agar mengetahui dimana letak kekuatan dan 

kelemahannya dalam proses pencapainnya dalam 

kompetensi. Guru juga mendapat pilihan alternative untuk 

menilai muridnya serta mendapat umpan balik (feedback) 

dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan 

sumber belajar yang digunakan. 

 

4. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal peserta didik. Menurut Munadi dalam 

(Rusman. T, 2013:124) faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar antara lain meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal Meliputi faktor fisiologis dan 

faktor  psikologis. Sementara  faktor  eksternal meliputi 

faktor lingkungan dan faktor instrumental.
44

 

                                                             
44

 Rusman. Model-

model Pembelajaran:  Mengembangkan  Profesionalisme Guru. Jakarta: 

2014, PT Raja Grafindo Persada 
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Menurut Hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar itu yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat di 

dalam diri individu itu sendiri, seperti kesehatan jasmani 

dan rohani, kecerdasan (intelegensia), daya ingat, 

kemauan, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang berasal dari luar diri individu yang belajar, 

seperti keadaan lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan semua 

lingkungan tersebut.
45

 

Menurut Slameto menerangkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar adalah:  

a. Faktor intern meliputi :  

Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan dan 

faktor cacat tubuh. Faktor psikologis terdiri dari 

inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. Faktor kelelahan baik 

kelelahan secara jasmani maupun kelelahan secara 

rohani.  

 

b. Faktor ekstern meliputi : Faktor keluarga terdiri dari 

cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

Faktor sekolah terdiri dari metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Faktor 

masyarakat terdiri dari kegiatan siswa dalam 

                                                             
45

 Vivi Ariani dan Sesmiwati, “Studi Tentang Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Estimasi 1 

Program Studi Teknik Ekonomi Konstruksi (Studi Kasus: Angkatan 2016)”, 

Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil, Vo.l 5, No.2, Desember 2019: 

hal : 76 
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masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat.
46

 

Sedangkan Rifa’i dalam bukunya berpendapat bahwa 

faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses 

dan hasil belajar adalah kondisi internal dan eksternal 

peserta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, 

seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis seperti 

kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi sosial, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

Sama kompleksnya pada kondisi internal adalah kondisi 

eksternal yang ada di lingkungan peserta didik. Beberapa 

faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan 

materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), 

tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya 

belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, 

dan hasil belajar.
47

 

Faktor lainnya : 

Faktor instrument atau adanya perubahan yang 

direncanakan, terdiri dari empat jenis, diantaranya : 

1. Kurikulum 

2. Guru 

3. Administrasi 

4. Sarana dan Fasilitas 

Selain faktor diatas, ada poin-poin yang dapat 

mempengaruhi pembelajaran peserta didik, 

diantaranya adalah: 

 

 

                                                             
46

 Slameto. “Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhiya”. 

Jakarta: 2010, Rineka Cipta. 
47

 Rifai, Achmad dan Chatarina Tri Anni, “Psikologi Pendidikan”, 

Semarang UNNES PRESS: 2009, hal : 97 
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1. Elemen Utama 

a. Motivasi 

Motivasi menimbulkan adanya 

dorongan terhadap keinginan belajar 

peserta didik atau untuk melakukan suatu 

tindakan atau kegiatan tetentu sehingga 

mencapai satu tujuan yang diinginkan. 

Sehingga motivasi dapat mempengaruhi 

apa yang akan dia pelajari. 

 

b. Tujuan 

Setiap manusia yang melakukan 

kegiatan tentunya harus mempunyai 

tujuan yang ingin dicapainya, karena 

sebuah tujuan adalah sasaran akhir dari 

sebuah perbuatan. 

 

c. Situasi 

Situasi berkaitan dengan kondisi 

pribadi atau keadaan sosial akan banyak 

menunjang efesiensi belajar. 

 

2. Elemen Penunjang 

a. Kesiapan 

Kesiapan adalah sebuah kondisi 

dimana seseorang atau kelompok sudah 

mampu menanggapi atau mempraktekan 

suatu kegiatan atau ujian yang melibatkan 

fisik, mental dan emosial. Kesiapan 

peserta didik dalam belajar merupakan 

suatu kempuan potensial dan fisik 

maupun mental untuk belajar, disertai 

harapan keterampilan yang dimiliki dan 

menjadi latar belakang mengerjakan 

sesuatu.  
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b. Minat dan Konsentrasi 

Minat dan konsentrasi belajar 

merupakan suatu bajan pelajaran yang 

dipelajari. Pada dasarnya minat 

merupakan perkaitan yang bersifat khusus 

sedangkan konsentrasi muncul akibat 

adanya kemampuan berpikir secara fokus 

dan minim gangguan. 

 

c. Keteraturan waktu dan Disiplin 

Mengenai keteraturan waktu dan 

kedisiplinan, ada beberapa cara agar kita 

dapat belajar dengan disiplin diantaranya; 

kita harus belajar setiap hari, baca ulang 

bahan pelajaran setiap setelah dipelajari, 

jangan menunda pekerjaan, jangan belajar 

mendadak ketika waktu ujian sudah 

dekat. Seseorang harus memegang 

disiplin untuk menaati rencana kerja yang 

dibuatnya sendiri.
48

 

 

5. Cara Melakukan penilaian terhadap hasil belajar 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa, 

dilakukan evaluasi belajar atau penilaian yang merupakan 

tindak lanjut untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 

Hasil belajar dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian 

(formatif), nilai ulangan tengah semester (subsumatif), 

dan nilai ulangan semester (sumatif).  

 

Untuk mengetahui prestasi belajar yang diraih dari 

hasil belajar peserta didik maka yang dijadikan sebagai 

tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar 

mengajar dapat dikatakan berhasil, maka dapat 

                                                             
48Samidjo, Sri Mardiani, Bimbingan Belajar dalam Rangka Penerapan Sistem 

SKS dan Pola Belajar yang Efisien, Bandung, CV. Armico, 1985, hal: 16. 
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mengguanakan sebuah acuan yang sejalan dengan 

kurikulum yang berlaku saat ini, diantaraya adalah : 

a) Sangat Baik atau Maksimal : Jika semua bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh 

siswa.  

b) Baik atau Optimal : Jika (85% sd 94%) bahan 

pelajaran diajarkan dapat dikuasai peserta didik.  

c) Cukup atau Minimal : Jika (75% sd 84%) bahan 

pelajaran diajarkan dapat dikuasai peserta didik. 

d) Kurang : Jika bahan pelajaran yang diajarkan 

kurang dari 75% yang hanya dapat dikuasai 

peserta didik. 

 Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan belajar siswa, dapat dilakukan dengan test 

prestasi, jenis penilaiannya sebagai berikut : 

a. Test Formatif 

Dapat disimpulkan bahwa test formatif adalah 

penialaian hasil belajar untuk mengetahui 

keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan 

oleh guru guna memperoleh umpan balik (feedback) 

dari apa yang telah diajarkannya. Sehingga proses 

belajar mengajar dapat diperbaiki pada bahan ajar 

tertentu maupun pada waktu-waktu tertentu. 

 

b. Test Subsumatif 

Jenis penilaian ini dilaksanakan pada 

pertengahan semester meliputi bahan mengajar atau 

satua bahasan yang diajarkan pada waktu tertentu. 

Tujuannya untuk mendapatkan gambaran daya serap, 

juga untuk menetapkan tingkat prestasi belajar peserta 

didik yang kemudian di pertimbangkan untuk 

menentukan nilai rapot. 

 

c. Test Submatif 

Penilaian ini dilaksanakan pada akhir 

semester. Dilakukan untuk mengukur daya serap 

peserta didik terhadap pokok-pokok pembahasan yang 
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telah diajarkan selama satu semester. Tujuannya 

untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan 

belajar peserta didik dalamsuatu periode tertentu. 

Hasil dari test atau penilaian ini kemudian akan 

dimanfaatkan untuk menyusun rangking atau 

peringkat kelas sebagai ukuran kualitas sekolah. 

 

C. HUBUNGAN KEDISIPLINAN TERHADAP HASIL 

BELAJAR PESERTA DIDIK 

 Belajar merupakan sebuah proses menimba ilmu yang 

dilakukan secara aktif, rutin, dan sistematis agar dapat 

dikatakan berhasil. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil 

salah satunya dapat dilihat dari kadar kedisiplinan belajar 

siswa. Semakin disiplin seseorang maka semakin tinggi 

juga prestasi belajarnya. 

Untuk mencapai prestasi diperlukan sifat dan tingkah 

laku seperti aktif, siap belajar, mengerjakan tugas-tugas 

dan memiliki harapan dan tujuan untuk keberhasilan yang 

akan datang. Sedangkan bagi orang yang tidak memiliki 

disiplin yang tinggi dan aspirasi yang kuat maka individu 

tersebut akan menghambat dirinya sendiri dalam kegiatan 

belajarnya. 

Jika seseorang memiliki sikap disiplin dan kebiasaan 

baik maka semua usaha yang dilakukannya memberikan 

hasil yang memuaskan. Disiplin artinya berusaha untuk 

menaati segala aturan dan ketentuan dalam menuju 

prestasi belajar dengan baik maka yang akan diperolehnya 

adalah hasil belajar yang maksimal serta memuaskan.  

Belajar dengan sikap disiplin dapat menghindari diri dari 

rasa malas.  Disiplin justru akan meningkatkan gairah dan 

konsetrasi yang dapat miningkatkan daya kemampuan 

belajar peserta didik pada pelajaran sehingga dapat meraih 

prestasi belajar karena disiplin adalah slah satu kunci 

sukses dan keberhasilan. Baik dalam bidang Pendidikan, 

pekerjaan, dan lain-lain. 
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Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

baik disiplin maupun hasil belajar saling berpengaruh 

antara satu dengan yang lainnya, sehingga semakin tinggi 

kedisiplinan belajar peserta didik maka semakin besar 

hasil belajar yang akan diraihnya. 

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa dengan berdisiplin, 

diantaranya : 

1. Disiplin Belajar 

Disiplin menjadi salah satu asas yang baik 

dalam belajar, karena disiplin adalah jalan untuk 

melalui usaha pembelajaran yang diarahkan dalam 

pedoman-pedoman sehingga peserta didik 

mempunyai cara belajar yang baik. Banyak pelajar 

yang memiliki sifat bermalas-malasan, keinginan 

instan atau mencari gampangnya saja dalam 

menyelesaikan sesuatu, menyontek, enggan berusaha 

dan bersusah payah, dan lain gangguan lainya bisa 

diatasi seorang peserta didik yang memiliki sifat 

disiplin. 

 

2. Disiplin Ibadah 

Disiplin ibadah diwujudkan dalam 

melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu baik 

dirumah, di mushola, ataupun di masjid. Sebagaimana 

Alah telah berfirman dalam al-Qur’an :  

                    

                       

           

Artinya: 

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan 

shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, 

di waktu duduk dan di waktu berbaring. 
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Kemudian apabila kamu telah merasa aman, 

maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana 

biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah 

fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-

orang yang beriman.” (QS. An-nisa : 103)
49

 

Dalam ajaran islam, banyak sekali ayat dan 

hadist al-qur’an yang menjelaskan dan mengajarkan 

tentang kedisiplinan, salah satunya adalah surat An-

nisa :103. Ayat diatas memerintahkan kita disiplin 

dalam artian menataati peraturan yang telah 

diperintahkan (ditetapkan) Allah SWT. 

Sebagai contoh : Sholat lima waktu (sholat 

fardhu) memiliki batasan waktu, sehingga umat islam 

harus melaksanakan sholat tepat pada waktu yang 

telah ditentukan. Jika tidak tepat pada waktu yang 

telah ditentukan maka sholatnya dianggap tidak sah. 

3. Disiplin Waktu 

Pemanfaatan waktu dalam belajar merupakan 

satu hal yang perlu diperhatikan dalam cara belajar 

efektif dan efisien. Bagi orang yang memiliki tujuan 

yang jelas maka menurutnya waktu adalah sesuatu 

yang sangat berharga yang tidak boleh dibuang atau 

di sia-siakan dengan percuma. Karena waktu memiliki 

ciri-ciri cepat habis, waktu yang telah habis tidak akan 

dapat kembali dan tidak mungkin dapat diganti.
50

 

 

4. Disiplin Diri 

Pada hakekatnya disiplin yang tumbuh pada 

diri seseorang terpancar dari hasil kesadaran manusia. 

Disiplin inilah yang banyak diharapkan tertanam dan 

tumbuh pada diri setiap manusia, karena disiplin diri 

                                                             
49Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Surabaya : Duta Ilmu : 

2009, hal : 126 
50Syekh Yusuf Al-Qordhawi, Disiplin Waktu dalam Kehidupan Seorang 

Muslim, Penerjemah M. Qodirun Nur, Ramadhani, Solo, 1989, hlm: 25. 
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mampu membangkitkan semangat belajar peserta 

didik. 

 

5. Disiplin Kelompok 

Disiplin kelompok dapat diwujudkan dalam 

bentuk hormat, taat, dan patuh terhadap peraturan dan 

norma-norma yang berlaku dalam sebuah kelompok 

masyarakat atau bidang dan organisasi tertentu. 

Misalnya bergotong royong, pemilihan RT/RW 

setempat, berpartisipasi dalam kegiatan rutin tahunan 

memperingati hari kemerdekaan Indonesia pada  

tanggal 17 Agustus, dan lain sebagainya. 

 

 

6. Disiplin Nasional 

Perwujudan dari disiplin ini dalam bentuk 

hormat, taat, dan patuh terhadap peraturan dan norma-

norma yang berlaku yang diberikan oleh Presiden atau 

pemerintahan Negara kepada seluruh lapisan 

masyarakat. Agar kita dapat membangun, 

menciptkan, mencapai tujuan nasional, mencapai taraf 

hidup dan kesejahteraan yang semakin meningkat.
51

 

Disiplin nasional juga bisa dalam bentuk taat 

membayar pajak, baik pajak kendaraan, bumi dan 

bangunan, dan lain sebagainya, agar Indonesia 

melangkah lebih maju dan menjadikan Indonesia 

negara yang taat pajak sebagai bentuk patuh dan taat 

dalam disiplin Nasional. 

 

Uraian disiplin diatas akan berpengaruh pada prestasi 

belajar siswa baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dalam mencapai hasil belajar demi prestasi 

belajar yang bagus, selain guru, orang tua juga memiliki 

peran penting dalam pengaruh kedisiplinan terhadap 

prestasi belajar peserta didik, supaya anak dapat belajar 

                                                             
51Soegeng Prijodarminto, Op. Cit., hlm: 26. 
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dengan baik dan semangat juga termotifasi dengan adanya 

dukungan dari keluarga. Sehingga menjadikan anak 

sebagai individu yang taat, patuh, berbudi luhur serta 

berprestasi baik khususnya dalam bidang Pendidikan. 

 

D. Kajian Penelitian Relevan 

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Hubungan Disiplin Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 18 Banda 

Aceh, oleh Zainidar Aslianda, Israwati, dan Nurhaidah. 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Universitas Syiah Kuala, mengatakan bahwa  pada 

penelitian ini jumlah siswa yang di teliti hanya berjumlah 

30 orang saja, hasil penelitian, diketahui r hitung adalah 

0,59 sedangkan r tabel 0,361 pada taraf signifikasi 5%. 

Dengan demikian hipotesis nol (Ho) dinyatakan ditolak, 

sedangkan hipotesis penelitian (Ha) dinyatakan diterima, 

artinya bahwa terdapat korelasi yang positif antara 

disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa, sehingga 

hipotesis dapat dibuktikan. 

 

2. Pengaruh Kedisiplinan Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika, mengatakan bahwa Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP Negeri 223 Jakarta yang beralamat 

di Jalan Surilang Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar 

Rebo Jakarta Timur dengan Jumlah sampel yang diambil 

dalam penelitian ini yaitu berjumlah 59 responden dari 

populasi 235 siswa dengan  data yang valid yaitu 25 soal 

dan data yang tidak valid berjumlah 5. Uji signifikan 

regresi yaitu menyatakan hipotesis Ho ditolak dan dapat 

disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

Sehingga kedisiplinan siswa berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar matematika. 
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E. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari Bahasa Yunani yaitu “hupo” 

(sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). Karena 

pernyataan masih bersifat sementara yang masih lemah 

kebenaranya, maka perlu diuji kebenarannya.
52

 Dugaan atau 

anggapan tersebut akan diuji kebenarannya dengan data yang 

dikumpulkan dari penelitian. 

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, 

penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

“Ada pengaruh kedisiplinan dan prestasi belajar peserta didik 

kelas IX pada mata pelajaran agama di MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung” 

 

                                                             
52

Ir. Syofyan Siregar, Statistik Parametrik untuk penelitian Kuantitatif, Jakarta : 

PT. Bumi Aksara, 2015, hal : 65 
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