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ABSTRAK 

 
Herlin Febriana Dwi Prasti, 2005, “Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Disiplin 

Belajar Siswa Pada Saat Layanan Pembelajaran Kelas II SMU Negeri 1 Limbangan 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005.” 

 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah disiplin siswa 

dalam belajar di SMU Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 

2004/2005, bagaimanakah motivasi siswa dalam belajar di SMU Negeri 1 Limbangan 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005 dan adakah hubungan antara motivasi 

belajar dengan disiplin belajar siswa pada saat layanan pembelajaran di SMU Negeri 

1 Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

disiplin siswa dalam belajar di SMU Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 

Pelajaran 2004/2005, untuk mengetahui bagaimanakah motivasi siswa dalam belajar 

di SMU Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005, dan 

untuk mengetahui adakah hubungan antara motivasi belajar dengan disiplin belajar 

siswa di SMU Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II sejumlah 131 

siswa, penentuan sampel penelitian dengan teknik proposional random sampling 

berdasarkan ukuran sampel yang diperoleh dari tabel Krejcie didapatkan banyak 

sampel 98 siswa. Pengambilan data dengan menggunakan skala psikologis untuk 

mengukur disiplin  sedangkan angket untuk mengukur motivasi siswa. Untuk 

mendapatkan validitas dari perhitungan diperoleh dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment, sedangkan untuk mendapatkan reliabilitas dari perhitungan 

diperoleh dengan menggunakan rumus alpha. Uji coba dilakukan pada siswa kelas II 

diluar kelompok sampel sebanyak 43 siswa  dimana pernyataan yang tidak valid 

nomor  6,9,16,20,25,29,34,42,47,53,55,58,61,68,75,  dan reliabilitas Skala Psikologis 

disiplin belajar diperoleh = 0,860, sedangkan reliabilitas angket motivasi belajar 

diperoleh = 0,831 dengan r (5%:50) diperoleh = 0,279. artinya hasil dari kedua 

instrumen penelitian reliabel. 

Hasil penelitian menunjukkan secara umum disiplin belajar siswa termasuk 

dalam kategori cukup baik sedangkan pada motivasi belajar termasuk dalam kategori 

baik, dengan besar hubungan antara motivasi belajar dengan disiplin belajar sebesar 

0,915 dimana harga r tabel nya = 0,714, karena r tabel < r hitung maka berarti bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan disiplin belajar. 

Saran berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin 

belajar siswa perlu adanya pembenahan kearah yang lebih baik yaitu jangan menunda 

– nunda tugas yang diberikan guru, jangan malas untuk belajar,. Sedangkan untuk 

motivasi belajar siswa ada dua hal penting yaitu bagaimana agar siswa tidak malas 

untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa 

bila mengerjakan soal didepan kelas. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A.  ALASAN PEMILIHAN JUDUL   

Dari waktu ke waktu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin pesat, arus globalisasi semakin hebat. Akibat dari fenomena ini antara 

lain munculnya persaingan dalam berbagai bidang kehidupan diantaranya bidang 

pendidikan. Untuk menghadapinya dibutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, salah satu cara yang ditempuh adalah melalui peningkatan mutu 

pendidikan. Berbicara mengenai mutu pendidikan tidak akan lepas dari kegiatan 

belajar dimana aktivitas belajar siswa menunjukkan indikator lebih baik. Untuk 

mencapai pokok materi belajar siswa yang optimal tidak lepas dari kondisi 

dimana kemungkinan siswa dapat belajar dengan efektif dan dapat 

mengembangkan daya eksplorasinya baik fisik maupun psikis. Dengan motivasi 

belajar pada siswa disaat pemberian layanan pembelajaran yang baik tidaklah 

mudah, banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain pendidik, orang tua, 

dan siswa. Sehingga siswa memegang peranan dalam mencapai disiplin belajar. 

Menurut Undang – undang No. 20 tahun 2003 bahwa Tujuan Pendidikan 

Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

1 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.     

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal memiliki tujuan 

yang sama dengan tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut 

tidak selalu berjalan dengan lancar karena penyelenggaraan pendidikan bukan 

suatu yang sederhana tetapi bersifat kompleks. Banyak faktor yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan baik faktor dari peserta didik 

maupun dari pihak sekolah. Salah satu faktor yang berasal dari diri peserta didik 

yaitu disiplin belajar yang rendah. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan 

pendidikan salah satunya yaitu dengan meningkatkan disiplin belajar pada peserta 

didik. Agar proses belajar mengajar lancar maka seluruh siswa harus mematuhi 

tata tertib dengan penuh rasa disiplin yang tinggi. Disiplin adalah suatu kondisi 

yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan atau keterikatan terhadap sesuatu peraturan tata 

tertib.   

Disamping itu pendidikan anak dalam keluarga sering kali berlangsung 

secara tidak sengaja, dalam arti tidak direncanakan atau dirancang secara khusus 

guna mencapai tujuan – tujuan tertentu dengan metode – metode tertentu seperti 

dalam pendidikan di sekolah. Pendidikan dalam keluarga sering kali dilaksanakan 

secara terpadu dengan pelaksanaan tugas / kewajiban orang tua terhadap anak. 

Orang tua memegang peranan untuk menimbulkan motivasi belajar dalam diri 
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siswa. Karena keberhasilan siswa dalam meningkatkan motivasi belajar hanya 

ditentukan oleh kegiatan belajar mengajar di sekolah saja, tetapi juga perlu 

didukung dengan kondisi dan perlakuan orang tua (pola asuh dirumah) yang dapat 

membentuk kebiasaan belajar yang baik. Dari pengertian tersebut  tampak jelas 

bahwa disiplin merupan  sikap moral seseorang yang tidak secara otomatis ada 

pada dirinya sejak ia lahir, melainkan dibentuk oleh lingkungannya melalui pola 

asuh serta perlakuan orang tua, guru, serta masyarakat. Individu yang memiliki 

sikap disiplin akan mampu mengarahkan diri dan mengendalikan perilakunya 

sehingga akan menunjukkan nilai – nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan 

ketertiban terhadap peran – peran yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Negeri 1 Limbangan 

menunjukkan bahwa :  

1. Tampak bahwa siswa yang belajar di SMA Negeri 1 Limbangan 

menunjukkan tingkat disiplin belajar yang berbeda – beda, ada yang tinggi 

sedang dan rendah, ini dibuktikan pengamatan yang peneliti lakukan 

sendiri, wawancara dengan guru bidang studi, wali kelas maupun guru 

bimbingan dan konseling.  

2. Motivasi belajar siswa yang tinggi biasanya dimilki oleh siswa yang duduk 

dibangku bagian depan, sedangkan motivasi belajar siswa yang rendah 
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biasanya duduk dibangku belakang, ini dibuktikan dengan hasil belajar 

yang mereka dapatkan.  

Sikap disiplin dan motivasi belajar yang tinggi penting dimiliki oleh setiap 

siswa karena dengan disiplin dan motivasi belajarnya tinggi akan memudahkan 

siswa dalam belajar secara terarah dan teratur. Siswa yang menyadari bahwa 

belajar tanpa adanya suatu paksaan, siswa menunjukkan perilaku yang memiliki 

kecenderungan disiplin  yang tinggi dalam dirinya disamping itu juga akan timbul 

suatu motivasi dalam diri siswa.  Mereka menyadari bahwa dengan disiplin 

belajar dan juga adanya motivasi belajar dalam dirinya akan mempermudah 

kelancaran di dalam proses pendidikan. Hal ini terjadi karena dengan disiplin rasa 

segan, rasa malas, dan rasa membolos akan teratasi. Siswa memerlukan disiplin 

belajar dan adanya motivasi dalam belajar supaya dapat mengkondisikan diri 

untuk belajar sesuai dengan harapan – harapan yang terbentuk dari masyarakat. 

Siswa dengan disiplin belajar dan adanya motivasi yang tinggi akan cenderung 

lebih mampu memperoleh hasil belajar yang baik dibanding dengan siswa yang 

disiplin belajar dan kurangnya motivasi belajarnya rendah.  

Siswa yang disiplin dalam belajar  dan juga adanya motivasi belajar 

senantiasa bersungguh – sungguh dan berkonsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas, siswa datang ke sekolah tepat waktu dan selalu mentaati 

tata tertib sekolah, apabila berada di rumah siswa belajar secara teratur dan 

terarah.  Menurut Imelda (2002: 3) siswa yang disiplin belajar akan terlihat 
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memiliki waktu belajar yang teratur, belajar sedikit demi sedikit (menyicil), 

menyelsaikan tugas pada waktunya dan belajar dalam suasana yang mendukung.   

Dalam penelitian ini SMA Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal dipilih 

sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dari 

pembimbing di SMU yang lain di limbangan yang menyatakan  bahwa di sekolah 

tersebut menunjukkan kesenjangan khususnya pada siswa kelas 2 seperti : siswa 

datang ke sekolah sekedar presensi, setelah jam pelajaran dimulai siswa tidak 

segera masuk ke kelas, pada saat jam pelajaran kosong siswa sering gaduh dan 

meninggalkan kelas pergi ke kantin, siswa belajar jika ada ulangan saja, siswa 

kadang mencontek pada saat ulangan dan siswa mengerjakan pekerjaan rumah 

(PR) di sekolah saja. Disamping itu, prestasi belajar siswa juga belum 

memuaskan. Perilaku siswa yang demikian disebabkan karena kurangnya 

kesadaran siswa akan pentingnya belajar, siswa kurang dapat mengarahkan dan 

mengendalikan perilakunya sehingga menunjukkan perilaku yang menyimpang 

dari kegiatan belajar. Hal ini berarti dalam diri siswa tersebut disiplin belajarnya 

masih kurang karena siswa yang disiplin dalam belajar akan mampu mengarahkan 

diri dan mengendalikan perilakunya sehingga menunjukkan keteraturannya dalam 

kegiatan belajar, siswa belajar secara terprogram.       

Berdasarkan informasi tersebut peneliti melakukan observasi khususnya di 

SMA Negeri 1 Limbangan Kabupaten  Kendal, banyak siswa kurang memiliki 

disiplin belajar dan motivasi belajar  dalam arti disiplin dan motivasi belajar siswa 
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masih rendah. Dalam menerapkan disiplin pada siswa di sekolah tidak dapat 

dipisahkan dari masalah tata tertib sekolah, jadi disiplin siswa merupakan 

cerminan langsung dari kepatuhan seorang siswa dalam melakukan peraturan - 

peraturan yang berlaku di sekolahnya, kepatuhan murid dalam melaksanakan tata 

tertib sekolah akan mendukung terciptanya belajar mengajar yang efektif dan 

berguna untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Siswa yang memiliki disiplin 

dan motivasi belajar akan menunjukkan kesiapannya dalam mengikuti pelajaran 

di kelas, memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan tugas – tugas PR dan 

memiliki kelengkapan belajar misalnya buku dan alat belajar lainnya. Sebaliknya 

siswa yang kurang disiplin dan kurang motivasi belajar maka tidak menunjukkan 

kesiapan dalam mengikuti pelajaran dengan melanggar peraturan yang diterapkan 

di sekolah antara lain; tidak masuk sekolah atau membolos, tidak mengerjakan 

PR, tidak memperhatikan penjelasan guru, kelengkapan belajar kurang, bahkan 

orang tua murid menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak pada guru disekolah. 

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di SMA 

Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini siswa kelas 2 

dipilih sebagai populasi penelitian karena siswa kelas 2 menunjukkan gejala 

disiplin belajar dan motivasi belajar yang kurang tinggi dibanding dengan kelas 1 

dan kelas 3.  

Upaya peningkatan disiplin belajar dan motivasi belajar dapat dilakukan 

oleh pihak sekolah maupun oleh pihak orang tua siswa. Salah satu cara yang 
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dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan disiplin belajar dan 

motivasi belajar siswa yaitu melalui kegiatan pembinaan siswa dengan 

memberikan layanan bimbingan belajar kepada siswa dengan memberikan 

tambahan pelajaran yang dapat dilaksanakan setelah jam pelajaran sekolah 

selesai, sedangkan orang tua dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan 

belajar siswa. Disamping itu para pendidik dan orang tua dapat melakukan 

pembinaan dengan jalan memberikan contoh teladan yang berupa sikap dan 

perbuatan yang baik.  

Dalam upaya membantu siswa meningkatkan disiplin belajar maka peneliti 

mencoba untuk melaksanakan penelitian. Judul penelitian yang penulis angkat 

dalam penelitian ini yaitu ” Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Disiplin 

Belajar Siswa Pada Saat Layanan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Limbangan 

Kendal  (Penelitian Pada Siswa Kelas II) Tahun Pelajaran 2004 / 2005” . 

 

B. PERMASALAHAN  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang 

diteliti dari penelitian adalah :   

1. Bagaimanakah gambaran disiplin belajar siswa di SMA Negeri 1 

Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005. 
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2. Bagaimanakah gambaran motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 

limbangan Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005. 

3. Adakah Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Disiplin Belajar Siswa 

di SMA Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004 / 

2005.  

 

 

C. PENEGASAN ISTILAH   

Agar tidak terjadi salah tafsir mengenai judul diatas, maka perlu penegasan 

judul terutama pada istilah – istilah pokok yang terdapat di dalamnya.  

1. Pengertian Disiplin Belajar 

Disiplin adalah kepatuhan mentaati peraturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. (Andi Rasdiyanah, 1995 : 28). 

Belajar adalah sebagai proses untuk memiliki pengetahuan atau ilmu 

pengetahuan. (Totok Santoso, 1998 : 1) 

Jadi yang dimaksud disiplin belajar adalah kepatuhan mentaati 

peraturan dalam proses untuk memiliki pengetahuan atau kepatuhan 

mentaati peraturan dalam belajar.   

2. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah Keseluruhan daya penggerak baik dari dalam 

maupun dari luar diri yang menimbulkan kegiatan belajar yang 
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menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberi arah kegiatan 

belajar.  

Dalam judul skripsi ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui 

hubungan antara motivasi belajar dengan disiplin belajar siswa. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Bertolak dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah :   

1. Mengetahui gambaran disiplin belajar siswa di SMA Negeri 1 Limbangan 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005. 

2. Mengetahui gambaran motivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 limbangan 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005. 

3. Mengetahui Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Disiplin Belajar 

Siswa Pada Saat Layanan Pembelajaran di SMA Negeri 1 Limbangan 

Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2004 / 2005.  

 Untuk mengetahui hubungan antara disiplin dengan motivasi belajar 

siswa pada saat layanan pembelajaran di SMA Negeri 1 Limbangan Kabupaten 

Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005.  
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E. MANFAAT PENELITIAN  

Sebagaimana yang penulis harapkan, setelah penelitian ini akan 

diperoleh manfaat antara lain :  

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya 

tentang disiplin belajar dan motivasi belajar.  

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi pada guru pembimbing atau guru bidang studi 

serta orang tua siswa tentang disiplin belajar yang baik yang akan 

diterapkan, supaya dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar. 

 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI  

Untuk memberikan gambaran tentang isi keseluruhan dari skripsi ini 

maka dibawah ini penulis cantumkan garis besar sistematika penulisan skripsi 

sebagai berikut :   

Bagian awal skripsi Bagian ini berisi tentang halaman judul, halaman 

pengesahan, abstraksi skripsi, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel  dan daftar lampiran.  

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi gambaran tentang 

keseluruhan ini skripsi, mengemukakan tentang alas an pemilihan judul, 
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permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi.   

BAB II LANDASAN TEORI Landasan teori merupakan tinjauan 

pustaka yang membahas teori – teori yang melandasi permasalahan. Babini 

berisi tentang disiplin (yang berisi pengertian disiplin, unsure disiplin, cara 

menanmkan disiplin, faktor yang mempengaruhi disiplin, ciri – ciri disiplin, 

perlunya disiplin dalam belajar, cara menanamkan disiplin, upaya 

meningkatkan disiplin belajar, indikator – indikator dalam disiplin belajar), 

Motivasi belajar ( yang berisi pengertian motivasi belajar, teori tentang 

motivasi, penggolongan motivasi, fungsi motivasi dalam belajar, ciri – ciri 

untuk meningkatkan motivasi belajar, indikator – indikator motivasi belajar 

siswa), hubungan antara disiplin belajar dengan motivasi belajar serta 

hipotesis       

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan tentang jenis 

penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan 

alat pengumpul data, instrument penelitian, pengujian instrument, validitas 

dan reliabilitas instrument, serta teknik analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini 

mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V PENUTUP Bab ini tentang kaesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran penulis berdasarkan kesimpulan. 
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Adapun bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka yang 

berkaitan dengan penelitian dan lampiran – lampiran yang memuat tentang 

kelengkapan – kelengkapan dan perhitungan analisis data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN  TEORI  DAN  HIPOTESIS  

 

 
Dalam babini akan dibahas tentang konsep maupun teori – teori yang 

menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini yang berjudul Hubungan Antara 

Motivasi Belajar dengan Disiplin Belajar Siswa Pada Saat Layanan Pembelajaran Di 

Kelas II SMU Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2004/2005. 
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1. DISIPLIN BELAJAR  

a. Pengertian Disiplin 

Disiplin mempunyai makna yang luas dan berbeda – beda, oleh karena 

itu disiplin mempunyai berbagai macam pengertian. Pengertian tentang 

disiplin telah banyak di definisikan dalam berbagai versi oleh para ahli. Ahli 

yang satu mempunyai batasan lain apabila dibandingkan dengan ahli lainnya. 

Definisi pertama yang berhubungan dengan disiplin diantaranya 

seperti yang dikemukakan oleh Andi Rasdiyanah (1995 : 28) yaitu kepatuhan 

untuk menghormati dan melaksanakan suatu system yang mengharuskan 

orang untuk tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku. 

Dengan kata lain, disiplin adalah kepatuhan mentaati peraturan dan ketentuan 

yang telah ditetapkan.  

 

Sedangkan Depdiknas (1992 : 3) disiplin adalah : 

“ Tingkat konsistensi dan konsekuen seseorang terhadap suatu komitmen atau 

kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai 

waktu dan proses pelaksanaan suatu kegiatan”. 

Seirama dengan pendapat tersebut diatas, Hurlock (1978 : 82) 

mengemukakan pendapatnya tentang disiplin tersebut :  
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“ Disiplin merupakan cara masyarakat mengajar anak berperilaku moral yang 

disetujui kelompok”.  

Dari berbagai macam pendapat tentang definisi disiplin diatas, dapat 

diketahui bahwa disiplin merupakan suatu sikap moral siswa yang terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai – nilai 

ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban berdasarkan acuan nilai moral. 

Siswa yang memiliki disiplin akan menunjukkan ketaatan, dan 

keteraturan terhadap perannya sebagai seorang pelajar yaitu belajar secara 

terarah dan teratur. Dengan demikian siswa yang berdisiplin akan lebih 

mampu mengarahkan dan mengendalikan perilakunya. Disiplin memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia terutama siswa dalam 

hal belajar. Disiplin akan memudahkan siswa dalam belajar secara terarah dan 

teratur. 

 

b. Pengertian Disiplin Belajar  

Disiplin merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru untuk 

mendidik dan membentuk perilaku siswa menjadi orang yang berguna dan 

berprestasi tinggi dalam bidang pelajaran. Ini dapat dilihat dari pengertian 

disiplin menurut Hurlock (1999: 82) yaitu suatu cara masyarakat untuk 
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mengajar anak perilaku moral yang disetujui kelompok. Tujuan seluruh 

disiplin adalah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai 

dengan peran – peran yang ditetapkan kelompok budaya, tempat individu itu 

diidentifikasinya. 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. (Prijodarminto, 1994: 23). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah 

sikap individu yang terbentuk dari serangkaian perilaku yang menunjukkan 

ketaatan dan keteraturan berdasarkan acuan nialai moral.  

Effendi dan Praja (985: 102) menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

proses usaha atau interaksi yang dilakukan individu untuk memperoleh 

kebiasaan, pengetahuan, sikap dan sesuatu yang baru sebagai hasil 

pengalaman yang dilaluinya.  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar 

dalam penelitian ini adalah sikap siswa yang terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai – nilai ketaatan, dan keteraturan 

berdasarkan acuan nilai moral individu untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku yang mencakup perubahan berfikir, sikap dan tindakan yang sesuai 

dengan standar sosial.    
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c. Unsur – unsur  Disiplin 

Hurlock (1999: 84) menyatakan bahwa disiplin terdiri dari empat unsur 

yaitu: peraturan, hukuman, penghargaan dan konsistensi.  

(1) Peraturan  

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola itu 

dapat ditetapkan oleh orang tua, guru atau teman bermain. Tujuan 

peraturan adalah untuk menjadikan anak lebih bermoral dengan 

membekali pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. 

Setiap individu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Hal ini 

disebabkan oleh tingkat perkembangan individu yang berbeda meskipun 

usianya sama. Oleh karena itu dalam memberikan peraturan harus melihat 

usia individu dan tingkat pemahaman masing – masing individu. 

 

(2) Hukuman 

Hukuman berasal dari kata kerja latin, “punier”. Hurlock (1999: 86) 

menyatakan bahwa hukuman berarti menjatuhkan hukuman pada 

seseorang karena suatu kesalahan , perlawanan atau pelanggaran sebagai 

ganjaran atau pembalasan.  



xxvi 

(3) Penghargaan 

Penghargaan merupakan setiap bentuk penghargaan untuk suatu 

hasil yang baik. Penghargaan tidak harus berbentuk materi tetapi dapat 

berupa kata – kata pujian, senyuman atau tepukan di punggung. Banyak 

orang yang merasa bahwa penghargaan itu tidak perlu dilakukan karena 

bisa melemahkan anak untuk melakukan apa yang dilakukan. Sikap guru 

yang memandang enteng terhadap hal ini menyebabkan anak merasa 

kurang termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu guru harus sadar tentang 

betapa pentingnya memberikan penghargaan atau ganjaran kepada anak 

khususnya jika mereka berhasil. 

Bentuk penghargaan harus disesuaikan dengan perkembangan anak. 

Bentuk penghargaan yang efektif adalah penerimaan sosial dengan diberi 

pujian. Namun dalam penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana 

dan mempunyai nilai edukatif, sedangkan hadiah dapat diberikan sebagai 

penghargaan untuk perilaku yang baik dan dapat menambah rasa harga 

diri anak.  

(4) Konsistensi 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi 

tidak sama dengan ketetapan dan tiada perubahan. Dengan demikian 

konsistensi merupakan suatu kecenderungan menuju kesamaan. Disiplin 
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yang konstan akan mengakibatkan tiadanya perubahan untuk menghadapi 

kebutuhan perkembangan yang berubah. Mempunyai nilai mendidik yang 

besar yaitu peraturan yang konsisten bisa memacu proses belajar anak.  

Dengan adanya konsitensi anak akan terlatih dan terbiasa dengan 

segala yang tetap sehingga mereka akan termotivasi untuk melakukan hal 

yang benar dan menghindari hal yang salah.  

d. Cara Menanamkan Disiplin 

Hurlock (1999: 93) membagi tiga cara menanamkan disiplin anak yaitu : 

1) teknik disiplin otoriter, 2) teknik disiplin permisif dan 3) teknik disiplin 

demokratis.  

Penerapan disiplin yang paling efektif bagi remaja adalah disiplin 

demokratis karena remaja telah mampu berfikir analitis, mereka tahu 

perbuatan yang baik dan yang buruk serta mampu mengungkapkan 

pendapatnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, untuk meningkatkan 

disiplin siswa, khususnya disiplin belajar, yaitu dengan teknik demokratis. 

Teknik ini dilakukan dengan memberikan penjelsan – penjelsan, pengertian 

yang dilakukan melalui pemberian layanan pembelajan. Melalui pemberian 

layanan ini siswa akan lebih mampu mengarahkan diri, mengedalikan diri, 

serta memiliki kesadaran diri dalam hal belajar. Dengan teknik demokratis 

siswa mampu melakukan hal yang benar tanpa ada yang mengawasi.   
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Berdasarkan uraian diatas cara disiplin yang paling tepat digunakan oleh 

orang tua dan guru adalah disiplin demokratis. Pada disiplin ini didasari 

falsafah bahwa disiplin bertujuan mengembangkan kendali atas perilaku 

sendiri sehingga dapat melakukan apa yang benar, meskipun tidak ada 

penjaga yang mengancam dengan hukuman bila melakukan sesuatu yang 

tidak dibenarkan. Pengendalian internal atas perilaku ini adalah hasil usaha 

anak untuk berperilaku menurut cara yang benar dengan memberi 

penghargaan. 

e. Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar  

Belajar merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan 

perilaku baik pengetahuan, sikap dan tingkah laku kea rah kemajuan. Belajar 

sebagai proses atau aktivitas diisyaratkan oleh banyak faktor. Terdapat banyak 

sekali faktor – faktor yang mempengaruhi belajar. Suryabrata (1995: 249) 

mengklasifikasikan faktor – faktor yang mempengaruhi belajar menjadi dua 

yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa dan faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa.  

Disiplin turut berpengaruh terhadap hasil belajar. Hal ini dapat terlihat 

pada siswa yang memiliki disiplin yang tinggi akan belajar dengan baik dan 

teratur dan akan menghasilkan prsetasi yang baik pula. Demikian sebaliknya 

faktor – faktor belajar turut berpengaruh terhadap tingkat disiplin individu. 
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Hal ini dapat dilihat dari penjelasan faktor – faktor yang mempengaruhi 

belajar, yaitu sebagai berikut :   

1) Faktor yang berasal dari luar diri siswa 

Faktor dari luar dibagi menjadi dua bagian yaitu :  

a) Faktor non – sosial, seperti keadaan uadara, suhu udara, waktu, tempat 

dan alat – alat yang dipakai untuk belajar. Siswa yang memiliki tempat 

belajar yang teratur dan memiliki buku penunjang pelajaran cenderung 

lebih disiplin dalam belajar. Tidak kalah pentingnya faktor waktu, siswa 

yang mampu mengatur waktu dengan baik akan belajar secara terarah dan 

teratur.  

b) Faktor soial, terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat dan lingkungan kelompok. Siswa yang tinggal 

dalam lingkungan yang tertib tentunya siswa tersebut akan menjalani tata 

tertib yang ada di lingkungannya. Seorang guru yang mendidik siswa 

dengan disiplin akan cenderung menghasilkan siswa yang disiplin pula.  

  

2) Faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa dibagi menjadi dua yaitu   
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a. Faktor fisiologis, yang termasuk dalam faktor fisiologis antara lain, 

pendengaran, penglihatan, kesegaran jani, keletihan, kekurangan gizi, 

kurang tidur dan sakit yang di derita. Faktor fisiologis ikut berperan dalam 

menentukan disiplin blajar siswa. Siswa yang tidak menderita sakit 

cenderung lebih disiplin dibandingkan siswa yang menderita sakit dan 

bdannya keletihan.  

b. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses belajar antara lain:  

(1) Minat 

Minat sangat besar pengaruhnya terhadap prsetasi belajar. Seseorang 

yang tinggi minatnya dalam mempelajari sesuatu akan dapat meraih 

hasil yang tinggi pula. Apabila siswa memiliki minat yang tinggi 

terhadap pelajaran akan cenderung disiplin dalam belajar.  

(2) Bakat 

Bakat merupakan faktor yang besar peranannya dalam proses belajar. 

Mempelajari sesuatu sesuai dengan bakatnya akan memperoleh hasil 

yang lebih baik. 

(3) Motivasi  
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Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Fungsi motivasi dalam belajar adalah untuk 

memberikan semangat pada seseorang daam belajar untuk mencapai 

tujuan.  

(4) Konsentrasi  

Konsentrasi dapat diartikan sebagai suatu pemusatan energi psikis 

yang dilakukan untuk suatu kegiatan tertentu secara sadar terhadap 

suatu obyek (materi pelajaran).  

(5) Kemampuan kognitif 

Tujuan belajar mencakup tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotor. Namun kemampuan kognitif lebih diutamakan, sehingga 

dalam menacapai hasil belajar faktor kemampuan kognitif lebih 

diutamakan.  

Faktor eksternal dan internal tersebut memiliki peranan yang 

sangat penting dan sangat diperlukan daklam belajar. Untuk mencapai 

hasil yang optimal dalam proses belajar, maka dituntut adanya 

keseimbangan di antara keduanya. Jika salah satu faktor tersebut ada 

kekurangan akan berpengaruh pada hasil belajar yang dicapai.  

f. Ciri – ciri Disiplin Belajar 
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Disiplin belajar sebagaimana dijelaskan di muka adalah sikap siswa 

yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan 

nilai – nilai ketaatan, dan keteraturan berdasarkan acuan nilai moral individu 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang mencakup perubahan 

berfikir, sikap dan tindakan yang sesuai dengan standar sosial. Ini berarti, 

bahwa disiplin belajar yang ada pada siswa terbentuk berdasarkan nilai moral 

diaman individu itu diidentifikasikan.  

Dalam penelitian ini, disiplin belajar pada siswa mencakup disiplin 

belajar di rumah dan di sekolah. Siswa yang disiplin dalam belajar baik di 

rumah maupun di sekolah akan berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada 

dan akan menunjukkan ketaatan dan keteraturan dalam kegiatan belajarnya.  

(1) Disiplin belajar di sekolah 

Setiap sekolah memiliki peraturan dan tata tertib yangb harus 

dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua siswa. Peraturan yang dibuat di sekolah 

merupakan kebijakan sekolah yang tertulis dan berlaku sebagai satandar untuk 

tingkah laku siswa sehingga siswa mengetahui batasan – batasan dalam 

bertingkah laku. Dalam disiplin terkandung pula ketaatan dan mematuhi 

segala peraturan dan tanggung jawab misalnya disiplin belajar. Dalam hal ini 

skap patuh siswa ditunjukkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Siswa 
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yang disiplin belajar akan menunjukkan ketaatan dan keteraturan terhadap 

kegiatan belajarnya serta taat terhadap peraturan yang ada di sekolah.  

Menurut Sisdiknas (2003: 10) dalam melaksanakan kegaiatan belajar 

siswa diwajibkan untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut :  

a) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya.  

b) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya.  

c) Menyediakan semua peralatan belajar yang diperlukan.  

d) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar 

masing – masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang 

ditetapkan. 

e) Menjaga norma – norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 

proses dan keberhasilan pendidikan.   

  

(2) Disiplin belajar di rumah 

Dalam keluarga siswa juga harus mulai diterapkan disiplin sedini 

mungkin karena keluarga merupakan lingkungan sosial paling kecil dan 

lingkungan pertama bagi individu yang memegang peranan penting dalam 

pembentukan disiplin. Kondisi keluarga yang buruk dan cara penanaman 

disiplin belajar yang salah dan pengaruh lingkungan yang buruk akan 

menghasilkan individu yang tidak disiplin. Oleh karena itu orang tua 

mempunyai tanggung jawab yang besar dalam meletakkan dan 

mengembangkan disiplin individu. Namun demikian, pihak sekolah dan 
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masyarakat juga bertanggung jawab dalam mengembangkan dan membentuk 

disiplin pada individu.  

Peraturan, hukuman, konsisten, dan pengharagaan perlu ditegakkan oleh 

orang tua untuk membentuk disiplin pada individu. Individu yang memiliki 

disiplin diri akan mempunyai disiplin pula dalam belajarnya, baik di rumah 

maupun di sekolah. Apabila di rumah individu yang disiplin dalam belajar 

akan taat pula pada peraturan yang ditegakkan di rumah.  

Menurut Imelda (2002: 3), individu yang disiplin belajar, di rumah akan 

menunjukkan ciri sebagai berikut :  

a) Memiliki waktu belajar yang teratur 

b) Belajar dengan menyicil (sedikit demi sedikit) 

c) Menyelesaikan tugas pada waktunya  

d) Belajar dalam suasana yang mendukung  

Dalam penelitian ini disiplin belajar di rumah memiliki indikator sebagai 

berikut :  

a) Rencana atau jadwal belajar  

b) Belajar dalam tempat dan sauna yang mendukung  

c) Ketaatan dan keteraturan dalam belajar  

d) Perhatian terhadap materi pelajaran 
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g. Perlunya Disiplin Belajar  

Belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan 

pendidikan. Hal ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan 

banyak tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa 

sebagai anak didik, baik itu proses belajar di rumah maupun di sekolah. 

Siswa yang menyadari belajar merupakan suatu kaebutuhan dan 

kewajiban dengan sendirinya akan belajar tanpa ada yang memaksa dan siswa 

tersebut memiliki kecenderungan disiplin yang tinggi dalam belajarnya. 

Dengan disiplin belajar rasa malas, rasa enggan dan rasa menentang akan 

dapat teratasi sehingga siswa akan belajar sesuai dengan harapan – harapan 

yang terbentuk dari masyarakat.  

Disiplin belajar pada siswa ikut memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar yang dicapainya. Siswa yang memiliki disiplin belajar yang tinggi 

akan dapat belajar dengan baik, terarah dan teratur sehingga dimungkinkan 

akan mendapatkan hasil belajar yang baik pula. Hal ini selaras dengan 

pendapat Walgito (2000 : 7) yaitu, “ Sekalipun mempunyai rencana belajar 

yang baik, akan tetapi tinggal rencana kalau tidak adanya disiplin maka tidak 

akan berpengaruh terhadap prestasinya “. 

Dengan demikian peranan disiplin belajar sangat besar bagi siswa 

karena dengan disiplin belajar siswa akan mampu mengkondisikan dirinya 
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untuk belajar sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan disiplin rasa malas, 

rasa enggan akan dapat teratasi sehingga hal nii memungkinkan siswa untuk 

menacapai hasil belajar yang memuaskan.  

    

h. Upaya Meningkatkan Disiplin Belajar 

Bagi anak yang berdisiplin dan sudah menyatu dalam dirinya, amak 

sikap dan perbuatan disiplin yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai 

suatu beban, sebaliknya akan merupakan beban bila anak tersebut tidak 

emlakukan disiplin, karena disiplin telah menyatu menjadi bagian dari 

perilaku dalam kehidupan sehari – hari.  

Sukardi ( 1983: 42) berpendapat bahwa mendisiplinkan anak dalam 

kegiatan belajar tidak dengan secara tiba – tiba atau dalam waktu satu dua hari 

bisa terciptakan, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk 

menanamkan disiplin dalam kegiatan belajar, diperlukan cara- cara sebagai 

berikut :  

1) Membiasakan hidup yang teratur. 

2) Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan serta 

tempat yang telah tersedia.  

Untuk mendorong anak agar disiplin dalam melaksanakan kegiatan 

belajar, memerlukan beberapa cara antara lain :  
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1) Pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung 

misalnya, melalui pemantauan kegiatan belajar di dalam kelas, 

pemantauan yang dilakukan di rumah oleh orang tua, pemeriksaan fisik 

dan kesehatan, serta kegiatan organisasi di sekolah. Pengawasan tidak 

langsung misalnya, dengan memberikan tugas – tugas di rumah dan 

melalui evaluasi belajarnya atau ualangan harian.  

2) Pembinaan dapat dilaksanakan dengan jalan memberikan bimbingan di 

dalam kelas, memberikan contoh teladan yang berupa sikap dan perbuatan 

yang baik dari pendidik, orang tau maupun lingkungan anak tersebut. 

3) Pemberian pembinaan pengembangan bakat atau potensi yang ada dalam 

diri anak dan juga memberikan penghargaan apabila anak tersebut 

menunjukkan prestasinya atau memberikan hukuman apabila anak 

melanggar ketentuan atau tata tertib.  

Dalam penelitian ini, untuk meningkatkan disiplin belajar siswa maka 

dilakukan pembinaan yaitu dengan memberikan layanan pembelajaran dalam 

bidang bimbingan pribadi. Melalui layanan pembelajaran diharapkan disiplin 

belajar siswa dapat meningkat dan lebih baik.  

i. Indikator – indikator Dalam Disiplin Belajar   
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Disiplin belajar dalam penelitian ini dirinci menjadi dua sub-variabel 

yaitu disiplin belajar di sekolah dan disiplin belajar di rumah. Dari masing – 

masing sub-variabel dibuat indicator yang selanjutnya dari indicator tersebut 

dikembangkan menjadi pernyataan – pernyataan.  

Menurut Hurlock, (1999: 82) indikator disiplin belajar adalah sebagai 

berikut :                                                                                                                         

1.  Disiplin belajar disekolah memiliki indikator sebagai berikut :  

a) Patuh dan taat terhadap taat tertib belajar di sekolah  

b) Persiapan belajar 

c) Perhatian terhadap kegiatan pembelajaran 

d) Menyelesaikan tugas pada waktunya. 

2. Sedangkan indikator disiplin belajar di rumah adalah sebagai berikut : 

a. Mempunyai rencana atau jadwal belajar 

b. Belajar dalam tempat dan suasana yang mendukung 

c. Ketaatan dan keteraturan dalam belajar 

d. Perhatian terhadap materi pelajaran 

 

2.  MOTIVASI BELAJAR 

a. Pengertian  Motivasi  

Belajar dan motivasi tidak dapat saling dipisahkan artinya seseorang 

melakukan aktifitas belajar tertentu tentu didukung oleh suatu keinginan yang 
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ada pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini karena motivasi sangat 

menentukan keberhasilan belajar.  

Menurut Filmore Sanford (Un Effendi dan Juhaya SP, 1993: 60), 

motivasi akar katanya adalah motif. Motif menunjukkan suatu dorongan yang 

timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau 

bertindak melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah pendorong suatu 

usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar dia 

tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga agar dia tergrak 

hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil hatinya 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan 

tertentu. (Ngalim Purwanto, 1992: 71). Kata “Motif” juga diartikan sebagai 

daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subyek untuk 

melakukan aktifitas – aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan 

motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal 

dari kata motif itu, maka motivasi itu dapat diartikan sebagai daya penggerak 

yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat – saat tertentu 

terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau 

mendesak. (Sardiman, 20001:71).  

Sedangkan Mc. Donald (Sardiman, 2001:71) berpendapat bahawa 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 
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munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Dari pengertian yang dikemukakan Mc.Donald ada tiga elemen penting yaitu :  

a) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia 

b) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan kejiwaan, afeksi dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

c) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan.         

W.S Winkel (1996:151), mengatakan bahwa motivasi adalah daya 

penggerak di dalam diri orang untuk melakukan aktivitas – aktivitas tertentu 

demi mencapai tujuan tertentu.  

Wasty Soemanto (1983:193) berpendapat bahwa “ motivasi bertalian 

dengan 3 hal yang sekaligus merupakan aspek – aspek dari motivasi. Ketiga 

hal tersebut ialah : “ keadaan yang mendorong tingkah laku (motivating 

sataes), tingkah laku tersebut (goals or end of such behavior).” Menurut M. 

Ngalim Purwanto (1992 : 60) mengemukakan definisi motivasi adalah “segala 

sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu.” 

Maslow (1943 - 1970) mengemukakan bahwa : “ Tingkah laku manusia 

dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan – kebutuhan tertentu, seperti : 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta, penghargaan aktualisasi diri, 

mengetahui dan mengerti, dan juga kebutuhan estetik. “ 
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Goerge R.Terry, Ph.D. menyatakan bahwa : “ motivation is the desire 

within an individual that stimulates him or her to action.” ( motivasi adalah 

keinginan di dalam seorang individu yang mendorong untuk bertindak 

).(Moekijat, 2001: 5) 

Horlad Konntz et al. mengatakan bahwa : “ motivation refers to the 

drive and effort to satisfy a want or goal.” (motivasi menunjukkan dorongan 

dan usaha untuk memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan atau untuk 

mencapai suatu tujuan). (Moekijat, 2001: 5).     

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu.  Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki siswa tercapai. Hal tersebut senada dengan pendapat 

Sardiman A.M (1986:75) bahwa “ motivasi belajar keseluruhan daya 

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subyek belajar dapat tercapai.  
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Motivasi yang menyebabkan siswa melakukan kegiatan belajar dapat 

timbul dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Sehubungan 

dengan itu Sardiman (1996 : 90) mengemukakan bahwa : 

“ Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang menjadi aktif atau tidak memerlukan 

rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif atau 

berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar.” 

Banyak para ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi 

dengan berbagai sudut pandang mereka masing – masing namun intinya sama, 

yakni sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke 

dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian motivasi adalah daya penggerak atau pendorong yang ada di dalam 

diri individu untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak 

didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat 

tercapai.    
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b. Teori – teori tentang motivasi  

Adapun teori tentang motivasi yang merupakan hasil pengamatan para 

ahli diantaranya adalah: Teori Hedonistis. 

Martin Handoko (1992 11) mengemukakan arti tentang motivasi sebagai 

berikut :  

“ Bahwa segala perbuatan manusia entah itu disadari ataupun tidak disadari, 

entah itu timbul dari kekuatan luar maupun kekuatan dalam, pada dasarnya 

mempunyai tujuan yang satu, yaitu mencari hal – hal yang menyenangkan dan 

menghindari hal – hal yang menyakitkan”.  

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa manusia 

dalam bertingkah laku, baik disadari atau tidak, timbul dari kekuatan dalam 

diri atau luar, pada dasarnya adalah untuk mencapai satu tujuan yaitu mencari 

hal – hal yang menyenangkan dan menghindari hal – hal yang menyakitkan. 

Jadi dapat dikatakan bahwa selama tingkah laku itu menyenangkan maka 

orang akan cenderung melakukan perbuatan itu. Sebagai contoh, setiap orang 

dalam melakukan kegiatan belajar, cara yang dilakukan antara satu dengan 

yang lainnya tentu berbeda, ada pula yang lebih suka belajar sambil makan 

makanan kecil. Kebiasaan – kebiasaan dalam belajar diatas tidak ada yang 

salah ataupun benar, karena mereka dalam melakukan kebiasaan tersebut 
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sesuai dengan kesenangan masing – amsing yang tentunya menguntungkan 

bagi mereka. 

Meskipun demikian, teori ini tidak berlaku bagi orang yang menyukai 

tantangan. Sebagai contoh, perilaku minum minuman keras. Bagi si A, 

perilaku minum minuman keras adalah perilaku yang menyakitkan karena 

melukai diri sendiri tetapi berbeda menurut si B. si B berpendapat bahwa 

perilaku minum minuman keras adalah perilaku yang menyenangkan karena 

dapat membuat dirinya kuat dan hebat, dan dapat membuktikan kehebatan 

dirinya.     

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tingkah laku manusia 

timbul karena adanya dorongan di dalam dirinya. Sebagai contoh, orang 

melakukan kegiatan belajar karena adanya dorongan atau motivasi di dalam 

dirinya yaitu dorongan rasa ingin tahu.       

c.  Penggolongan Motivasi Manusia 

Berkaitan dengan penelitian ini maka penggolongan motivasi dapat 

dibagi dua yaitu :  

1) Motif Primer dan Sekunder 
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Penggolongan motif ini berdasarkan pada latar belakang 

perkembangan motif. Motif primer dilatar belakangi oleh proses fisio-kemis 

di dalam tubuh. Sedangkan motif sekunder di latarbelakangi oleh semua 

motif yang tidak langsung pada keadaan organisme individu. Motivasi 

primer didasari oleh kebutuhan asli yang sejak semula telah ada pada diri 

setiap individu sejak dia terlahir di dunia, seperti kebutuhan menghilangkan 

rasa haus, rasa lapar, serta kebutuhan udaa bersih. Kebutuhan – kebutuhan 

itu secara mendasar harus terpenuhi sebab kalau tidak tantangannya adalah 

maut.  

Motivasi sekunder, motivasi ini tidak dibawa sejak lahir melainkan 

terbentuk bersamaan dengan proses perkembangan individu yang 

bersangkutan. Motivasi sekunder ini berkembang berkat adanya usaha 

“belajar”. Karena belajar, individu terdorong melakuakn berbagai hal seperti 

membaca, mmenulis, melukis dan sebagainya.      

2) Motif Intrinsik dan Ekstrinsik 

Penggolongan motif ini berdasarkan pada sifatnya. Sardiman (2001: 87-

89) mengemukakan bahwa :  

“ Motivasi intrinsic adalah motif – motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangssang dari luar, karena dalam diri setiap 
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individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu,” sedangkan “ 

Motivasi ekstrinsik adalah motif – motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya rangsangan dari luar.”  

Berdasarkan dari pengertian tersebut maka motivasi intrinsic adalah 

motif – motif yang berfungsinya tidak usah dirangsang dari luar, karena 

motif atau dorongan tersebut sudah ada dalam diri individu dan tidak 

dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Jadi tingkah laku yang dilakukan 

seseorang disebabkan oleh kemauan sendiri, bukan dorongan dari luar. 

Misalnya seorang anak belajar didorong oleh keinginan mengetahui sesuatu 

yang sedang dipelajarinya. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar dari anak tersebut adalah benar – benar ingin tahu tentang 

sesuatu yang terkandung di dalam materi yang sedang dipelajarinya bukan 

karena takut pada orang tuanya.  

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif – motif yang berfungsinya 

karena adanya factor dari luar. Misalnya seorang anak belaajr bukan 

didorong oleh keinginan untuk benar – benar mengetahui apa yang 

dipelajarinya, ettapi supaya orang tuanya senang atau supaya mendapatkan 

nilai yang baik.  



xlvii 

Dalam penelitian ini motivasi belajar siswa bersifat keduanya yaitu 

intrinsik dan ekstrinsik karena selain faktor dari dalam diri individu sendiri 

juga faktor dari luar individu yang keduanya saling mempengaruhi.   

d.  Fungsi Motivasi dalam Belajar  

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masing – masing pihak 

sebenarnya telah dilatar belakangi oleh motivasi, dan motivasi telah 

bertalian dengan tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut ada empat fungsi 

motivasi antara lain :  

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

yang melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbauatn, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.  

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan – perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan – perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut.  

4) Sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan 

suatu usaha karena adanya motivasi. (Sardiman, 2001: 83).  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi dalam 

belajar adalah mendorong manusia untuk melakukan suatu tugas atau 
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perbuatan yang serasi guna mencapai tujuan yang dikehendaki dengan 

menyisihkan perbuatan – perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

e.  Ciri – ciri Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar  

1)  Memberi nilai  

 Angka dimaksud adalah sebagai symbol atau nilai dari hasil aktivitas 

belajar anak didik yang diberikan sesuai hasil ulangan yang telah mereka 

peroleh dari hasil penilaian guru yang biasanya terdapat di dalam buku 

rapor sesuai jumlah mata pelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum 

2)  Hadiah  

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada anak didik yang berprestasi 

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

lainnya  yang dikumpulkan dalam sebuah kotak terbungkus dengan rapi, 

untuk memotivasi anak didik agar senantiasa mempertahankan prestasi 

belajar selama berstudi.   

3) Kompetisi  

Kompetisi adalah persaingan yang digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar, baik dalam 
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bentuk individu maupun kelompok untuk menjadikan proses belajar 

mengajar yang kondusif.  

 

 

4) Pujian  

Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai 

alat motivasi. Dengan pujian yang diberikan akan membesarkan jiwa 

anak didik dan akan lebih bergairah belajar bila hasil pekerjaannya 

dipuji dan diperhatikan, tetepi pujian harus diberikan secara merata 

kepada anak didik sebagai individu bukan kepada yang cantik atau yang 

pintar. Dengan begitu anak didik tidak antipati terhadap guru, tetapi 

merupakan figure yang disenangi dan dikagumi.  

5)  Hukuman  

Meskipun hukuman sebagai reinforcement yang negative, tetapi bila 

dilakukan dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang 

baik dan efektif. Hukuman mendidik dan bertujuan memperbaiki sikap 

dan perbuatan anak didik yang dianggap salah dapat berupa sanksi yang 

diberikan kepada anak didik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan 
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sehingga anak didik tidak akan mengulangi kesalahan atau pelanggaran 

di hari mendatang.   

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

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

mengarahkan, dan meneropong tingkah laku manusia. Menurut Sardiman 

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

pencapaian prestasi “. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik.  

Berdasarkan dari beberapa pendapat pendidikan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa motivasi berfungsi sebagai tenaga penggerak bagi 

seseorang atau peserta didik yang menimbulkan upaya keras untuk lekaukan 

aktivitas mereka sehingga dapat mencapai tujuan belajar. 

f.  Indikator – indikator motivasi belajar siswa 

Motivasi yang bekerja dalam diri individu mempunyai kekuatan yang 

berbeda – beda. Ada motif yang begitu kuat sehingga menguasai motif – 

motif lainnya. Motif yang paling kuat adalah motif yang menjadi sebab 

uatama tingakh laku individu pada saat tertentu. Motif yang lemah hampir 

tidak mempunyai pengaruh pada tingkah laku individu. Motif yang kuat 

pada suatu saat akan menjadi sangat lemah karena ada motif lain yang lebih 

kuat pada saat itu. Menurut Martin Handoko (1992: 59), untuk mengetahui 
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kekuatan motivasi belajar siswa, dapat dilihat dari beberapa indikator 

sebagai berikut : 

1) Kuatnya kemauan untuk berbuat 

2) Jumlah waktu yang disediakan untuk belajar  

3) Kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain  

4) Ketekunan dalam mengerjakan tugas. 

Sedangkan menurut Sardiman (2001: 81) indikator motivasi belajar 

adalah sebagai berikut :  

1) Tekun menghadapi tugas. 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam – macam masalah orang 

dewasa.  

4) Lebih senang bekerja mandiri. 

5) Cepat bosan pada tugas – tugas rutin  

6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

Apabila seseorang memiliki ciri – ciri diatas berarti seseorang itu 

memiliki motivasi yang tinggi. Ciri – ciri motivasi seperti itu akan sangat 

penting dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar akan berhasil baik kalau 

siswa tekun mngerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah 

dan hambatan secara mandiri, siswa yang belajar dengan baik tidak akan 

terjebak pada sesuatu yang rutinitas.  

Indikator – indikator perilaku motivasi belajar yang akan diungkap 

adalah :  

1) Kuatnya kemauan untuk berbuat 
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2) Jumlah waktu yang disediakan untuk belajar 

3) Kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain 

4) Ketekunan dalam mengerjakan tugas 

5) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

6) Menunjukkan minat terhadap bermacam – macam masalah orang 

dewasa. 

7)  Lebih senang bekerja mandiri 

8) Dapat mempertahankan pendapatnya.  

3.  HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DENGAN DISIPLIN 

BELAJAR  

Disiplin merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru untuk 

mendidik dan membentuk perilaku siswa agar menjadi orang yang berguna 

dan berprestasi tinggi dalam bidang pelajaran. Ini dapat dilihat dari pengertian 

disiplin menurut Prijodarminto (1994 : 23) yaitu Disiplin merupakan suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan 

ketertiban. Disiplin belajar pada siswa sangat diperlukan tingkat konsistensi 

dan kebiasaan yang teratur dalam kegiatan proses belajar mengajar karena 

dalam belajar membutuhkan beberapa faktor salah satu diantaranya adalah 

kebiasaan dalam disiplin belajar.   
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar 

dalam penelitian ini adalah sikap siswa yang terbentuk melalui proses dari 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai – nilai ketaatan, dan keteraturan 

berdasarkan acuan nilai moral individu untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku yang mencakup perubahan berfikir, sikap dan tindakan yang sesuai 

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

berpendapat bahawa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

motivasi adalah daya penggerak atau pendorong yang ada di dalam diri 

individu untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Dalam 

kegiatan belajar, motivasi diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak 

didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat 

tercapai.  

Dengan menerapkan sikap disiplin dalam belajar pada siswa, maka 

diharapkan pula dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Sehingga 
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dapat meningkatkan keberhasilan dalam belajar siswa dan juga siswa semakin 

rajin, kreatif dan aktif dalam belajarnya.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila siswa 

memiliki motivasi yang tinggi maka dengan sendirinya ia juga akan memiliki 

sikap disiplin belajar yang tinggi pula, sehingga dapat mendukung atau 

meningkatkan keberhasilan dalam belajarnya. Namun apabila seorang siswa 

kurang memiliki motivasi belajar atau motivasi belajarnya rendah, maka sikap 

disiplin belajar juga akan rendah bahkan sama sekali tidak ada. Ini semua 

dikarenakan adanya interaksi antara motivasi belajar dan sikap disiplin belajar 

yang berhubungan antara keduanya yang dapat meningkatkan cara siswa 

dalam belajar yang lebih aktif.  

Upaya untuk menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi belajar tidak 

terlepas dari peran aktif guru dan lembaga disekolah yang didukung dengan 

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

agar selalu menanamkan dan menumbuhkembangkan sikap kepada anak 

didiknya yakni dengan senantiasa menerapkan sikap disiplin  dalam belajar 

dan memotivasi siswa agar rajin belajar sehingga mendapatkan hasil belajar 

yang lebih baik. 

Dengan kata lain sistem sosial dan tata tertib atau peraturan sekolah 

harus sudah diketahui dan diperkenalkan kepada anak masuk sekolah. suatu 
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hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh guru sedini mungkin pada 

permulaan sekolah ditanamkan dan ditumbuhkan dasar pendidikan moral, 

sosial, susila, etika dan agama dalm setiap pribadi anak. Untuk membentuk 

kepribadian anak yang berbudi pekerti yang luhur, disiplin, kreatif, aktif, 

dinamis, serta berinteligensi. 

 

4. HIPOTESIS  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

(Suharsimi Arikunto, 1997 : 67). 

Berdasarkan kajian teori diatas, maka hipotesis yang akan dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah ” Ada hubungan positif antara motivasi belajar 

dengan disiplin belajar siswa pada saat layanan pembelajaran.”  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Metode penelitian adalah suatu cara sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dalam upaya 

memecahkan suatu pengetahuan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan 

dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan metode penelitian pekerjaan penelitian 

akan lebih terarah, sebab metode penelitian bermaksud memberikan kemudahan dan 

kejelasan tentang apa dan bagaimana peneliti melakukan penelitian. Oleh karena itu 

dalam bab tiga ini akan diuraikan mengenai berbagai hal yang termasuk dalam 

metode penelitian. 

A.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian Korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian ini adalah penelitian 

yang bermaksud mengetahui hubungan variabel independent dan dependen, 

dimana salah satu variabel independennya dibuat tetap / dikendalikan. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasi, hal ini 

karena peneliti bermaksud ingin mengetahui pengaruh atau hubungan antara 

motivasi belajar siswa dan disiplin belajar siswa pada saat layanan pembelajaran 

di sekolah.   

 

44 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1998: 

115). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (2000: 220), populasi adalah 

seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki. Populasi dibatasi 

sebagai sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai 

satu sifat yang sama. 

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa populasi adalah keseluruhan individu atau obyek penelitian yang di 

duga memiliki sifat dan karakteristik yang sama.   

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SMU Negeri 

1 Limbangan Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2004/2005 yang terdiri 

atas 3 kelas yaitu kelas II.01, Kelas II.02 dan kelas II.03 dengan jumlah 

keseluruhan 131 siswa. Salah satu pertimbangan mengapa kelas II yang 

dipilh sebagai populasi penelitian adalah karena menurut informasi dari 

guru pembimbing di SMU Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal siswa 

kelas II mempunyai kecenderungan yang mencolok kurang baik dalam hal 

disiplin belajar dan motivasi belajar di sekolah, hal ini karena masa – 

masa kelas II adalah masa remaja dimana masa remaja adalah masa 

peralihan.  
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Komposisi populasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 1. Keadaan siswa kelas II SMU Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal  

Tahun pelajaran 2004/2005. 

 

JENIS KELAS JUMLAH 

II.01 

II.02 

II.03 

44 siswa  

44 siswa 

43 siswa 

JUMLAH 131 siswa 

 

 

 

2. Sampel Penelitian 

Menurut (Sutrisno Hadi, 1990:70) yang dimaksud dengan 

sampel adalah “Sebagian dari keseluruhan yang diselidiki”. Sedangkan 

menurut (Maman Rachman, 1998:5) Sampel adalah “Sebagian dari 

populasi sebagai contoh atau monster yang diambil dengan menggunakan 

cara-cara tertentu”.   

Tekhnik Sampling adalah “Suatu teknik atau cara dalam 

mengambil sampel yang representatif dari populasi” (Ali,1987:60). 

Teknik Sampling dibagi menjadi dua yaitu : “Teknik random sampling 

dan non random sampling” (Hadi, 1990:75). 

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga     

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sample yang diambil dari 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 
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diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul – betul representatif (mewakili). 

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran 

sampel. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang 

kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah 

sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi 

(diberlakukan umum). (Sugiyono, 2004 : 62).   

  Peneliti dalam menghitung besarnya sampel dalam penelitian 

ini menggunakan cara yang sangat sederhana. Yaitu dengan tabel yang 

dikemukakan oleh Krejcie, yang kemudian terkenal dengan nama tabel 

Krejcie. Dengan tabel tersebut peneliti tidak perlu melakukan perhitungan 

yang rumit. Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel 

didasarkan atas kesalahan 5 %. Jadi sampel yang diperoleh itu mempunyai 

kepercayaan 95 % terhadap populasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam 

tabel bahwa semakin besar populasi makin kecil prosentase sampel. Tabel 

tersebut adalah sebagai berikut :  
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Tabel 2. Tabel Krejcie 

 

TABLE FOR DETERMINING NEEDED SIZE S OF A RANDOMLY CHOSEN 

SAMPLE FROM A GIVEN FINITE POPULATION OF N CASES SUCH THAT 

SAMPLE PROPORTION WILL BE WITHIN + 0.5 OF THE POPULATION 

PROPORTION P WITH A 95 PERCENT LEVEL OF CONFIDENCE. (Sugiyono, 

2004: 63) 

 

N S N S N S 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

80 

86 

92 

97 

103 

108 

113 

118 

123 

127 

132 

136 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1100 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

162 

165 

169 

175 

181 

186 

191 

196 

201 

205 

210 

214 

217 

226 

234 

242 

248 

254 

260 

265 

269 

274 

278 

285 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

15000 

20000 

30000 

40000 

50000 

75000 

100000 

291 

297 

302 

306 

310 

313 

317 

320 

322 

327 

331 

335 

338 

341 

3461 

351 

354 

357 

361 

364 

367 

368 

370 

375 

377 

379 

380 

381 

382 

384 
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Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bila jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 131 siswa maka dapat diambil populasi (N) yang 

terdekat yaitu 130, maka sampelnya (S) adalah 97.  Sehingga dalam 

penelitian ini sampel yang akan diambil peneliti adalah siswa kelas II 

SMU Negeri 1 Limbangan Kabupaten Kendal yang berjumlah 97 siswa. 

    

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam menentukan sampel agar diperoleh sampel yang 

representative ada 2 teknik yaitu penentuan sampel secara acak (random 

sampling) dan penentuan sampel secara tak acak (non random sampling).  

a. Teknik Random Sampling 

Teknik penentuan secara acak adalah cara pengambilan sampel dari 

populasi dengan cara sembarang. Jadi setiap individu dalam populasi 

dapat menjadi anggota sampel.  

b. Teknik non Random Sampling 

Teknik penentuan sampel secara non random sampling adalah cara 

pengambilan sampel yang tidak semua individu dalam populasi dapat 

menjadi sampel. Jadi pengambilan sampel dengan cara ini sesuai 

perhitungan atau pemikiran tertentu. Dalam teknik ini ada tiga cara 

yang digunakan yaitu cara undian, cara ordinal, dan cara randomisasi. 

(Sutrisno Hadi, 2000 : 223). 
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1. Cara Undian  

Cara ini dilakukan dengan cara mengundi 

2. Cara Ordinal 

Cara ini dilakukan dengan menyusun subyek dalam suatu daftar 

dan mengambil mereka – mereka yang ditugaskan ke dalam 

sampel dari atas ke bawah, misalnya mengambil mereka – mereka 

yang bernomor urut ganjil atau genap, yang bernomor kelipatan 

angka tiga, dsb.  

3. Cara Randomisasi  

Dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan random.  

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik proposional random sampling. Teknik proposional 

atau sampel imbangan ini dilakukan untuk memperoleh sampel yang 

representative, adapun cara pengambilan subjek disesuaikan dengan besar 

populasi dan banyaknya sampel yang dibutuhkan. 

Tabel 3. Banyak sampel per kelas dengan menggunakan teknik proposional sampel. 

 

No Kelas Jumlah siswa Perhitungan sampel Jumlah sampel 

1. 

 

2. 

 

3. 

II – 01 

 

II – 02 

  

II – 03 

44 orang 

 

44 orang 

 

43 orang   

  44     x 97 = 32,58 

  131 

   44     x 97 = 32,58 

  131 

   43     x 97 = 31,84 

  131 

33 orang 

 

33 orang 

 

32 orang   

   Jumlah  98 orang 
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Pada perhitungan sampel diatas, angka – angkanya dibulatkan keatas 

sehingga diperoleh banyak sampelnya adalah 98. setelah diketahui banyak 

sampel per kelas, kemudian teknik random sapling digunakan untuk 

memperoleh banyak sampel per kelas yang dimaksud, adapun tekniknya 

dengan teknik undian.  

Langkah – langkah pengambilan sampel dengan teknik random sampling 

secara undian adalah sebagai berikut :  

a. Membuat daftar semua nama kelas dua dalam populasi 

b. Menulis kode berupa nomor urut sesuai dengan jumlah siswa dalam satu 

kelas. 

c. Menulis kode tersebut pada kertas- kertas kecil yang telah dipersiapkan 

sebanyak populasi yang akan diteliti. 

d. Memasukkan kertas tadi yang digulung kedalam kaleng kemudian dikocok-

kocok, selanjutnya ambil gulungan kertas sebanyak sampel yang 

diperlukan. 

e. Setiap nomor yang tertera dalam gulungan yang terambil dicatat, itulah 

yang menjadi subjek penelitian. 

C. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah istilah yang menunjang pada gejala, karakteristik, atau 

keadaan yang kemunculannya berbeda – beda pada setiap subjek seperti 
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skor tes, prestasi belajar, motivasi, minat dan semacamnya. Variabel dapat 

digolongkan menjadi dua macam yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

a) Variabel Bebas  

Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang diselidiki 

hubungannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan variable bebas 

adalah Motivasi Belajar, dengan kode (X). 

b) Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau sebagai akibat 

dari variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Disiplin Belajar, dengan kode (Y). (Suharsimi Arikunto, 1997 : 101). 

2. Hubungan antar Variabel  

Variabel dalam penelitian ini adalah Disiplin sebagai variabel bebas dan 

motivasi belajar sebagai variabel  terikat. karena dalam penelitian ini 

variabelnya ganda maka variabel yang satu mempunyai hubungan dengan 

variabel yang lain. Variabel X (variabel bebas) mempengaruhi variabel Y 

(variabel terikat). 

3. Definisi Operasional  

 a)  Pengertian Disiplin Belajar 

Disiplin adalah kepatuhan mentaati peraturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. (Andi Rasdiyanah, 1995 : 28). 

Belajar adalah sebagai proses untuk memiliki pengetahuan atau ilmu 

pengetahuan. (Totok Santoso, 1998 : 1) 
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Jadi yang dimaksud disiplin belajar adalah kepatuhan mentaati 

peraturan dalam proses untuk memiliki pengetahuan atau kepatuhan 

mentaati peraturan dalam belajar,yang meliputi ; disiplin belajar di 

sekolah yang berupa : patuh dan taat terhadap tata tertib belajar di 

sekolah, persiapan belajar, perhatian terhadap kegiatan pembelajaran 

dikelas, menyelesaikan tugas pada wakktunya, sedangkan disiplin 

belajar di sekolah berupa : memiliki rencana atau jadwal belajar, belajar 

dalam tempat dan suasana yang mendukung, ketaatan dan keteraturan 

dalam belajar dan juga perhatian terhadap materi pelajaran.      

b) Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah Keseluruhan daya penggerak baik dari dalam 

maupun dari luar diri yang menimbulkan kegiatan belajar yang 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberi arah kegiatan 

belajar, yaitu ; motivasi belajar siswa yang meliputi ; kuatnya kemauan 

untuk berbuat, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar, kerelaan 

meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain, tekun dalam 

mengerjakan tugas, ulet menghadapi kesulitan (tidak cepat putus asa), 

lebih senang bekerja mandiri, menunjukkan minat terhadap bermacam – 

macam masalah orang dewasa, dapat mempertahankan [endapatnya, 

cepat bosan pada tugas – tugas rutin dan juga aktif mengerjakan 

pekerjaan sekolah diluar jam sekolah.  



lxvi 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data (Suharsimi Arikunto, 1997 :138). Tekhnik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap data tentang 

disiplin belajar dan motivasi belajar adalah metode skala psikologis.  

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah “metode skala psikologis” dengan alatnya untuk mengungkap indikator 

perilaku tentang disiplin belajar dari suatu individu menggunakan angket dan 

observasi..sedangkan untuk mengungkap indikator motivasi menggunakan 

skala psikologis. Dalam hal ini untuk mengetahui peningkatan dari siswa 

kurang disiplin belajar sampai siswa memiliki sikap disiplin belajar.  

Teknik skala psikologis ini mempunyai karakteristik tertentu yang 

membedakan dari metode angket yaitu :  

a. Data yang dianggap berupa konstruk atau konsep psikologis yang 

menggambarkan aspek kepribadian individu.  

b. Stimulus berupa pertanyaan tersebut pada indikator perilaku guna 

memancing jawaban yang berupa refleksi keadaan diri subyek yang 

biasanya tidak disadari responden yang dikehendakinya.  

c. Responden terhadap skala psikologis melewati proses penskalaan.  

d. Skala psikologis mengungkap atribut tunggal 

e. Skala psikologis harus terjaga reliabilitasnya 
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f. Secara psikometris karena relevansi ini dan konteks kalimat lebih terbuka 

terhadap eror. 

g. Validitas skala psikologis lebih di tentukan oleh kejelasan konsep yang 

hendak diukur dan operasionalisasinya. (Saifudin Azwar, 2000 : 5 - 7).  

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 193), prosedur untuk membuat 

angket adalah :  

a. merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan angket.  

b. Mengidentifikasikan variabel ayang akan dijadikan sasaran angket.  

c. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub variabel yang lebih spesifik dan 

tunggal.  

d. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk 

menentukan teknik analisisnya.   

Dari dua pendata di atas, dapat diketahui bahwa metode sakal psikologis 

dapat lebih efektif untuk mengukur varabel yang berkaitan dengan kondisi 

psikologis untuk menggambarkan kepribadian, karenanya untuk mengukur 

disiplin belajar seseorang digunakan dengan skala psikologis dengan asumsi 

kedisplinan seseorang merupakan suatu gambaran kepribadian seseorang 

berbeda dengan motivasi yang menggunakan angket karena untuk mengungkap 

bagaimana motivasi seseorang dapat dilakukan dengan merumuskan tujuan dan 

indikator – indikator tertentu yang dapat diukur dengan angket.  

Pengukuran kedua variabel tersebut dengan menggunakan aletrnatif 

jawaban yang disediakan yaitu :  



lxviii 

a. selalu, apabila pernyataannya berulang – ulang dirasakan dan tidak pernah 

tidak dirasakan responden.  

b. Sering, apabila pernyataanya berulang – ulang dirasakan dan pernah suatu 

kali tidak dirasakan responden. 

c. Kadang – kadang, apabila responden tidak dapat menentukan dengan pasti. 

d. Tidak pernah, apabila pernyataan tersebut tidak pernah dirasakan responden.  

Adapun peskoran terhadap alternatif jawaban tersebut dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

a. apabila pernyataan bersifat pernyataan positif, maka penskorannya adalah : 

1. selalu diberi skor 4 

2. sering diberi skor 3 

3. kadang – kadang diberi skor 2 

4. tidak pernah diberi skor 1  

b. apabila pernyataan bersifat negative, maka perskorannya adalah :   

1. selalu diberi skor 1 

2. sering diberi skor 2 

3. kadang – kadang diberi skor 3 

4. tidak pernah diberi skor 4 
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E. Instrumen Penelitian   

1. Pengertian Instrument penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat pada waktu peneliti menggunakan suatu 

metode untuk mengumpulkan data. (Suharsimi Arikunto, 1996: 136). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode skala psikologis (skala 

disiplin) untuk memperoleh data tentang disiplin belajar pada siswa serta 

skala psikologis tentang motivasi belajar. Skala psikologis yang 

digunakan diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya.  

2. Proses pembuatan Instrumen 

Langkah – langkah yang ditempuh dalam pengadaan instrumen penelitian 

melalui beberapa tahap. Menurut Suharsimi Arikunto (1993 : 34). 

Prosedur yang ditempuh adalah : perencanaan butir soal, penyuntingan, uji 

coba, penganalisaan hasil, dan pengadaan revisi terhadap item – item yang 

dirasa kurang baik.  

Bagan 1. Prosedur penyusunan instrument 

 

Kisi – kisi 

instrumen 

Konsultasi Revisi I 

Instrumen Uji Coba Revisi II 

Instrumen 

jadi 
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Untuk memperoleh data yang benar diperlukan instrument atau 

alat pengungkap data yang baik, sedangkan untuk mendapatkan 

instrument yang baik seorang peneliti harus melakukan langkah – langkah 

sebagai berikut :  

a. Mendefinisikan variabel dalam peneliti secara operasional dan mebuat 

kisi-kisi.  

b. Penyusunan item dan penyuntingan  

c. Penetapan masalah dan pengadaan skala psikologi 

Dari ketiga langkah tersebut, masing – masing dijelaskan sebagai berikut : 

Mendefinisikan variabel disiplin belajar. Konsep dasar yang penulis 

pergunakan mngenai disiplin belajar adalah mencakup aspek kognitif, 

afektif dan konasi. Kedua, mendefinisikan variabel motivasi belajar yaitu 

gambaran mengenai ciri motivasi belajar. 

3. Penyusunan item dan penyuntingan 

Setelah mengetahui definisi operasional dan kisi – kisi skala 

psikologis, maka dapat disusun item. Penyusunan item dilakukan untuk 

variabel disiplin belajar dan motivasi belajar. Berdasarkan indikator 

tersebut diatas, maka disusun skala disiplin belajar sebanyak 50 item dan 

skala motivasi belajar siswa sebanyak 50 item. 

   Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 158) untuk mendapatkan alat 

pengumpulan data yang sesuai perlu dilakukan perhitungan validitas dan 

reliabilitas terhadap alat pengumpul data tersebut.   
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Untuk memperoleh reliabilitas dan validitas instrumen perlu diadakan 

uji coba (try out). Apabila sudah diketahui reliabilitas dan validitasnya maka 

instrumen yang berupa angket tersebut sudah siap digunakan untuk mengambil 

data penelitian. 

Dalam penelitian ini penyusunan skala psikologis, didasarkan pada 

konstraks tentang disiplin belajar dan motivasi belajar, yaitu instrumen 

dikembangkan dari variabel disiplin belajar dan variabel motivasi belajar yang 

selanjutnya dirinci masing-masing menjadi sub-variabel. Dari sub-variabel 

dibuat indikator – indikator untuk dikembangkan menjadi item. Berdasarkan 

proses tersebut maka tersusunlah kisi-kisi instrument penelitian tentang disiplin 

belajar dan motivasi belajar, adapun kisi – kisi tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.  KISI – KISI SKALA PSIKOLOGIS TENTANG DISIPLIN BELAJAR 

DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

Variabel  Sub Varibel Indikator  No Item JML 

1. Disiplin 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Motivasi 

Belajar  

1.1. Disiplin 

Belajar  

       di sekolah  

 

 

 

 

1.2. Disiplin 

Belajar di 

rumah  

 

 

 

 

 

 Motivasi 

Belajar   

Siswa  

 

a. Patuh dan taat terhadap tata tertib 

belajar di sekolah  

b. Persiapan belajar 

c. Perhatian terhadap kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

d. Menyelesaikan tugas pada 

waktunya. 

a. Memiliki rencana atau jadwal 

belajar  

b.  Belajar dalam tempat dan suasana 

yang mendukung 

c. Ketaatan dan keteraturan dalam 

belajar 

d. Perhatian terhadap materi pelajaran  

 

 

a. Kuatnya kemauan untuk berbuat 

b. Jumlah waktu yang disediakan 

untuk belajar.  

c. Kerelaan meninggalkan kewajiban 

atau tugas yang lain  

d. Tekun dalam mengerjakan tugas. 

e. Ulet menghadapi kesulitan (tidak 

cepat lekas putus asa) 

f. Lebih senang bekerja mandiri. 

g. Menunjukkan minat terhadap 

bermacam – macam masalah orang 

dewasa.   

h. Dapat mempertahankan 

pendapatnya. 

i. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 

j. Aktif mengerjakan pekerjaan 

sekolah diluar jam sekolah.  

                                             Jumlah  

1,2,3,4,5,6 

 

7, 8, 9,10,11,12      

13,14,15,16,17,

18     

19,20,21,22,23,

24 

25,26,27,28,29,

30    

31,32,33,34,35,

36 

37,38,39,40,41,

42,43 

44,45,46,47,48,

49,50 

 

51,52,53,54,55 

56,57,58,59,60 

 

61,62,63,64,65 

 

66,67,68, 69,70 

71,72,73,74,75 

 

76,77,78,79,80 

81,82,83,84,85 

 

 

86,87,88,89,90 

 

91,92,93,94,95 

96,97,98,99,100  

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

5 

   

 

100 
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F. Pengujian Instrumen 

 

Untuk mengetahui apakah item yang disusun itu merupakan instrument 

yang valid atau tidak, maka perlu diuji cobakan. Menurut Sutrisno Hadi (1989 : 

168), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan uji coba skala psikologis 

adalah untuk menghindari pernyataan – pernyataan yang kurang jelas 

maksudnya, menghilangkan kata – kata yang menimbulkan kecurigaan, 

memperbaiki kata – kata yang kurang sesuai dan untuk mempertimbangkan atau 

pengurangan item.   

Valid tidaknya instrument akan mempengaruhi benar tidaknya data yang 

diperoleh, amka uji coba validitas instrument sangat penting. Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat pula 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. (Suharsimi 

Arikunto, 1996 : 158). 

Dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk. Validitas konstruk 

merupakan kerangka dari suatu validitas konstruk. Bertitik tolak dari konstruksi 

dilakukan definisi sebagai dasar penyusunan item soal. (Masri Singaribuan : 

125). 

Sesuai dengan jenis validitas yang diperoleh, maka item pertanyaan 

disusun dari definisi operasional. Definisi tersebut berangkat dari konstruksi 
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teoritik yang telah disusun (definisi konsep). Suatu alat dikatakan Valid apabila 

ada kecocokan yang logis antara item-item dengan definisi. Karena itu dalam 

penelitian ini skala disiplin disusun berdasarkan pada konsep disiplin belajar. 

Setelah instrument teruji validitas dan reliabilitasnya, baru dapat  

digunakan. Untuk uji coba ini  penulis menggunakan satu kelas yang nantinya 

tidak dijadikan sampel namun masih dalam satu populasi. 

Untuk lebih sempurnanya instrument yang akan digunakan untuk 

penelitian penulis masih perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya, 

berdasarkan pengamatan dan petunjuk dari dosen pembimbing, kemudian 

diadakan revisi terhadap item-item yang masih kurang baik, baik dilihat dari 

sudut bahasa maupun dari sudut pandang kejelasan kalimat. Setelah direvisi 

instrument siap untuk disebarluaskan pada responden sesungguhnya. 

 

G. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – 

tingkat ke valid dan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen 

yang dianggap valid (sahih) jika instrument tersebut mampu mengukur 

terhadap apa yang diinginkan atau sebenarnya di ukur. (Arikunto,1998: 

160). 
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a. Jenis validitas instrumen 

Dalam penelitian ini untuk mengukur disiplin belajar digunakan 

validitas konstrak. Dengan alasan bahwa konsep validitas ini bertitik 

tolak dari suatu kontruksi teoritis tentang variabel yang hendak diukur. 

Dalam penelitian ini konstruks yang akan diukur adalah disiplin 

belajar siswa. 

Muh. Nazir (1990: 177) mengungkapkan bahwa konstrak 

merupakan suatu abstraksi dan generalisasi khusus dan merupakan 

suatu konsep yang diciptakan khusus kebutuhan ilmiah dan 

mempunyai pengertian terbatas. Aplikasi dari konstrak tersebut adalah 

penyusunan kisi – kisi instrumen yang dikembangkan dari variabel, 

kemudian dari variabel dibuat indikator – indikator yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi pernyataan – pernyataan dalam angket.      

b. Uji Validitas 

 Terdapat dua macam validitas sesuai dengan cara pengujiannya 

yaitu validitas eksternal validitas internal. 

1) Validitas eksternal 

Validitas eksternal akan dicapai apabila data yang 

dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai dengan data atau 

informasi lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud. 
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2) Validitas internal 

Validitas internal akan dicapai apabila terdapat kesesuaian 

antara bagian – bagian instrumen secara keseluruhan. Dengan kata 

lain sebuah instrumen memiliki validitas internal apabila setiap 

bagian instrumen mendukung misi dan instrumen secara 

keseluruhan, yaitu mengungkapkan data dari variabel yang 

dimaksud (Suharsimi Arikunto, 1998:116).  

Dalam penelitian ini, uji validitas yang dipakai adalah uji 

validitas internal karena dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengkorelasikan jumlah skor item dengan jumlah skor total.    

c. Teknik uji validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan serta dapat mengungkap variabel yang diteliti secara 

tepat. Uji validitas dilakukan terhadap setiap item tes atau angket – 

angket yang dibuat berpangkal pada konstruksi teoritis mengenai 

faktor – faktor yang akan diukur. Dalam penelitian ini untuk menguji 

validitas angket disiplin belajar digunakan rumus Product Moment 

oleh Pearson, yaitu :  

Rumus adalah sebagai berikut : 

( )( )

( ){ } ( ){ }∑∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
=

YYNXXN

YXXYN
r11  
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Keterangan :  

=r11
  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y.  

∑X    = Jumlah skor item  

 ∑Y    = Jumlah skor total  

 ∑ 2
X = Jumlah kuadrat dari skor item  

 ∑ 2
Y  = Jumlah kuadrat dari skor total  

 ∑XY = Jumlah perkalian antara skor item dan skor total.  

  N  = Jumlah responden.  

 (Suharsimi Arikunto, 1997 : 162).  

Setelah diperoleh harga rxy selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai 

r tabel. Apabila rxy lebih besar atau sama dengan r tabel maka angket 

dikatakan valid. 

2.  Reliabilitas Instrumen   

Reliabilitas adalah Suatu instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen itu cukup baik. (Suharsimi Arikunto, 

1998:170).Reliabilitas merupakan ketepatan atau tingkat presisi suatu 

ukuran atau alat pengukur. (Muh. Nazir, 1999 : 162). Sedangkan Saifudin 

Azwar (2000: 162) menyatakan bahwa konsep reliabilitas adalah 

sejauhmana hasil pengukuran dapat dipercaya. 
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Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dlam beberapa 

kali pelaksanaan hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam 

diri subyek memang belum berubah. Dengan demikian data yang diperoleh 

benar – benar sesuai dengan kenyataan yang ada.  

Dalam hal ini suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas 

tinggi atau dapat dipercaya jika alat itu mantap atau stabil, dapat diandalkan 

dan diramalkan.   

a. Uji reliabilitas  

Dalam penelitian ini uji reliabilitas yang dipakai adalah uji 

reabilitas internal, arena peneliti bermaksud menganalisis data dari satu 

kali hasil pengetesan terhadap suatu kelompok responden.  

b. Teknik uji reliabilitas 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas, penulis menggunakan  

Dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas internal, yaitu 

diperoleh dengan cara menganalisa data dari satu kali hasil pengetesan. 

Teknik pengujian menggunakan rumus Alpha ( Suharsimi Arikunto, 

1998 : 192 ). 

r 11  =  
( ) 









σ

σΣ
−









−
2

t

2

b1
1k

k
 

Keterangan : 

r 11      = Reliabilitas instrumen 
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K       = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσ
2

b  = Jumlah varians butir 

σ
2

t     = Varians total 

Adapun langkah – langkah yang harus ditempuh dalam uji 

Reliabilitas instrument ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengujicobakan kepada 44 responden yang bukan sampel. 

2. Menyajikan alat ukur kepada sejumlah responden, kemudian 

dihitung validitas itemnya. Item yang valid dikumpulkan dan yang 

tidak valid dibuang.  

3. Menghitung skor tiap kelompok item. 

4. Menghitung harga reliabilitas keseluruhan item dengan rumus 

Alpha.    

 

H. Teknik Analisis Data  

Menganalisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mengolah data penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Oleh karena itu 

setelah data terkumpul harus segera dilakukan analisis karena apabila data 

tersebut tidak dianalisis data tersebut tidak dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang sudah dirumuskan.  

 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah :  
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1. Analisi Deskkriptif.  

Analisis deskriptif disini dengan menggunakan 2 metode yaitu 

deskriptif berdasarkan item soal untuk mengetahui frekuensi jawaban 

masing – masing altaernatif jawaban dan deskriptif persentase digunakan 

untuk memberikan gambaran fenomena penelitian yang dihitung 

berdasarkan tiap sub indikator, indikator, dan variabel yaitu untuk 

mengungkap disiplin belajar dan motivasi belajar siswa pada saat layanan 

pembelajaran.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung deskriptif persentasenya 

adalah :  

NP =   R   x 100 % 

         SM 

 

Keterangan :  

NP = Nilai dalam persen (%) 

R = Skor nyata dicapai siswa  

SM = Skor ideal  

(Ngalim Purwanto, 2001:102) 

Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan 

kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan.  

Adapun langkah – langkah pembuatan criteria persentase adalah :  

a. Mencari persentase maksimal  

    Skor maksimal 

 =                     X 100 % 
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     Skor  maksimal   

        4 

 =   X 100 % 

        4 

 =  100  % 

 

b. Mencari persentase minimal  

    Skor minimal 

 =                   X 100 % 

     Skor  maksimal 

 

        4 

 =  X 100 % 

        4 

 

 =  100  % 

 

c. Menghitung rentang persentase 

Rentang   = Persentase maksimal – Persentase minimal  

    =  100 % - 25 = 75 % 

d. Menentukan banyaknya kriteria  

Kriteria dibagi menjadi 5 yaitu jelek, kurang, cukup baik dan sangat 

baik. 

e. Menghitung banyaknya kriteria 

 =       Rentang        =  75 %   = 15 % 

     Banyak kriteria        5 

 

 

 

 

 

 



lxxxii 

 

 

f. Membuat tabel kriteria persentase 

Tabel 5. Tabel kriteria persentase 

 

Kelas Interval Kreteria 

25,00 % - 39,99 % 

40,00 % - 54,99 % 

55,00 % - 69,99 % 

70,00 % - 84,99 % 

85,00 % - 100 % 

Jelek 

Kurang 

Cukup Baik 

Baik 

Sangat Baik 

    

2. Analisis Korelasi 

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara disiplin dengan 

motivasi belajar dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi dalam hal 

ini korelasi product momen, dimana dalam perhitungannya dengan 

menggunakan bantuan program SPSS versi 10.0.    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap siswa kelas 2 

SMA N I Limbangan Kendal Tahun Pelajaran 2004/2005 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk mengetahui 

bagaimana kondisi dari disiplin belajar dan motivasi belajar siswa, dimana 

peneliti mengungkapnya dengan menelaah berdasarkan tiap butir pertanyaan 

untuk mengetahui frekuensi masing-masing alternatif jawaban sehingga 

peneliti dapat mengungkap dengan lebih teliti dan juga melalui deskripsi 

persentase berdasarkan sub indikator, indikator dan keseluruhan indikator atau 

deskripsi persentase dari variabel yang diteliti. 

a. Disiplin Belajar  

Peneliti mengungkap variabel disiplin belajar melalui 41 butir soal 

yang didalamnya bertujuan untuk mengetahui disiplin belajar siswa saat di 

sekolah dan saat dirumah. Disiplin belajar di sekolah diungkap melalui 

empat indikator antara lain patuh dan taat terhadap tata tertib belajar di 

sekolah, persiapan belajar, perhatian terhadap kegiatan pembelajaran di 

kelas dan menyelesaikan tugas pada waktunya. Disiplin belajar di rumah 
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diungkap melalui empat indikator juga antara lain memiliki rencana atau 

jadwal belajar, belajar dalam tempat  dan suasana yang mendukung, 

ketaatan dan keteraturan dalam belajar dan perhatian terhadap materi 

pelajaran. 

b. Motivasi Belajar Siswa 

Peneliti mengungkap variabel motivasi belajar siswa melalui 40 

butir soal yang didalamnya bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar 

siswa dan diungkap melalui sepuluh indikator antara lain kuatnya 

kemauan untuk berbuat, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar, 

kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas lain, tekun dalam 

mengerjakan tugas, ulet menghadapi kesulitan (tidak cepat lekas putus 

asa), lebih senang bekerja mandiri, menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah orang dewasa, dapat mempertahankan 

pendapatnya, cepat bosan pada tugas-tugas rutin, ketekunan dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah. 

2. Deskripsi Persentase Masing-masing Variabel 

Dari perhitungan analisis deskripsi persentase diketahui bahwa: 

a. pada variabel disiplin belajar 

Sub variabel Indikator Kelas Interval Σ % Kategori 

1. Disiplin 

belajar 

1.1) Patuh dan taat 

terhadap tata tertib 

belajar di sekolah 

70,00 % - 84,99 % 

 

 

73,32 % 

 

 

Baik 
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di 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

  

2. Disiplin 

belajar di 

rumah  

1.2) Persiapan belajar. 

1.3) Perhatian terhadap 

kegiatan 

pembelajaran di 

kelas. 

1.4) Menyelesaikan 

tugas pada 

waktunya.   

   

 Memiliki rencana atau 

jadwal belajar. 

 Belajar dalam tempat 

dan suasana yang 

mendukung. 

 Ketaatan dan 

keteraturan dalam 

belajar. 

 Perhatian terhadap 

materi pelajaran  

70,00 % - 84,99 % 

55,00 % - 69,99 % 

 

 

 

70,00 % - 84,99 % 

 

 

 

55,00 % - 69,99 % 

 

55,00 % - 69,99 % 

 

 

55,00 % - 69,99 % 

 

 

55,00 % - 69,99 % 

70,61 % 

62,91 % 

 

 

 

72,19 % 

 

 

 

66,26 % 

 

61,63 % 

 

 

60,08 % 

 

 

67,05 %  

Baik 

Cukup 

baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

Cukup 

baik 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

Secara umum pada sub variabel disiplin belajar di sekolah dengan 

persentase sebesar 69,76% termasuk dalam kategori cukup baik. Secara 

umum pada sub variabel disiplin belajar di rumah dengan persentase 

sebesar 63,62% termasuk dalam kategori cukup baik. 

Jadi pada variabel disiplin belajar dengan persentase sebesar 

66,61% termasuk dalam kategori cukup baik. 

b. pada variabel motivasi belajar 
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Sub Variabel Indikator  Kelas Interval Σ % Kategori  

1. Motivasi 

Belajar  

1.1) Kuatnya 

kemauan untuk 

berbuat. 

1.2) Jumlah waktu yang 

disediakan untuk 

belajar. 

1.3) Kerelaan 

meninggalkan 

kaewajiban atau 

tugas lain. 

1.4) Tekun dalam 

mengerjakan tugas. 

1.5) Ulet menghadapi 

kesulitan (tidak cepat 

putus asa). 

1.6) Lebih senang bekerja 

mandiri. 

1.7) Menunjukkan minat 

terhadap bermacam 

– macam masalah 

orang dewasa. 

1.8) Dapat 

mempertahankan 

pendapatnya 

1.9) Cepat bosan pada 

tugas – tugas rutin. 

70,00 %  - 84, 99% 

 

 

55,00 % - 69,99 % 

 

 

70,00 %  - 84, 99% 

 

 

 

55,00 % - 69,99 % 

 

70,00 %  - 84, 99% 

 

 

70,00 %  - 84, 99% 

 

55,00 % - 69,99 % 

 

 

 

55,00 % - 69,99 % 

 

 

70,00 %  - 84, 99% 

 

70,00 %  - 84, 99% 

 

81,63 % 

 

 

69,71 % 

 

 

80,73 % 

 

 

 

60,39 % 

 

72,64 % 

 

 

74,17 % 

 

68,88 % 

 

 

 

69,01 % 

 

 

76,91 % 

 

70,15 % 

 

Baik  

 

 

Baik  

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

baik 

Baik 

 

 

Baik  

 

Cukup 

baik 

 

 

Cukup 

baik  

 

Baik  

 

Baik  
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1.10) Ketekunan dalam 

mengerjakan 

pekerjaan rumah.  

 

Secara umum variabel motivasi belajar dengan persentase sebesar 

73,04% termasuk dalam kategori baik. 

 

 

 

3. Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Disiplin Belajar Siswa Pada Saat 

Layanan Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan SPSS 

diketahui bahwa harga korelasi antara disiplin belajar dengan motivasi belajar 

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

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

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

hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan motivasi belajar 

siswa. 

 

B.  Pembahasan 

Berdasarkan deskripsi data per butir soal pada variabel disiplin belajar 

dapat diketahui bahwa responden tidak pernah pulang ke rumah meskipun 
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terlambat datang ke sekolah, kadang-kadang meminjam alat tulis milik teman dan 

mengajukan mengajukan pertanyaan bila tidak paham, sering mengumpulkan 

tugas tepat pada waktunya, jadwal belajar yang tertata rapi meskipun kadang-

kadang tidak dapat sesuai dengan jadwal tersebut, mempelajari materi yang akan 

diuji secara mencicil, kadang-kadang menyiapkan buku pelajaran yang 

dibutuhkan sebelum dimulainya pelajaran, kadang-kadang menunda-nunda tugas 

dari guru, mempunyai jadwal belajar selama satu semester, belajar meski 

diganggu dan meski tidak ada ulangan, kadang-kadang membolos sekolah, 

berbicara sendiri saat guru menerangkan, belajar dengan tempat dan fasilitas 

seadanya, meringkas pelajaran, kadang menghabiskan waktu pelajaran untuk 

pelajaran yang disukai, belajar meskipun tidak ada tugas, kadang meninggalkan 

kelas tanpa ijin guru, memanfaatkan waktu istirahat untuk ke perpustakaan, 

konsentrasi saat menerima pelajaran, kadang mengerjakan pekerjaan rumah di 

sekolah bahkan mencontek, tidak pernah mencari soal-soal latihan, berusaha 

mengatasi kesulitan belajar, kadang malas untuk belajar setiap hari, kurang aktif 

bertanya, kadang belajar dengan waktu berjam-jam, belajar atas kesadaran 

sendiri, kadang menghabiskan waktu untuk bermain di luar rumah, perhatian dari 

orang tua yang baik. 

Berdasarkan deskripsi data per butir soal pada variabel motivasi 

belajarnya dapat diketahui bahwa ada motivasi kuat untuk mengatasi kesulitan 

belajarnya, malas belajar setiap hari, belajar di tempat lain untuk menambah 
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wawasan, kadang-kadang marah saat sedang belajar kemudian diganggu, kadang 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah karena malas mengerjakannya, kurang 

percaya diri bila mengerjakan di depan kelas, jam belajarnya teratur, mengerjakan 

soal ulangan sebisa mungkin, aktif bertanya, tidak memberikan contekan saat 

ulangan, memanfaatkan waktu istirahat untuk belajar, membantu pekerjaan ibu 

bahkan menggantikan peran ibu bila sakit asalkan tidak menggangu kegiatan 

belajarnya, berpendapat semampunya, mendapat nilai yang bagus bila ada diskusi 

kelompok, sepulang sekolah kadang waktu habis untuk bermain dengan teman, 

tidak malas mengerjakan pekerjaan rumah, tidak membolos les, mementingkan 

belajar daripada membantu ibu, kadang-kadang mengerjakan tugas bersama 

teman di sekolah. 

Berdasarkan deskripsi persentase per indikator dan sub indikator dapat 

diketahui bahwa pada variabel disiplin belajar sub variabel disiplin belajar di 

sekolah yang meliputi indikator patuh dan taat terhadap tata tertib belajar di 

sekolah termasuk dalam kategori baik, indikator persiapan belajar termasuk 

dalam kategori baik, indikator perhatian terhadap kegiatan pembelajaran di kelas 

termasuk dalam kategori cukup baik, indikator menyelesaikan tugas pada 

waktunya termasuk dalam kategori baik, secara umum pada sub variabel disiplin 

belajar di sekolah termasuk dalam kategori cukup baik. Sub variabel disiplin 

belajar di rumah yang meliputi indikator memiliki rencana atau jadwal belajar 

termasuk dalam kategori cukup baik, indikator belajar dalam tempat dan suasana 
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yang mendukung termasuk dalam kategori cukup baik, indikator ketaatan dan 

keteraturan dalam belajar termasuk dalam kategori cukup baik, indikator 

perhatian terhadap materi pelajaran termasuk dalam kategori cukup baik, secara 

umum pada sub variabel disiplin belajar di rumah termasuk dalam kategori baik. 

Secara umum pada variabel disiplin belajar termasuk dalam kategori cukup baik. 

Berdasarkan deskripsi persentase per indikator dapat diketahui bahwa 

pada variabel motivasi belajar yang meliputi indikator kuatnya kemauan untuk 

berbuat termasuk dalam kategori baik, indikator jumlah waktu yang disediakan 

untuk belajar termasuk dalam kategori baik, indikator kerelaan meninggalkan 

kewajiban atau tugas lain termasuk dalam kategori baik, indikator tekun dalam 

mengerjakan tugas termasuk dalam kategori cukup baik, indikator ulet 

menghadapi kesulitan (tidak cepat lekas putus asa) termasuk dalam kategori baik, 

indikator lebih senang bekerja mandiri termasuk dalam kategori baik, indikator 

menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa termasuk 

dalam kategori cukup baik, indikator dapat mempertahankan pendapatnya 

termasuk dalam kategori cukup baik, indikator cepat bosan pada tugas-tugas rutin 

termasuk dalam kategori baik, indikator ketekunan dalam mengerjakan pekerjaan 

rumah termasuk dalam kategori baik. Secara umum variabel motivasi belajar 

termasuk dalam kategori baik. 

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan motivasi belajar siswa 
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pada saat layanan pembelajaran di SMA Negeri 1 Limbangan Kendal   Tahun 

Pelajaran 2004 / 2005 dengan besar koefisien korelasinya 0,714. Ini berarti bahwa 

semakin baik disiplin belajar diharapkan motivasi belajar siswa akan semakin 

membaik pula, karenanya perlu adanya upaya lanjutan setidaknya untuk 

mempertahankan dan kalau memungkinkan untuk lebih meningkatkan disiplin 

belajar dan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian sebagaimana telah diungkap di 

atas, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Untuk meningkatkan disiplin belajar siswa perlu adanya pembenahan kearah yang 

lebih baik pada beberapa hal diantara jangan menunda-nunda tugas yang 

diberikan oleh guru, jangan berbicara sendiri saat guru sedang menerangkan 

pelajaran, jangan meninggalkan kelas tanpa ijin guru, jangan hanya menghabiskan 

waktu untuk mempelajari pelajaran yang disukai saja, jangan mengerjakan 

pekerjaan rumah di sekolah apalagi sampai menyontek, agar rajin mencari soal-

soal latihan, jangan malas untuk belajar setiap hari, agar aktif bertanya dan jangan 

habiskan waktu untuk bermain. Sedangkan untuk motivasi belajar siswa ada dua 

hal penting yang harus diperbaiki yaitu bagaimana agar siswa tidak malas untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa 

bila mengerjakan soal di depan kelas. 

Disiplin belajar siswa akan baik jika unsure-unsur disiplin yang meliputi 

peraturan dalam hal ini tata tertib, hukuman, penghargaan dan konsistensi dalam 



xcii 

hal ini yang dilakukan oleh guru bidang studi serta guru bimbingan konseling 

senantiasa melakukan ketiga hal tersebut. Adapun cara untuk meningkatkan 

disiplin siswa, khususnya disiplin belajar, yaitu dengan teknik demokratis. Teknik 

ini dilakukan dengan memberikan penjelasan–penjelasan, pengertian yang 

dilakukan melalui pemberian layanan pembelajan. Melalui pemberian layanan ini 

siswa akan lebih mampu mengarahkan diri, mengedalikan diri, serta memiliki 

kesadaran diri dalam hal belajar, dimana tugas ini harus dilakukan guru saat di 

sekolah dan kedua orang tua siswa saat di rumah. 

Motivasi belajar bagi siswa berfungsi sebagai satu tenaga penggerak bagi 

seseorang atau peserta didik yang menimbulkan upaya keras untuk lekaukan 

aktivitas mereka sehingga dapat mencapai tujuan belajar yaitu untuk 

mendapatkan hasil belajar sebaik mungkin. Adapun upaya yang dapat dilakukan 

oleh guru maupun orang tua siswa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

adalah dengan memberi nilai, hadiah, kompetisi, pujian dan hukuman. 

Berdasarkan pendapat dari Martin Handoko dan Sardiman, peneliti berupaya 

untuk mengungkap perilaku motivasi belajar siswa dengan 10 indikator yang 

dirasa sudah dapat digunakan untuk mengukur motivasi belajar siswa, kesepuluh 

indicator itu adalah kuatnya kemauan untuk berbuat, jumlah waktu yang 

disediakan untuk belajar, kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain, 

ketekunan dalam mengerjakan tugas, tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi 

kesulitan (tidak lekas putus asa), menunjukkan minat terhadap bermacam – 
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macam masalah orang dewasa, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada 

tugas – tugas rutin, dapat mempertahankan pendapatnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut: 

1.  Variabel disiplin belajar 

1) sub variabel disiplin belajar di sekolah 

a) indikator patuh dan taat terhadap tata tertib belajar di sekolah termasuk 

dalam kategori baik. 

b) indikator persiapan belajar termasuk dalam kategori baik. 

c) indikator perhatian terhadap kegiatan pembelajaran di kelas termasuk 

dalam kategori cukup baik. 

d) indikator menyelesaikan tugas pada waktunya termasuk dalam 

kategori baik 

Secara umum pada sub variabel disiplin belajar di sekolah termasuk 

dalam kategori baik. 

2) sub variabel disiplin belajar di rumah 

a) indikator memiliki rencana atau jadwal belajar termasuk dalam 

kategori cukup baik. 

80 
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b) indikator belajar dalam tempat dan suasana yang mendukung  

termasuk dalam kategori cukup baik. 

c) indikator ketaatan dan keteraturan dalam belajar termasuk dalam 

kategori cukup baik. 

d) indikator perhatian terhadap materi pelajaran termasuk dalam kategori 

cukup baik. 

Secara umum pada sub variabel disiplin belajar di rumah termasuk dalam 

kategori cukup baik. 

Secara umum pada variabel disiplin belajar termasuk dalam kategori 

cukup baik. 

4. Variabel motivasi belajar 

a. indikator kuatnya kemauan untuk berbuat termasuk dalam kategori baik. 

b. indikator jumlah waktu yang disediakan untuk belajar termasuk dalam 

kategori baik. 

c. indikator kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas lain termasuk 

dalam kategori baik. 

d. indikator tekun dalam mengerjakan tugas termasuk dalam kategori baik. 

e. indikator ulet menghadapi kesulitan (tidak cepat lekas putus asa) 

termasuk dalam kategori baik. 

f. indikator lebih senang bekerja mandiri termasuk dalam kategori baik. 
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g. indikator menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

orang dewasa termasuk dalam kategori cukup baik. 

h. indikator dapat mempertahankan pendapatnya termasuk dalam kategori 

cukup baik. 

i. indikator cepat bosan pada tugas-tugas rutin termasuk dalam kategori 

baik. 

j. indikator ketekunan dalam mengerjakan pekerjaan rumah termasuk 

dalam kategori baik. 

Secara umum variabel motivasi belajar termasuk dalam kategori baik. 

5. Ada hubungan antara disiplin belajar dengan motivasi belajar pada siswa, 

dengan harga koefisien korelasinya sebesar 0,702. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

diberikan antara lain perlu adanya perbaikan dari masing-masing variabel antara 

lain: 

1. Variabel disiplin belajar, perlu meningkatkan perhatian siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran di kelas, siswa hendaknya memiliki jadwal belajar, 

tempat belajar dan suasana yang mendukung dan mereka konsisten dengan 

rutinitas untuk belajar. 
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2. Variabel motivasi belajar, perlu meningkatkan lagi pembinaan terhadap minat 

siswa terhadap masalah orang dewasa dan agar siswa dapat mempertahankan 

pendapatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


