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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Prestasi  Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Selama proses pembelajaran berlangsung, diperlukan adanya evaluasi 

sebagai tolak ukur pencapaian siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran 

tersebut. Menurut Syaiful Bahri (2012: 19) mengemukakan bahwa “prestasi belajar 

adalah penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang 

dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan/keterampilan yang dinyatakan 

sesudah hasil penilaian”. Sedangkan menurut Zainul Rosyid dkk (2019: 9) 

mengemukakan bahwa: 

“Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan pembelajaran yang disertai 

perubahan yang dicapai seseorang (siswa) yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf, maupun kalimat sebagai ukuran tingkat keberhasilan 

siswa dengan standarisasi yang telah ditetapkan dan menjadi kesempurnaan 

bagi siswa baik dalam berfikir maupun berbuat”. 

Sedangkan menurut Kompri (2017: 43) menjelaskan bahwa “prestasi belajar 

adalah hasil belajar yang diperoleh dan tampak nyata bagi setiap siswa berupa 

penambahan pengetahuan, timbulnya pengalaman baru dan perubahan tingkah 

laku”. 

Jadi yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah sebuah hasil dari kegiatan 

pembelajaran yang mempengaruhi perubahan yang ada dalam diri siswa sehingga 

memunculkan pengalaman baru, bertambahnya pengetahuan dan perubahan 

tingkah laku siswa.  

2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dapat mendorong tercapainya prestasi belajar tersebut. Seperti 

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

prestasi belajar adalah sebagai berikut: 
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1. Faktor Internal 

a. Faktor jasmaniah: faktor kesehatan dan cacat tubuh 

b. Faktor psikologis: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan. 

c. Faktor kelelahan 

2. Faktor Eksternal 

a. Faktor keluarga: cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 

belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa.disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar, tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

Keberhasilan sebuah pembelajaran bukan hanya dilihat dari prestasi belajar 

yang dicapai oleh siswa saja, tetapi juga dilihat dari segi prosesnya. Prestasi belajar 

pada dasarnya merupakan akibat dari suatu proses belajar mengajar. Banyak faktor 

yang dapat menunjang tercapainya keberhasilan suatu pembelajaran mulai dari 

siswa, guru, sekolah, masyarakat dan pemerintah. 

2.1.1.3 Pengukuran Prestasi Belajar 

Pengukuran prestasi belajar pada dasarnya untuk mengetahui tingkat prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. Pengukuran prestasi belajar siswa dapat 

dilakukan dengan melakukan tes, ujian atau ulangan. Menurut Suharsimi   Arikunto 

dalam Shopia (2016: 51) tes dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

1. Tes diagnosis: tes yang digunakan untuk menentukan kelemahan dan 

kelebihan siswa dengan melihat gejala-gejalanya sehingga diketahui 

kelemahan dan kelemahan tersebut kemudian dapat dilakukan perlakuan 

yang tepat. 

2. Tes formatif adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

memahami  suatu  satuan  pelajaran  tertentu.  Tes  ini  diberikan sebagai 

suatu usaha memperbaiki proses belajar. 

3. Tes  sumatif  yang  dapat  digunakan  dalam  ulangan  umum  yang biasa 

dilaksanakan pada akhir catur wulan atau semester. Dari tes inilah prestasi 

belajar siswa akan dapat diketahui bagaimana hasilnya. 

Dengan dilakukannya sebuah tes setelah melakukan proses pembelajaran, 

maka dapat diketahui bagaimana hasil dari prestasi belajar siswa selama mengikuti 
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program pembelajaran. Kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah tujuan 

pembelajaran tercapai atau tidak. 

2.1.1.4 Indikator Prestasi Belajar 

Indikator untuk mengukur prestasi belajar siswa dapat menggunakan 

indikator yang dikemukakan Gagne dalam Subur (2015: 11) bahwa indikator 

prestasi belajar ada lima, yaitu: 

1. Informasi verbal, yaitu hasil belajar yang berupa kemampuan untuk 

menyediakan respon yang bersifat spesifik terhadap stimulus yang spesifik 

pula.  

2. Keterampilan motorik, yaitu kemampuan yang berupa tindakan yang 

bersifat fisik dan penggunaan otot untuk melakukan suatu tindakan, 

kemampuan eksekusi atau pelaksanaan suatu tindakan untuk mencapai 

hasil tertentu. 

3. Sikap atau attitude, yaitu kondisi internal yang dapat mempengaruhi 

pilihan individu dalam melakukan suatu tindakan. Sikap menunjukan 

adanya suatu kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang dalam 

berperilaku. 

4. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan dalam melakukan analisis dan 

modifikasi simbol-simbol kognitif atau informasi. Keterampilan 

intelektual dilakukan dengan cara mempelajari dan menggunakan konsep 

dan aturan untuk mengatasi permasalahan. 

5. Strategi kognitif, yaitu kemampuan metakognitif yang diperlhatkan dalam 

bentuk kemampuan berfikir tentang proses berfikir (think how to think) 

dan belajar bagaimana belajar (learn how to learn). 

 

Untuk mengukur tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dapat dilihat dari 

indikator menurut Gagne yang membagi indikator prestasi belajar menjadi 5 bagian 

yaitu informasi verbal, keterampilan motorik, sikap, keterampilan intelektual, dan 

strategi kognitif yang mana indikator tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam 

menentukan prestasi belajar siswa. 

2.1.2 Motivasi Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan sebuah dorongan yang menggerakan individu untuk 

melakukan suatu kegiatan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Setiap 

individu membutuhkan motivasi agar tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya 

dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Sardiman (2018: 73) 

mengemukakan bahwa “Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam 
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dan didalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan”. Kata motif diartkan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2018: 73) 

“motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”. 

Kompri (2017: 109) mengemukakan bahwa “motivasi adalah suatu dorongan 

dalam diri individu untuk melakukan suatu tindakan dengan cara tertentu sesuai 

dengan tujuan yang direncanakan”. Slameto (2010: 2) menjelaskan bahwa “belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Menurut Sardiman (2018: 75) “Motivasi belajar adalah faktor psikis yang 

bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan 

gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar”. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan motivasi belajar merupakan sebuah usaha yang mendorong siswa 

untuk melakukan suatu tindakan dengan cara tertentu untuk memperoleh tingkah 

laku yang baru sebagai hasil dari pengalamannya berinetraksi dengan lingkungan. 

Terdapat banyak teori motivasi yang dipaparkan oleh para ahli. Seperti teori 

motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, Herzberg, Vroom, Mc. 

Clelland dalam Widayat Prihartanta (2015: 5): 

1. Teori motivasi Abraham Maslow (teori kebutuhan), Abraham Maslow 

mengemukakan bahwa pada dasarnya ada 5 tingkatan kebutuhan yang 

berbentuk piramid, yaitu; Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan 

sebagainya), Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh 

dari bahaya) Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi 

dengan orang lain, diterima, memiliki), Kebutuhan akan penghargaan 

(berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta 

pengakuan), Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, 

memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, 

dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri 

dan menyadari potensinya). 

2. Teori motivasi Herzberg (teori dua faktor), Menurut Herzberg ada dua 

jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai 

kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Yaitu faktor higiene 

(faktor ekstrinsik) memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, 
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termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi 

lingkungan dan faktor motivator (faktor intrinsik) memotivasi seseorang 

untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah 

achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan. 

3. Teori motivasi Vroom (teori harapan ), Menurut Vroom, tinggi rendahnya 

motivasi seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: ekspektasi 

(harapan) keberhasilan pada suatu tugas, Instrumentalis, yaitu penilaian 

tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas 

(keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu), valensi, yaitu 

respon terhadap outcome seperti perasaan posistif, netral, atau negatif. 

Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. 

Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang 

diharapkan. 

4. Teori motivasi Achievement Mc Clelland (teori kebutuhan berprestasi), 

teori yang dikemukakan oleh Mc Clelland menyatakan bahwa ada tiga hal 

penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu: need for achievement 

(kebutuhan akan prestasi), need for afiliation (kebutuhan akan hubungan 

sosial/hampir sama dengan soscialneed-nya Maslow), need for power 

(dorongan untuk mengatur). 

 

Dalam hal ini motivasi yang tinggi akan mendorong individu untuk lebih 

meningkatkan eksistensi pribadinya dalam mencapai apa yang diinginkan. Ketika 

seseorang mempunyai tujuan dalam kehidupan, maka otomatis individu  tersebut 

akan termotivasi untuk mengejar apa yang telah ditargetkannya. 

2.1.2.2 Macam-Macam Motivasi Belajar 

Salah satu faktor yang dapat mendorong keberhasilan siswa dalam mencapai 

prestasi belajar adalah dengan adanya motivasi belajar dari setiap individu. Setiap 

siswa pasti memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda seperti yang dikemukakan 

oleh Sardiman (2018: 83) membagi motivasi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a. Motif-motif bawaan: motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi itu 

ada tanpa dipelajari 

b. Motif-motif yang dipelajari: motif-motif yang timbul karena dipelajari. 

2. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

a. Motif atau kebutuhan organis. meliputi: kebutuhan untuk minum, 

makan, bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk istirahat. 

b. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam motif jenis ini antara lain: 

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 

berusaha, untuk memburu. 
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c. Motif-motif objektif: dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk meanruh minat. 

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

a. Jasmaniah: refleks, insting otomatis, nafsu. 

b. Rohaniah: momen timbulnya alasan, momen pilih, momen putusan, 

momen terbentuknya kemauan. 

4. Motivasi intrinsik dan ektrinsik 

a. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

b. Motif ekstrinsik yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. 

Motivasi yang baik yaitu berasal dari dalam diri individu itu sendiri karena 

ketika individu mempunyai motivasi yang tinggi maka akan memudahkan dalam 

mencapai apa yang menjadi target yang sudah direncanakannya. Bukan hanya 

faktor daripada individu itu sendiri melainkan faktor dari luar juga dapat membantu 

individu dalam menjalankan aktivitasnya. 

2.1.2.3 Bentuk-Bentuk Motivasi Belajar Di Sekolah 

Untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah mempunyai berbagai macam cara yang dapat dilakukan seperti yang 

dikemukakan oleh Sardiman (2018: 92) ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu: 

a. Memberi angka: angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan 

belajarnya. Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai 

angka/nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai 

ulangan atau nilai-nilai raport angkanya baik-baik. Angka-angka yang baik 

itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. 

b. Hadiah: hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu 

pekerjaan tersebut. 

c. Saingan/kompetisi: saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong siswa. Persaingan, baik persaingan individual 

atau persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar. 

d. Ego-involvement: menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya dengan tantangan sehingga bekerja 

keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk 

motivasi yang cukup penting. 

e. Memberi ulangan: para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui 

akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan 

sarana motivasi. 



14 

f. Mengetahui hasil: dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau 

terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar.semakin 

mengetahui grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri 

siswa untuk terus belajar dengan harapan hasilnya terus meningkat. 

g. Pujian: apabila ada siswa yang sukses dan berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang fositif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 

h. Hukuman: sebagai bentuk reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena 

itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

i. Hasrat untuk belajar: hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, 

ada maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik bila dibandingkan segala 

sesuatu kegiatan tanpa maksud. 

j. Minat: motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga dengan 

minat sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. 

Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. 

k. Tujuan yang diakui: rumusan yang diakui dan diterima baik oleh siswa 

akan merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan 

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. 

 

Ada banyak cara yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. 

contohnya dengan memberikan reward/hadiah kepada siswa yang memiliki prestasi 

belajar yang tinggi dengan begitu dapat meningkatkan semangat belajar bukan 

hanya kepada siswa yang memiliki prestasi yang tinggi, siswa lain juga termotivasi 

untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi pula.  

2.1.2.4 Hubungan Antara Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Motivasi belajar sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. 

Karena fungsi utama motivasi belajar yaitu mendorong dan mengarahkan siswa 

untuk belajar. Belajar juga merupakan proses aktif yang dilakukan secara rutin dan 

sistematis. Ciri dari suatu pelajaran dikatakan berhasil dilihat dari prestasi belajar 

siswa yang tinggi. Prestasi belajar merupakan hasil dari kegiatan pembelajaran yang 

disertai dengan perubahan yang dicapai siswa dalam satuan pendidikan sehingga 

memunculkan pengalaman baru, perubahan tingkah laku dan bertambahnya 

pengetahuan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh prestasi belajar maka diperlukan 

sifat dan aspirasi siswa, interaksi yang baik, kesiapan belajar dan sebagainya. Siswa 

yang mempunyai motivasi yang tinggi akan memudahkan kegiatan proses 
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pembelajaran. Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah 

akan menghambat dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Djaali dalam Lismayana 

(2019: 50) “motivasi akan berpengaruh dengan prestasi belajar yang akan dicapai 

seorang peserta didik”. Motivasi tidak dapat dipisahkan dari aktifitas belajar siswa. 

Djamaran dalam Lismayana (2019: 50) mengemukakan bahwa “kebutuhan untuk 

berprestasi dan motivasi belajar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan”. Maka 

dari itu, motivasi belajar sangat berperan penting dalam proses pencapaian prestasi 

belajar siswa. 

2.1.2.5 Indikator Motivasi Belajar  

Ada  beberapa  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  motivasi 

belajar  siswa.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Kompri  (2017: 119)  bahwa  ada 

sejumlah indikator untuk mengetahui siswa yang memiliki motivasi dalam proses 

pembelajaran diantaranya:   

a. Memiliki gairah yang tinggi 

b. Penuh semangat 

c. Memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi 

d. Mampu (jalan sendiri) ketika guru meminta siswa mengerjakan sesuatu 

e. Memiliki rasa percaya diri 

f. Memiliki daya konsentarsi yang tinggi 

g. Kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus dihadapi 

h. Memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi. 

Sedangkan menurut Sardiman (2018: 83) motivasi yang ada pada diri setiap 

orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas artinya siswa dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu  yang  lama  (tidak  pernah  berhenti  sebelum  selesai).  Seperti  

siswa mulai mengerjakan tugas tepat waktu, mencari sumber lain, tidak 

mudah putus asa, dan memeriksa kelengkapan tugas. 

b. Ulet  menghadapi  kesulitan  (tidak  lekas  putus  asa)  artinya  siswa  tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak 

cepat  puas  dengan  prestasi  yang  telah  dicapainya).  Dalam  hal  ini,  

siswa bertanggung jawab terhadap keberhasilan dalam belajar dan 

melaksanakan kegiatan belajar. 

c. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah yang terdiri dari 

berani menghadapi masalah, mencari jalan keluar terhadap masalah yang 

dihadapi dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. 

d. Lebih  senang  bekerja  mandiri  artinya  tanpa  harus  disuruh  ia  akan 

mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. 
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e. Dapat  mempertahankan  pendapatnya  artinya  kalau  sudah  yakin  akan 

sesuatu ia akan mempertahankan apa yang menjadi keyakinannya. 

f. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu artinya ia percaya dengan 

apa yang dikerjakannya atau teguh pada pendirian. 

g. Senang mencari dan memecahkan masalah-masalah artinya ia akan 

berusaha mengerjakan  soal-soal dan mencari sumber lain yang membantu 

dalam penyelasian tugasnya. 

Dari  uraian  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  indikator  motivasi  belajar 

merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui berbagai proses dari 

serangkaian perilaku siswa dengan lingkungan belajarnya.   

2.1.3 Disiplin Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Disiplin Belajar  

Disiplin dapat diartikan secara etimologi dan terminologi. Secara etimologis 

disiplin berasal dari bahasa inggris “dicipline” yang berarti pengikut atau penganut. 

Sedangkan secara terminologis istilah disiplin mengandung arti sebagai keadaan 

tata tertib dimana para pengikut itu tunduk dan senang hati pada ajaran-ajaran para 

pemimpinnya. Sikap disiplin sangat diperlukan individu dalam kehidupan sehari-

hari karena dengan disiplin akan membantu individu untuk memanajemen waktu 

dengan lebih efektif dan efisien. Menurut Kompri (2017: 235) mengemukakan 

bahwa “disiplin adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib 

dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung 

jawab tanpa paksaan dari siapapun”.  

Menurut  Mulyasa  dalam Zuhaira (2015: 166) “disiplin  adalah  suatu  

keadaan  tertib  dimana orang  yang  bergabung  dalam  suatu  organisasi tunduk  

pada  peraturan  yang  sudah  ada  dengan rasa  senang  hati”. Sedangkan menurut 

Darmadi (2017: 321) “disiplin siswa adalah ketaatan (kepatuhan) dari siswa kepada 

aturan, tata tertib atau norma di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan belajar 

mengajar”.  

Dari penjelasan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan disiplin belajar adalah suatu ketaatan yang tertanam dalam diri siswa dan 

memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan da tata tertib di sekolah dengan 

penuh tanggung jawab dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.  
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2.1.3.2 Faktor-Faktor Disiplin Belajar 

Disiplin bukan hanya terbentuk dengan sendirinya melainkan banyak faktor 

yang menunjang adanya sikap disiplin setiap individu. Hal tersebut selaras dengan 

pendapat Kompri (2017: 240) yang mengemukakan bahwa “sikap disiplin bukan 

sikap yang muncul dengan sikap sendirinya, maka agar seorang anak dapat bersikap 

disiplin maka perlu adanya pengarahan dan bimbingan”. Adapun faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan adalah sebagai berikut: 

1. Faktor dari dalam (intern), faktor dari dalam ini berupa kesadaran diri yang 

mendorong seseorang untuk menerapkan disiplin pada dirinya. Seseorang 

dengan kesadarannya bisa mendorong untuk disiplin dalam belajar. 

2. Faktor dari luar (ektern), faktor dari luar berasal dari beberapa pengaruh 

diantaranya: 

a. lingkungan keluarga: lingkungan keluarga ini sangat penting terhadap 

perilaku seseorang termasuk tingkat kedisiplinannya. Karena kelaurga 

disini merupakan lingkungan yang paling dekat pada diri seseorang dan 

tempat pertama kali seseorang berinteraksi. 

b. lingkungan sekolah: di sekolah seorang siswa berinteraksi dengan siswa 

lain, dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya serta pegawai 

yang ada di sekitar sekolah, sikap, perbuatan dan perkataan guru yang 

dilihat dan didengar serta dianggap baik oleh siswa akan masuk dan 

meresap kedalam hatinya. 

c. lingkungan masyarakat: masyarakat merupakan lingkungan yang 

mempengaruhi perilaku anak setelah anak mendapatkan pendidikan 

dari keluarga dan sekolah. Karena masyarakat merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi disiplin anak. Terutama pada pergaulan 

dengan teman sebaya, maka orang tua senantiasa mengawasi pergaulan 

anak-anaknya agar senantiasa tidak bergaul dengan orang-orang yang 

kurang baik. 

 

Kedisiplinan siswa di sekolah tercipta karena adanya kesadaran siswa dalam 

menumbuhkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran.   

2.1.3.3 Fungsi-Fungsi Disiplin Belajar 

Fungsi disiplin belajar yaitu untuk mengatur dan mendisiplinkan siswa 

terhadap suatu perilaku sehingga menciptakan kondisi yang efektif dan kondusif 

dalam menjalankan kehidupannya. Seperti yang dikemukakan oleh Tu’u Tulus 

dalam Darmadi (2017: 24) fungsi disiplin belajar yaitu sebagai berikut: 

1. Menata kehidupan bersama: manusai adalah makhluk untuk memiliki ciri, 

sifat, kepribadian, latar belakang dan pola pikir yang berbeda-beda. 
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2. Membangun kepribadian: kepribadin adalah keseluruhan sifat, tingkah 

laku dan pola hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan, 

perkataan dan perbuatan sehari-hari. 

3. Melatih kepribadian: sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan 

berdisiplin tidak terbentuk semata-mata dalam waktu singkat. Namun 

terbentuk melalui satu proses yang membutuhkan waktu yang panjang. 

4. Pemaksaan: disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang 

untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan itu. 

5. Hukuman: sanksi itu diharapkan mempunyai nilai pendidikan. Artinya 

peserta didik menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa 

akibat yang tidak menyenangkan dan harus ditanggung olehnya. 

6. Mencipta lingkungan yang kondusif: disiplin sekolah berfungsi 

mendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan 

dengan lancar. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat fungsi belajar dengan 

mendisiplinkan diri karena disiplin belajar sangat penting bagi siswa. Disiplin 

belajar dapat membentuk sikap dan perilaku siswa untuk kualitas pribadinya yang 

nantinya akan membantu siswa dalam mencapai prestasi belajar yang diharapkan. 

2.1.3.4 Indikator Disiplin Belajar 

Untuk mengukur tingkat kedisiplinan siswa ada beberapa indikator yang akan 

dijadikan tolak ukur dalam pengukuran disiplin belajar siswa, seperti yang 

dikemukakan oleh Daryanto dalam Arsyi M irdanda (2018: 26) “membagi indikator 

disiplin belajar kedalam beberapa bagian, yaitu ketaatan terhadap tata tertib 

sekolah, ketaatan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah, melaksanakan tugas-

tugas yang menjadi tanggung jawabnya, disiplin belajar di rumah”.  

Sedangkan menurut Moenir dalam Arsy Mirdanda (2018: 95)  menyatakan 

indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat disiplin belajar 

siswa adalah sebagai berikut: 

1. Disiplin waktu, meliputi: 

a. Tepat waktu dalam belajar, mencakup datang dan pulang sekolah tepat 

waktu, mulai dan selesai belajar di sekolah tepat waktu dan mulai 

selesai belajar di rumah; 

b. Tidak keluar dan membolos saat belajar; 

c. Menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

2. Disiplin perbuatan, meliputi: 

a. Patuh dan tidak menentang peraturan yang berlaku; 

b. Tidak malas belajar; 

c. Tidak menyuruh orang lain bekerja demi dirinya; 
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d. Tidak suka berbohong; 

e. Tingkah laku menyenangkan, mencakup tidak mencontek, tidak 

membuat keributan dan tidak mengganggu orang lain saat belajar. 

 

2.1.4 Partisipasi Siswa 

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Siswa 

Partisipasi siswa dalam sebuah pembelajaran sangat diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Taniredja dalam 

Dwinda dkk (2016: 46) “partisipasi siswa adalah penyertaan mental dan emosi 

siswa dalam situasi kelompok yang mendorong siswa untuk mengembangkan daya 

pikir dan perasaan siswa bagi tercapainya prestasi belajar yang memuaskan”. 

Menurut Keit  Davis dalam Sastroputro & Chozaipah (2018: 62) menyatakan  

bahwa  “partisipasi  adalah keterlibatan  mental  dan  emosi  seseorang  dalam  

situasi  kelompok  yang  mendorongnya untuk  memberikan  sumbangan  kepada  

kelompok  dalam  usaha  mencapai  tujuan  serta tanggung  jawab  terhadap  usaha  

yang  bersangkutan”. Darsono dalam Septyan (2015: 49) menegaskan bahwa 

“Partisipasi siswa dalam belajar tidak bersifat dikhotomis, artinya ada atau tidak 

ada partisipasi, melainkan bersifat kontinum, artinya partisipasinya terentang dari  

yang  paling  rendah  sampai  yang  paling  tinggi”. 

Jadi yang dimaksud dengan partisipasi siswa adalah bentuk keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran serta tanggung  jawab  terhadap  usaha  yang  bersangkutan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan khususnya dalam prestasi 

belajar. 

2.1.4.2 Ciri-Ciri Partisipasi Siswa 

Untuk mendorong partisipasi siswa dapat melakukan berbagai cara  antara  

lain  memberikan pertanyaan, menanggapi  respon  siswa  secara  positif, 

menggunakan  pengalaman  berstruktur,  dan menggunakan  metode  yang  bevariasi  

yang  lebih melibatkan siswa. Siswa  sebagai  subjek  dan  objek  dalam 

pembelajaran. Sebagai subjek, siswa adalah individu yang melakukan  proses  

belajar  mengajar.  Sebagai  objek karena  kegiatan  pembelajaran  diharapkaan  

dapat mencapai  perubahan  perilaku  pada  diri  subjek  belajar. Untuk  itu,  siswa  

diperlukan  partisipasi  aktif dalam  kegiatan  pembelajaran. Menurut Paul B. 
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Diedrich dalam  Sardiman (2011: 101) membuat suatu daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Visual activities: membaca, memperhatikan gambar demontrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mngadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities: mendengarkan (uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato). 

4. Writing activities: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing activities: menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6. Motor activities: melakukan percobaan, membuat kontruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7. Mental activities: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activities: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Aktivitas diatas berdasarkan bahwa pengetahuan akan diperoleh siswa 

melalui pengamatan dan pengalaman. Selain itu, Nana Sudjana (1996: 21) 

menyampaikan bahwa siswa yang aktif berpartisipasi dapat dilihat dari: 

1. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

permasalahannya. 

2. Berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, belajar. 

3. Menampilkan berbagai usaha untuk kekreatifan belajar dalam menjalani 

dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai keberhasilan. 

4. Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut diatas tanpa tekanan. 

 

Proses pembelajaran dikatakan berjalan dengan baik ketika adanya hubungan 

timbal balik antara guru dengan siswa. Siswa dapat memahami apa yang guru 

sampaikan tentang pelajaran yang sedang dibahas dan siswa aktif bertanya ketika 

ada sesuatu yang kurang dipahami sehingga dapat mempermudah guru dalam 

membedakan mana siswa yang sudah mengerti dan mana siswa yang belum 

mengerti. Seorang guru sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar 

karena guru merupakan seorang pendidik yang menjadi faktor penentu pokok 

dalam mutu pendidikan. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang 

dengan baik sehingga menghasilkan prestasi belajar. Menurut Oemar dalam Imam 

Suwardi dan Ririn (2018: 183) membagi peranan guru sebagai berikut: 

1. Guru sebagai pengajar 

a. Memberikan Pelayanan Pendidikan 
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Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh guru di sekolah adalah 

memberikan pelayanan kepada para siswa agar mereka menjadi siswa atau 

anak didik yang selaras dengan tujuan sekolah, melalui bidang pendidikan 

guru mempengaruhi dalam aspek kehidupan, baik sosial, budaya, maupun 

ekonomi.  

b. Penciptaan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 

Guru harus mampu menciptakan situasi dan kondisi belajar yang 

sebaik-baiknya. Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah 

(kelas). Ia menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik 

semua pengetahuan yang telah disampaikan itu. 

2. Guru sebagai pembimbing 

a. Memberi pemahaman dan pengarahan 

Bimbingan   adalah   proses   pemberian   bantuan   terhadap   individu   

untuk   mencapai pemahaman dan pengarahan diri  yang dibutuhkan untuk 

melakukan penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, keluarga, 

serta masyarakat. 

b. Memberikan pemahaman tentang diri sendiri 

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mereka 

mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya 

sendiri, mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

3. Guru sebagai Pendidik 

Guru sebagai pendidik adalah memelihara dan memberi latihan 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, lalu pendidikan berarti proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

Inti dari pendidikan adalah proses pendewasaan melalui pengajaran. 

Peran guru sangat  penting bagi  setiap  keberhasilan  proses  pembelajaran. 

Seorang guru dapat berperan secara kreatif, imajinatif, hipotetik, sinetik, dan 

mampu menjadi idola setiap siswa. Oleh karena itu, peran guru dan partisipasi 

siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung akan memudahkan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri.  

2.1.4.3 Macam-Macam Partisipasi Siswa 

Tukiran Taniredja dkk dalam Maksud (2012: 38) membagi partisipasi belajar 

siswa dalam pembelajaran menjadi dua  macam, yaitu: 

1. Partisipasi  kontributif: partisipasi  yang mendorong  aktivitas  untuk  

mengikuti  pembelajaran  dengan baik,  mengerjakan  tugas  terstruktur  

dengan  baik  di  kelas atau  di  rumah. Partisipasi  kontributif  meliputi  

keberanian menyampaikan  refleksi  kepada  guru,  baik  dalam 

menyampaikan pertanyaan, pendapat, usul,  sanggahan, atau jawaban,  

termasuk  mengikuti  pembelajaran  dengan baik. 
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2. Partisipasi inisiatif: lebih  mengarah  pada  aktivitas mandiri  dalam  

melaksanakan  tugas  yang  tidak  terstruktur. Dalam  hal  ini  siswa  

memiliki  inisiatif  sendiri  dalam mempelajari  materi  pelajaran  yang  

belum  dan  yang  akan diajarkan,  membuat  catatan  ringkas,  dan  inisiatif  

untuk meminta ulangan.  

Bentuk partisipasi kontributif dan inisiatif ini  akan  mampu  membentuk  

siswa  untuk  selalu  aktif  dan kreatif sehingga mereka sadar bahwa ilmu 

pengetahuan dan teknologi dapat diperoleh melalui usaha keras. Mereka juga akan  

menyadari  makna  dan  arti  penting  belajar. 

2.1.4.4 Indikator Partisipasi Siswa 

Hubungan timbal balik yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran karena 

dengan adanya  interaksi antara guru dengan siswa menjadikan proses pembelajaran 

berjalan dengan efektif sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat 

tercapai sesuai target yang telah ditentukan.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam Uly (2015: 40) indikator partisipasi 

siswa adalah sebagai berikut: 

a. Partisipasi siswa dalam menerima materi pelajaran meliputi 

memperhatikan guru, membaca materi, menyelesaikan masalah, 

menjawab pertanyaan, dan membuat ringkasan.  

b. Partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok meliputi 

mendiskusikan permasalahan, bekerja sama antar anggota kelompok, 

mengemukakan pendapat, dan bertanya. 

c. Partisipasi siswa dalam presentasi meliputi mepresentasikan hasil diskusi 

dan memperhatikan kelompok presentasi. 

d. Partisipasi siswa dalam mengerjakan soal/tugas  meliputi mengerjakan dan 

menyelesaikan kewajiban sebagai seorang peserta didik.  

 

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan digunakan untuk menentukan hipotesis atau 

jawaban sementara terkait dalam penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian yang 

relevan juga dipakai penulis sebagai pembimbing dan bahan referensi dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Berikut beberapa hasil penelitian yang relevan 

yang penulis dapat dari jurnal dan internet, sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Yang Relevan 

No

. 
Sumber Judul Isi Persamaan Perbedaan 

1 Septyan 

Budy Cahya,  

Jurnal 

Ekonomi 

Pendidikan 

Dan 

Kewirausaha

an No. 1, 

Vol. 3,  

(2015) 

Pengaruh  

disiplin dan 

partisipasi 

siswa 

terhadap 

prestasi 

belajar 

melaksanaka

n 

komunikasi 

bisnis siswa 

SMK di 

kecamatan 

dawarblando

ng dengan 

percaya diri 

sebagai 

variabel 

moderasi 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

ada pengaruh 

signifikan  

disiplin 

belajar  siswa  

terhadap  

prestasi  

belajar  

komunikasi  

bisnis  siswa  

kelas  X  SMK  

di Kecamatan  

Dawarblando

ng.  Hal  ini  

menunjukkan  

bahwa  

semakin  

tinggi  disiplin 

belajar siswa 

maka akan 

berpengaruh  

terhadap 

semakin 

tingginya 

prestasi 

belajar siswa;  

Ada  

pengaruh  

signifikan    

partisipasi  

siswa  

terhadap  

prestasi  

belajar 

komunikasi  

bisnis  siswa  

kelas  X  SMK  

di  Kecamatan  

Dawarblando

Persamaan 

dari 

penelitian 

terdahulu 

yang 

dilakukan 

oleh 

Septyan 

yaitu 

menggunak

an variabel 

X dan 

variabel Y 

yang sama 

dimana 

variabel X 

disiplin 

belajar dan 

partisipasi 

siswa 

sedangkan 

variabel Y 

prestasi 

belajar. 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

yaitu jenis 

penelitian 

survey 

dengan 

menggunak

an 

pendekatan 

kuantitatif. 

Perbedaan 

dari 

penelitian 

ini adalah 

penulis 

menggunak

an variabel 

tambahan 

untuk 

variabel X 

yaitu 

motivasi 

belajar. 

Objek yang 

penulis 

gunakan 

adalah 

siswa MAN 

2 Kota 

Tasikmalay

a kelas XI 

IIS pada 

mata 

pelajaran 

akuntansi. 

Sedangkan 

objek yang 

digunakan 

dalam 

penelitian  

Septyan 

adalah 

siswa kelas 

X SMK. 

Teknik 

pengumpul

an data 

yang 

penulis 

lakukan 

menggunak
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ng.  Hal  ini 

menunjukkan  

bahwa  

semakin  

tinggi  

partisipasi  

siswa  maka  

akan  

berpengaruh  

terhadap  

semakin  

tingginya  

prestasi  

belajar  siswa;  

Ada  

pengaruh  

signifikan  

disiplin  

belajar  dan  

partisipasi  

siswa  

terhadap  

prestasi  

belajar  

komunikasi  

bisnis siswa  

kelas  X  SMK  

di  Kecamatan  

Dawarblando

ng. 

an observasi 

dan angket 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

Septyan 

menggunka

n 

dokumentas

i dan angket 

2 Zuhaira 

Laily 

Kusuma, 

Subkhan, 

Jurnal 

Pendidikan 

Ekonomi, 

No. 1, 

Vol. 4, 

(2015)  

Pengaruh  

motivasi  

belajar  dan  

kedisiplinan  

belajar 

terhadap  

prestasi  

belajar  mata  

pelajaran  

akuntansi 

siswa kelas 

XI IPS SMA 

N 3 Pati 

tahun 

pelajaran 

2013/2014 

Hasil  

penelitian  ini  

adalah  ada  

pengaruh  

motivasi  

belajar  dan 

kedisiplinan  

belajar  

terhadap  

prestasi  

belajar  

(89,5%).  

Motivasi  

belajar  

berpengaruh  

terhadap  

Persamaann

ya yaitu 

menggunak

an variabel 

yang sama 

yaitu 

motivasi 

belajar, 

disiplin 

belajar dan 

prestasi 

belajar. 

Objek 

penelitian 

yang sama 

yaitu kelas 

Perbedaann

ya yaitu 

penulis 

menggunak

an variabel 

Z sebagai 

variabel 

intervening 

yaitu 

motivasi 

belajar, 

teknik 

pengambila

n sampel 

yang 

penulis 
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prestasi  

belajar mata  

pelajaran  

akuntansi  

(62,09%).  

Disiplin  

belajar  

berpengaruh  

terhadap  

prestasi  

belajar  mata  

pelajaran 

akuntansi 

(48,58%). 

XI IPS. 

Penelitian 

ini 

menggunak

an 

pendekatan 

kuantitatif  

lakukan 

yaitu simple 

random 

sampling 

dan 

perbedaan 

dalam 

teknik 

analisis data  

3 Eva dwi L, 

Muhsin dan 

Fahrur Rozi, 

Jurnal 

Pendidikan 

Ekonomi,  

No. 8, Vol. 1, 

(2019) 

Pengaruh 

Lingkungan 

Keluarga, 

Disiplin 

Belajar, 

Kompetensi 

Sosial Guru, 

Dan 

Kesiapan 

Belajar 

Terhadap 

Motivasi 

Belajar 

Hasil  

penelitian  ini  

adalah  1).  

Lingkungan  

keluarga, 

disiplin  

belajar,  

kompetensi  

sosial  guru,  

dan  kesiapan  

belajar  

berpengaruh  

terhadap  

motivasi 

belajar siswa; 

2). 

Lingkungan 

keluarga 

berpengaruh 

terhadap 

motivasi 

belajar siswa; 

3). Disiplin 

belajar 

berpengaruh 

terhadap 

motivasi 

belajar siswa; 

4). 

kompetensi 

sosial guru 

berpengaruh 

Persamaann

ya 

menggunak

an variabel 

yang sama 

yaitu 

disiplin 

belajar dan 

motivasi 

belajar 

Perbedaann

ya dalam 

desain 

penelitian, 

teknik 

pengumpul

an data, dan 

teknik 

analisis data 
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terhadap 

motivasi 

belajar siswa. 

Simpulan dari 

penelitian ini 

adalah 

lingkungan 

keluarga, 

disiplin 

belajar, 

kompetensi 

sosial guru, 

dan kesiapan 

belajar 

berpengaruh 

terhadap 

motivasi 

belajar siswa 

secara 

simultan. 

Sedangkan 

secara parsial 

lingkungan 

keluarga, 

disiplin 

belajar, dan 

kompetensi 

sosial  guru  

berpengaruh  

terhadap  

motivasi  

belajar,  dan  

kesiapan  

belajar  tidak  

berpengaruh 

terhadap 

motivasi 

belajar. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sakaran dalam Sugiono (2018: 60) mengemukakan bahwa 

“kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting”. Salah satu tolak ukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran merupakan 
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tercapainya suatu prestasi belajar. Keberhasilan prestasi belajar siswa bukan hanya 

tanggungjawab siswa itu sendiri melainkan pihak lain juga ikut terlibat didalamnya 

baik dari pihak keluarga, sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Slameto (2010: 

54) mengemukakan bahwa: 

“Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ditentukan oleh dua faktor yaitu 

faktor internal: faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh), faktor 

psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kesiapan), faktor kelelahan dan faktor eksternal: faktor keluarga (faktor 

keluarga: cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang 

kebudayaan), faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar, tugas rumah), faktor masyarakat: (kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat)”. 

 

Dalam kegiatan belajar, siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran. 

Sebagai subjek, siswa sebagai individu yang melakukan kegiatan pembelajaran 

sedangkan sebagai objek siswa dapat mencapai perubahan tingkah laku pada diri 

siswa. Setiap siswa pasti membutuhkan motivasi dalam kegiatan belajar. Motivasi 

belajar merupakan  salah satu faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

menentukan prestasi belajar karena motivasi sebagai faktor internal berfungsi 

sebagai faktor yang mendasari dan mengarahkan siswa dalam perbuatan belajar. 

Bagi siswa motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa 

terdorong untuk melakukan kegiatan belajar. Selain faktor motivasi, faktor lain 

yang dapat menentukan keberhasilan siswa dalam meraih prestasi belajar 

diantaranya dengan disiplin belajar. Disiplin siswa dalam pembelajaran tidak hanya 

dilakukan dilingkungan sekolah saja melainkan juga disiplin belajar dirumah 

maupun lingkungan lainnya. Disiplin siswa dalam belajar akan menumbuhkan 

ketertiban dan keteraturan dalam diri siswa dan sikap disiplin juga sangat penting 

dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan efektivitas belajar sehingga 

memudahkan siswa dalam mencapai prestasi belajar. Selain faktor internal yang 

dapat mendorong siswa dalam proses tercapainya prestasi belajar, lingkungan 

sekolah juga sebagai faktor eksternal yang dapat menunjang keberhasilan prestasi 

belajar. Adanya hubungan timbal balik antar guru dan siswa merupakan hal yang 
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paling utama dalam sebuah proses pembelajaran khususnya partisipasi aktif siswa 

dalam belajar sangat dibutuhkan. Guru sebagai pengajar yang memberikan stimulus 

berupa ilmu pengetahuan atau materi pelajaran yang diberikan kepada siswanya 

dengan harapan siswa dapat memberikan timbal balik dari proses pembelajaran 

yang sudah dilakukan. Hubungan timbal balik itu sendiri yang menentukan apakah 

prestasi belajar siswa dikatakan berhasil atau tidak. Maka dari itu, ketika proses 

pembelajaran berlangsung partisipasi siswa sangat diperlukan untuk membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri.  Maka dari itu, kesadaran yang tinggi 

dalam diri siswa itu sendiri sangat penting karena siswa adalah target utama dalam 

satuan pendidikan.  

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pengaruh disiplin belajar dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran terhadap motivasi belajar serta implikasinya 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi.  

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Setelah kerangka berfikir disusun maka selanjutnya akan menentukan 

hipotesis. Menurut Sugiono (2018: 63) “hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.  

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Pengaruh disiplin terhadap motivasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa 

kelas XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Disiplin Belajar  

Partisipasi Siswa  

Prestasi Belajar  Motivasi Belajar  
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Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin terhadap 

motivasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS 

MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin terhadap motivasi 

belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS MAN 2 Kota 

Tasikmalaya 

2. Pengaruh partisipasi siswa terhadap motivasi belajar mata pelajaran akuntansi 

pada siswa kelas XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi siswa 

terhadap motivasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas 

XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi siswa terhadap 

motivasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS 

MAN 2 Kota Tasikmalaya 

3. Pengaruh disiplin terhadap prestasi mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas 

XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin terhadap 

prestasi mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS MAN 2 

Kota Tasikmalaya 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin terhadap prestasi 

mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS MAN 2 Kota 

Tasikmalaya 

4. Pengaruh partisipasi siswa terhadap prestasi mata pelajaran akuntansi pada siswa 

kelas XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi siswa 

terhadap prestasi mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS 

MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi siswa terhadap 

prestasi mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS MAN 2 

Kota Tasikmalaya 
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5. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mata pelajaran akuntansi pada siswa 

kelas XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar 

terhadap prestasi mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS 

MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap 

prestasi mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS MAN 2 

Kota Tasikmalaya 

6. Pengaruh antara disiplin terhadap prestasi melalui motivasi belajar mata 

pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara antara disiplin 

terhadap prestasi melalui motivasi belajar mata pelajaran akuntansi 

pada siswa kelas XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin terhadap prestasi 

melalui motivasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI 

IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

7. Pengaruh antara partisipasi siswa terhadap prestasi melalui motivasi belajar 

mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi siswa 

terhadap prestasi melalui motivasi belajar mata pelajaran akuntansi 

pada siswa kelas XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

Ha  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi siswa terhadap 

prestasi melalui motivasi belajar mata pelajaran akuntansi pada siswa 

kelas XI IIS MAN 2 Kota Tasikmalaya 

 

 


