
BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

2.1       Kajian Pustaka 

2.1.1    Kajian Konsep Hasil Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Hasil Belajar  

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh setiap orang 

secara sadar untuk memperoleh suatu pengetahuan, perubahan dan perkembangan 

tingkah laku yang sifatnya kompleks tidak mengenal tempat, waktu, sumber 

maupun medianya. Belajar dari rumah merupakan alternatif belajar di tengah 

kondisi pandemik sehingga dalam belajar di rumah peserta akan dipandu oleh 

pendidik dari jauh, dibantu oleh media teknologi dan diawasi serta dibimbing oleh 

orang tua di rumah. Menurut Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono (2018: 10-11) 

Belajar merupakan proses kognitif atau penerimaan informasi yang di dalamnya 

terjadi interaksi antara keadaan internal dan proses kognitif peserta didik dengan 

stimulus dari lingkungan”. Belajar dikatakan sebagai sebuah proses kognitif 

karena melalui belajar peserta didik dapat menghasilkan output berupa hasil 

belajar. Menurut Sudjana (2016: 2) : 

“Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

yang diperlihatkan setelah menempuh pengalaman belajar atau 

proses belajar” 

 Hasil belajar yang diperoleh setelah proses interaksi tindak belajar dan 

mengajar berakhir ini akan terwujud pada aspek pengetahuan (Kognitif), 

keterampilan (Psikomotor), maupun nilai sikap (Afektif). Hal itu sesuai dengan 

pendapat menurut Gagne dalam Dahar (2011:118) “Lima hasil belajar tiga 

diantaranya bersifat Kognitif, satu bersifat Afektif dan satu lagi bersifat 

Psikomotorik”. Hasil belajar tersebut nantinya akan memberikan dampak atau 

informasi sebagai bukti capaian pembelajaran yang ditempuh secara terencana dan 

sistematis. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2018: 5) “Hasil Belajar tersebut dapat 

dibedakan menjadi dampak pengajaran yang tertuang dalam penilaian hasil belajar 
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berupa nilai ulangan, nilai rapor, maupun nilai ijazah dan dampak pengiring yang 

tertuang dalam suatu pengetahuan dan kemampuan di bidang lain” 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hasil belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku dan perkembangan mental 

peserta didik yang tidak hanya mengenai pertambahan pengetahuan, tetapi juga 

berbentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan minat dan 

penyesuaian diri menjadi lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar 

yang dapat diukur, dievaluasi dan terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Sehingga dalam proses belajar mengajar peran guru tidak hanya 

mengajar, menyampaikan materi dan memberikan tugas-tugas pada peserta didik 

tetapi guru juga dituntut untuk bisa mendidik perilaku dan kepribadian peserta 

didik sehingga peserta didik bisa mencapai keberhasilan dalam belajar. 

2.1.1.2 Jenis-jenis Hasil Belajar 

Dalam sistem pendidikan nasional merumuskan bahwa tujuan pendidikan 

baik yang menyangkut tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional itu mengukur 

tingkat keberhasilan belajar peserta didik menjadi tiga ranah yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotor. Menurut Sudjana (2016: 23-33) yang 

mengatakan bahwa hasil belajar dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain 

sebagai berikut : 

1) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan dan ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tipe hasil 

belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan adalah 

pemahaman. Aplikasi adalah penggunaan abstrak pada situasi 

konkrit atau situasi khusus. Analisis adalah usaha memilah suatu 

integritas menjadi bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya atau 

susunannya. Penyatuan unsur-unsur ke dalam bentuk menyeluruh 

disebut sintesis. Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang 

nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara 

bekerja, metode dan lain-lain. 

2) Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif 

meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab 

atau reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu 

nilai atau kompleks nilai. Penilaian hasil belajar afektif kurang 

mendapat perhatian dari guru. Para guru lebih banyak menilai 

ranah kognitif semata. Tipe hasil belajar afektif tampak pada 
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siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman 

sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan sosial. 

3) Ranah Psikomotor, hasil belajar psikomotorik tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. 

Ada enam tingkat keterampilan, yaitu: Gerakan refleks, 

Keterampilan dalam gerakan-gerakan dasar, Kemampuan 

perseptual, Kemampuan di bidang fisik, Gerakan-gerakan skill, 

Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive 

seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis hasil belajar yang 

dapat mengukur keberhasilan belajar peserta didik yaitu ada tiga, (a) Ranah 

kognitif terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan dan ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. (b) Ranah afektif berkenaan dengan sikap 

dan nilai yang tampak dalam berbagai tingkah laku (c) Hasil belajar psikomotorik 

tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak setelah 

menerima pengalaman belajar. 

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto (2018:54-72) mengemukakan bahwa banyak sekali 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, namun dari sekian banyak faktor 

secara garis besarnya dapat digolongkan menjadi 2 ada faktor intern dan faktor 

ekstern, yaitu sebagai berikut : 

1) Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu 

yang sedang belajar (peserta didik), meliputi:  

a) Faktor jasmaniah, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh.  

b) Faktor psikologis, yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan.  

c) Faktor kelelahan, yaitu kelelahan secara jasmaniah dan rohani.  

2) Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu yang sedang 

belajar, meliputi:  

a) Faktor keluarga, yaitu cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.  

b) Faktor sekolah, yaitu 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 dan tugas rumah.  

c) Faktor masyarakat, yaitu kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 
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 Menurut Gagne (Warsita, 2018 : 70) mengemukakan bahwa ada faktor 

dari luar diri dan faktor dalam diri seorang individu yang ikut mempengaruhi dan 

saling berinteraksi dalam mengubah tingkah laku individu sebagai suatu hasil 

belajar yaitu: 

1) Faktor dari dalam diri individu (internal) meliputi : perhatian dan 

motivasi belajar peserta didik, keaktifan belajar dan keterlibatan 

langsung/pengalaman dalam belajar, pengulangan belajar, 

tantangan semangat belajar, pemberian balikan dan penguatan 

belajar, serta adanya perbedaan individual dalam perilaku belajar.  

2) Faktor dari luar diri individu (eksternal) menurut Gagne ini 

merupakan faktor yang terpenting sebab berkaitan dengan 

penciptaan kondisi belajar, termasuk lingkungan belajar. 

 

Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa untuk mencapai hasil belajar peserta 

didik yang optimal banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhinya baik itu 

berasal dari kurikulum, pendidik/guru, orang tua dan peserta didik itu sendiri. 

Sehingga secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut 

dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian yaitu internal (dalam diri peserta didik) 

dan eksternal (luar diri peserta didik). Kedua faktor ini penting sebab keduanya 

saling mempengaruhi karenanya untuk mencapai hasil belajar yang optimal maka 

diharapkan antara faktor internal maupun faktor eksternal ini bisa berhubungan 

secara baik dan saling mendukung dalam kegiatan belajar peserta didik. 

2.1.1.4 Indikator Hasil Belajar 

Dalam mengukur perubahan yang terjadi pada suatu  kejadian atau kegiatan 

maka diperlukan suatu alat ukur yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk 

menilai sejauh mana perkembangan hasil belajar. Alat ukur tersebut dinamakan 

indikator, Adapun indikator hasil belajar menurut Gagne dalam Dahar (2011:118-

124) adalah sebagai berikut : 

1) Keterampilan intelektual, merupakan penampilan yang ditunjukan 

oleh siswa tentang operasi intelektual yang dapat dilakukannya 

untuk berinteraksi dengan lingkungannya; 

2) Strategi kognitif, suatu proses internal yang digunakan siswa 

sebagai orang yang sedang belajar untuk memilih, mengubah dan 

mengatur proses belajarnya sendiri dengan cara memberikan 

perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir mulai dari strategi 
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menghafal, strategi elaborasi, strategi pengaturan, strategi 

metakognitif, dan strategi afektif. 

3) Sikap, perilaku yang mencerminkan pilihan Tindakan terhadap 

kegiatan-kegiatan sains yang mempengaruhi tindakan meliputi 

komponen afektif (emosional), aspek kognitif, dan unjuk 

perbuatan; 

4) Informasi verbal, pengetahuan verbal disimpan sebagai jaringan 

proporsi-proporsi untuk mengenal dan menyimpan nama atau 

istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan 

pengetahuan sebagai hasil belajar; 

5) Keterampilan motorik, tidak hanya mencakup kegiatan fisik, 

melainkan juga kegiatan motorik yang digabung dengan 

keterampilan intelektual sehingga seseorang yang sedang belajar 

melakukan gerakan secara mulus dan teratur sesuai urutan 

tertentu dan berjalan lancar secara tepat waktu; 

Berdasarkan penjelasan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa 

pencapaian hasil belajar baik tidak hanya dilihat dari kecerdasan dan kemampuan 

peserta didik dalam menguasai bahan pengajaran atau ranah kognitif saja, 

melainkan bersifat kompleks dan menyeluruh ke beberapa ranah yang lain yaitu 

ranah keterampilan motorik dan ranah afektif (sikap) yang didukung oleh adanya 

perhatian, disiplin sekolah, disiplin peserta didik dalam belajar, motivasi belajar, 

kebiasaan belajar, dan perilaku peserta didik yang baik. 

2.1.2    Kajian Konsep Motivasi Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi, kata 

motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorong untuk bergerak dan berbuat secara aktif. Jika dikaitkan dengan belajar 

menurut Sardiman (2016:75): 

“Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah dari kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar 

dapat tercapai” 

Maka motivasi yang dimiliki seseorang itu sangatlah penting bahkan motivasi 

dapat dikatakan sebagai kunci sukses peserta didik yang sedang belajar, hal ini 

sesuai dengan pernyataan Prihartanta dalam Susanto & Lestari (2018 : 187) yang 
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mengatakan bahwa motivasi itu mempunyai peranan strategis dalam menunjang 

keberhasilan belajar seseorang. Sehingga dengan kata lain tidak ada seorangpun 

yang bisa belajar tanpa adanya motivasi, tidak ada motivasi berarti tidak ada 

kegiatan belajar. Keberadaan motivasi dalam belajar juga tidak hanya berkaitan 

dengan dorongan internal melainkan dorongan eksternal pun turut mempengaruhi. 

Menurut Hamzah B. Uno (2019: 23) : 

“Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal 

pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku”  

Perubahan yang terjadi pada seseorang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi 

tidak hanya berdampak positif pada aspek pertumbuhan dan perkembangan nya 

saja melainkan aspek pembelajaran dan prestasi belajar yang tercermin dari hasil 

belajar pun akan tercapai dengan baik dan sukses. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

adalah suatu kekuatan atau daya penggerak yang timbul tidak hanya dari dalam 

diri peserta didik saja melainkan dari luar diri peserta didik yang mendorong 

peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dan mengerahkan segala potensi 

dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan dan 

segala impian dalam hidupnya.  

2.1.2.2 Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi sangat erat hubungannya dengan kebutuhan, mengaktualisasikan 

diri dan pengontrolan lingkungan sehingga motivasi mempunyai pengaruh yang 

besar pada setiap kegiatan yang akan dikerjakan termasuk kegiatan belajar, 

motivasi dapat mempengaruhi apa yang ingin kita pelajari, bagaimana kita belajar 

dan kapan kita memilih untuk belajar tergantung dari rasa ingin tahu dan 

pengaturan diri untuk melibatkan diri pada proses pembelajaran sehingga pada 

akhirnya akan berpengaruh pada output pembelajaran yang bisa dilihat dari hasil 

belajar. Menurut Sardiman (2016:85) fungsi motivasi belajar sebagai berikut : 

1) Daya penggerak dari setiap kegiatan belajar yang akan dilakukan  

2) Memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan tujuan belajar 
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3) Menentukan dan menyeleksi apa saja yang harus dikerjakan untuk 

mencapai tujuan belajar  

4) Pendorong usaha dan pencapaian prestasi 

5) Menentukan intensitas belajar 

 

Fungsi motivasi belajar yang disebutkan diatas menunjukan bahwa 

motivasi ini sangat penting karena dapat mendorong setiap individu untuk 

menentukan arah perbuatannya mau seperti apa termasuk dalam kegiatan proses 

pembelajaran. Menurut Warsita (2018: 71-72) mengatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran, seorang pendidik dituntut untuk dapat membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik. Namun peserta didik tidak dapat dipaksa untuk belajar 

melainkan mereka harus memiliki motivasi serta keinginan sendiri untuk terlibat 

dalam proses belajar. 

Motivasi belajar menjadi sangat berperan penting dalam proses 

pembelajaran karena rasa malas akan selalu timbul kapan saja jika seseorang tidak 

memiliki motivasi, seperti saat pelajaran berlangsung, belajar mandiri di rumah, 

ataupun saat mengerjakan tugas-tugas dari pendidik/guru. Maka perlu adanya 

motivasi belajar untuk melawan rasa malas belajar karena ketika peserta didik 

memiliki motivasi belajar yang tinggi tentunya akan timbul niat untuk belajar, 

mengerjakan tugas-tugas, membuat jadwal belajar dan akan melaksanakannya 

dengan tekun dan teratur dengan begitu peserta didik akan mendapat hasil belajar 

yang optimal. 

2.1.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar   

 Sumber utama munculnya motivasi atau dorongan peserta didik dalam 

belajar adalah pengaruh rangsangan atau stimulus yang timbul dari luar maupun 

dari dalam diri seseorang yang didasari oleh suatu kebutuhan. Menurut Sardiman 

(2016 : 89-91) menjelaskan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh dua bagian 

besar yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsic berkaitan 

dengan aksi afektif untuk bergerak aktif sesuai dengan perasaan, kemauan, 

kepuasan serta kemampuan dalam diri sedangkan motivasi ekstrinsik berkaitan 

dengan kondisi, lingkungan, serta unsur-unsur dinamis dalam belajar termasuk 

yang berkaitan dengan upaya guru dalam membelajarkan peserta didik. Namun 
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yang paling utama yang mendasari dan mempengaruhi kedua jenis motivasi 

tersebut yaitu kebutuhan.  

Hal itu dikarenakan pada hakikatnya manusia hidup dengan berbagai 

kebutuhan yang tidak terbatas sehingga secara hierarki apabila manusia telah 

merasa puas pada satu tingkat kebutuhan tertentu maka setelah itu mereka akan 

beralih dan bergeser ke tingkat kebutuhan lain yang lebih tinggi. Menurut Maslow 

dalam Hamzah B. Uno (2019 : 40-42) mengemukakan bahwa terdapat lima 

tingkatan kebutuhan dasar mulai dari yang paling rendah sampai pada tingkatan 

kebutuhan tertinggi yaitu sebagai berikut : 

1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan pokok yang harus dipuaskan untuk memenuhi 

kebutuhan secara psikologis dan biologi seseorang agar bisa 

bertahan hidup. Seperti kebutuhan sandang (pakaian), pangan 

(makanan), dan papan (perumahan). 

2. Kebutuhan akan Rasa Aman 

Kebutuhan ini berkaitan dengan keselamatan, perlindungan, 

jaminan keamanan dari segala ancaman, dan bebas dari rasa 

takut, cemas, maupun kekalutan. Sehingga seseorang akan bisa 

lebih berani untuk mencoba berbagai kegiatan tanpa merasa 

takut disalahkan maupun di-bully (secara verbal). 

3. Kebutuhan akan Cinta Kasih atau Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan ini berkaitan dengan hubungan antar manusia yang 

berwujud nyata berupa perasaan yang mendalam sehingga 

seseorang merasa diterima dengan baik tanpa memandang latar 

belakang, fisik maupun status sosial. Sehingga dengan begitu 

akan memupuk semangat optimisme dan keyakinan yang 

tinggi untuk maju dan melibatkan diri pada suatu kegiatan 

sesuai bakat dan minatnya. 

4. Kebutuhan akan Penghargaan 

Kebutuhan ini berkaitan dengan rasa pengakuan akan 

kehadiran seseorang oleh orang lain sehingga timbul perasaan 

percaya diri, karena telah dihargai dan dihormati oleh orang 

lain dalam melakukan suatu hal, misalnya dalam mengutarakan 

pendapat, menunjukan potensi dan prestasi. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri  

Kebutuhan ini berkaitan dengan aktualisasi atau keinginan 

dalam mewujudkan diri pribadi yang lebih ideal. Kebutuhan 

ini merupakan kebutuhan tertinggi dari seseorang yang harus 

dicapai ketika kebutuhan dasar lain sudah dipenuhi sehingga 

timbul dorongan untuk mencapai potensi dan prestasi secara 

penuh dan optimal.  

 



17 
 

Dalam proses pembelajaran, keinginan untuk meraih prestasi ataupun hasil 

belajar yang tinggi dan memuaskan merupakan suatu hal mutlak yang pasti 

dimiliki oleh semua peserta didik, sehingga peserta didik akan melakukan segala 

cara dan usaha untuk mencapai dan meraihnya. Semakin besar dorongan peserta 

didik dalam mencapai prestasi yang tinggi yang didukung oleh situasi, kondisi dan 

kesempatan maka semakin besar pula energi yang dimiliki peserta didik tersebut 

dalam mengerahkan segala potensi untuk melakukan usaha keras dalam meraih 

prestasi dalam kehidupannya.  

Sebagaimana menurut David McClelland dalam Susanto & Lestari (2018 : 

190 - 192) mengemukakan bahwa motivasi untuk mengerahkan cadangan energi 

potensial dalam diri seseorang itu terpusat pada tiga bentuk kebutuhan yaitu : 

1. Kebutuhan akan prestasi (need of achievement) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan yang mendorong 

seseorang untuk berjuang keras mengatasi segala tantangan dan 

hambatan demi mencapai keberhasilan dan kesuksesan. 

Kebutuhan akan prestasi ini ditentukan oleh dua indikator yaitu 

kemampuan dan kreativitas. 

2. Kebutuhan akan kekuasaan (need of power) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan untuk bisa menjadi 

orang yang berpengaruh sehingga dengan begitu seseorang 

tersebut akan mampu mengendalikan dan mempengaruhi orang 

lain secara tegas dan mampu menciptakan suasana kompetitif. 

Kebutuhan akan kekuasaan ini mempunyai dua indikator penting 

yaitu aktualisasi diri dan kekuasaan. 

3. Kebutuhan akan afiliasi (need of affiliation) 

Kebutuhan ini berkaitan dengan jalinan interaksi dan hubungan 

sosial yang lebih menyukai situasi kooperatif dengan tingkat 

pengertian mutual yang tinggi seperti persahabatan maupun 

hubungan kelompok. Kebutuhan afiliasi ini mempunyai dua 

indikator yaitu gairah kerja dan interaksi dengan orang lain. 

Meskipun dalam proses pembelajaran peserta didik diharapkan memiliki 

kebutuhan prestasi dan aktualisasi diri yang tinggi untuk mencapai hasil belajar 

berupa prestasi yang baik, namun perlu dijadikan catatan bahwa setiap individu 

memiliki kebutuhan sendiri yang berbeda-beda dalam artian tidak semua 

kebutuhan setiap individu itu sama, perbedaan tersebut terbentuk sesuai dengan 

karakter serta pola pikirnya sendiri. Tapi sebelum mencapai tahap kebutuhan 

aktualisasi diri tentu peserta didik harus memenuhi kebutuhan dasar yang lain 
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karena setiap individu pasti memiliki cadangan energy potensial yang dapat 

dikembangkan terutama dalam kegiatan proses belajar pembelajaran.  

Sehingga kekuatan utama yang dapat mempengaruhi motivasi peserta 

didik dalam belajar itu lebih kepada kebutuhan prestasi dan aktualisasi diri yang 

mendorong kuatnya kemauan mereka untuk berbuat sesuatu tanpa putus asa serta 

rangsangan dari luar dirinya yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap 

motivasi intrinsik pada diri peserta didik apalagi yang berhubungan dengan 

pencapaian prestasi. 

2.1.2.4 Indikator Motivasi Belajar 

Indikator motivasi belajar dibutuhkan sebagai alat ukur untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Menurut Hamzah B. Uno 

(2019:23) indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil; 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan; 

4) Adanya penghargaan dalam belajar; 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif yang memungkinkan 

seorang siswa dapat belajar dengan baik  

Berdasarkan indikator motivasi belajar yang telah disebutkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa indikator motivasi belajar itu berasal dari internal atau dalam 

diri peserta didik ditunjukan dengan hasrat dan keinginan berhasil, memiliki 

kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita – cita dimasa depan   dan penghargaan 

dalam belajar. Sementara indikator motivasi belajar yang berasal dari eksternal 

atau luar diri peserta didik ditunjukan dengan adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar dan lingkungan belajar yang kondusif. Indikator diatas yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik. 

2.1.3    Kajian Konsep Disiplin Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Disiplin Belajar 

Istilah disiplin secara etimologis berasal dari Bahasa latin “Disciplina” 

yang berarti sebuah jalan hidup yang penuh dengan keteraturan dan kontrol diri 

untuk mematuhi dan mengikuti semua ketentuan peraturan dan norma yang 
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berlaku dalam menjalankan kegiatan belajar dan mengajar. Menurut 

Prijodarminto dalam Winanti (2017 : 199) mengatakan bahwa : 

Disiplin merupakan kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. Nilai-

nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. 

Perilaku itu tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, 

pendidikan dan pengalaman. 

Nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau ketertiban 

berasal dari hati dan sudah menyatu dengan dirinya maka nilai-nilai tersebut telah 

menjadi bagian perilaku, sikap atau perbuatan dalam kehidupannya yang sama 

sekali bukan beban bahkan akan menjadi beban jika tidak dilakukan sebagaimana 

seharusnya. Sedangkan Menurut Moenir (2010:94-96) : 

“Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Ada dua jenis 

disiplin yang sangat dominan sesuai dengan apa yang dikehendaki 

individu. Pertama, disiplin dalam hal waktu dan disiplin dalam 

perbuatan.”  

Disiplin belajar merupakan salah satu sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh 

peserta didik. Peserta didik akan memperoleh hasil belajar yang memuaskan 

apabila peserta didik dapat mengatur waktu dan kegiatan belajarnya. Orang tua di 

rumah dan guru di sekolah merupakan acuan peserta didik untuk melihat 

bagaimana disiplin dalam waktu dan belajar sehingga menjadikan pribadi yang 

lebih baik dan mendukung pencapaian hasil belajar menjadi lebih baik. Seperti 

yang dikatakan oleh Tu’u dalam Melvin (2017 : 1-2):  

Pencapaian hasil belajar yang baik selain karena adanya tingkatan 

kecerdasan yang cukup, baik dan sangat baik, juga didukung oleh 

adanya disiplin sekolah yang ketat, konsisten, disiplin siswa 

dalam belajar, dan juga karena perilaku siswa yang baik. 

Sebaliknya ada siswa yang pencapaiannya hasil belajarnya kurang 

memuaskan tetapi tingkat kecerdasan dan berfikirnya cukup, hal 

itu dikarenakan siswa tidak taat dan teratur saat proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa peserta didik yang 

memiliki disiplin belajar yang tinggi akan menunjukkan kesiapannya dalam 
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mengikuti pelajaran baik dalam kelas maupun dari rumah, mengerjakan tugas-

tugas dan berusaha mengikuti semua peraturan yang berlaku dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebaliknya, peserta didik yang kurang memiliki disiplin belajar 

maka tidak menunjukkan kesiapan dalam mengikuti pelajaran, tidak mengerjakan 

tugas-tugas, suka membolos, tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak 

memiliki kelengkapan belajar.  

Kesimpulannya disiplin belajar merupakan sikap kepatuhan dan ketaatan 

pada peraturan atau ketentuan yang berlaku yang berdasarkan dorongan dan 

kesadaran yang muncul dari dalam hati seorang peserta didik yang sedang belajar 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai dampak dari proses 

pembinaan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam hal ini 

penerapan sikap disiplin sangat diperlukan oleh peserta didik karena sikap disiplin 

dapat terus meningkatkan kepatuhan dan ketekunan belajar dengan begitu setiap 

kegiatan akan tertata dengan rapi dan menciptakan suasana belajar yang nyaman 

serta kondusif sehingga akan mempengaruhi terhadap hasil belajar peserta didik 

menjadi meningkat dan lebih memuaskan.  

2.1.3.2 Fungsi Disiplin Belajar 

Perilaku disiplin bagi peserta didik adalah salah satu kunci sukses untuk 

dapat meraih prestasi atau hasil belajar yang maksimal. Peserta didik akan 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan apabila peserta didik mampu 

mengatur waktu dan kegiatan belajarnya. Sehingga Permasalahan dalam 

kedisiplinan belajar merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang sangat 

patut untuk diperhatikan, sebab tidak adanya kedisiplinan belajar menunjukkan 

indikasi turunnya semangat peserta didik dalam pencapaian tujuan belajar. 

Padahal disiplin belajar ini penting dan sangat dibutuhkan sekali oleh peserta 

didik dan menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan, 

yang akan mengantar seorang peserta didik menjadi sukses dalam belajar dan 

ketika bekerja nanti. Menurut Tu’u (2008 : 38-44) menyatakan bahwa fungsi 

disiplin antara lain yaitu : 
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1) Menata Kehidupan bersama, supaya bisa saling menghargai dan 

tidak merugikan pihak lain, dengan begitu hubungan dengan 

sesama menjadi baik dan lancar. 

2) Membangun Kepribadian, pertumbuhan kepribadian biasanya 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan. sehingga lingkungan yang 

berdisiplin baik akan mempengaruhi kebiasaan dan kesadaran 

seseorang yang pada akhirnya akan membangun kepribadian 

yang baik. 

3) Melatih Kepribadian, melalui pembinaan sejak dini, pembiasaan 

diri, dan tempaan keras yang dilakukan secara terus menerus 

sehingga seorang individu dapat mengatasi masalah yang 

dihadapi dengan penuh ketabahan dan kegigihan. 

4) Pemaksaan, dilakukan supaya dapat menyadarkan siswa bahwa 

disiplin itu penting sehingga diharapkan dari pemaksaan itu 

meningkat menjadi kebiasaan dan kebutuhan. 

5) Hukuman, dilakukan sebagai alat Pendidikan supaya siswa 

menyadari bahwa perbuatan yang salah akan membawa akibat 

yang tidak menyenangkan dan harus ditanggung olehnya. 

6) Mencipta lingkungan kondusif, sehingga dapat membantu 

kegiatan belajar yang menimbulkan rasa senang untuk belajar. 

Berdasarkan Fungsi disiplin yang disebutkan diatas menunjukan bahwa 

perilaku disiplin tidak terbentuk sendiri dalam waktu singkat melainkan perlu 

adanya kesadaran diri, kebiasaan, latihan atau pembinaan dan juga dengan adanya 

hukuman. Bagi seorang peserta didik disiplin belajar juga tidak akan tercipta 

apabila peserta didik tidak mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri. 

Menanamkan sikap disiplin perlu latihan dan pembinaan sedini mungkin dimulai 

dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan maupun 

lingkungan masyarakat serta dimulai dari kebiasaan dari hal-hal kecil secara 

bertahap misalnya bangun pagi, tidur, sarapan, main, belajar, dll yang mesti 

dilakukan tepat waktu sehingga anak akan terbiasa melakukan kegiatan tersebut 

secara berkelanjutan. 

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar 

Secara umum disiplin belajar dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh 

faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang menyangkut keadaan fisik 

maupun psikis yang disebut faktor internal dan juga dipengaruhi oleh faktor yang 

berasal dari lingkungan luar peserta didik yang meliputi lingkungan keluarga, 

penerapan tata tertib atau aturan, teman sebaya dan kondisi masyarakat. Menurut 
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Tu’u (2008 : 48) mengemukakan bahwa ada empat faktor dominan yang dapat 

mempengaruhi dan membentuk disiplin yaitu : 

1) Kesadaran diri 

Kesadaran diri akan menjadi motif yang sangat kuat dalam 

mempengaruhi pembentukan disiplin dan akan lebih bertahan 

lama karena dari kesadaran diri muncul rasa kepercayaan hati 

nurani bahwa apa yang dilakukan itu baik dan bermanfaat bagi 

keberhasilan diri sendiri maupun bagi lingkungannya. 

2) Pengikutan dan ketaatan 

Pengikutan dan ketaatan terhadap peraturan ini merupakan 

tekanan dari luar diri yang mendorong dan memaksa diri untuk 

melakukan langkah praktik sebagai kelanjutan dari kesadaran diri 

yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. 

3) Alat Pendidikan 

Alat Pendidikan yang mempengaruhi, membina, mengubah dan 

membentuk perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditentukan atau diajarkan. 

4) Hukuman 

Hukuman merupakan salah satu motif yang dapat membentuk 

disiplin karena hukuman akan menyadarkan, mengoreksi dan 

meluruskan perilaku yang salah. Namun disiplin yang terbentuk 

karena adanya paksaan dan hukuman tidak akan kuat 

pengaruhnya dan tidak bertahan lama seperti hal nya disiplin yang 

terbentuk dari kesadaran diri. 

Menurut Elizabeth B. Hurlock dalam Fadhilah (2019 :97) 

mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dalam belajar di 

antaranya :  

1) Sikap teman sebaya  

Sikap teman sebaya merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi disiplin belajar siswa. Hubungan yang terjalin 

baik dengan temannya akan memberikan arahan, dukungan serta 

motivasi yang positif dalam kegiatan sekolah dan akan 

menunjukan sikap disiplin belajar bagi siswa tersebut.  

2) Sikap orang tua  

Sikap orang tua sangat penting untuk dapat mempengaruhi cara 

belajar anak. Salah satunya yaitu perhatian orang tua dalam 

mendidik anak untuk memiliki sikap, keterampilan dan tata laku 

yang baik. karena dengan perhatian, motivasi dan pengawasan 

dari orang tua anak menjadi lebih terdorong untuk menunjukan 

sikap disiplin dalam belajar.  

3) Sikap guru  
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Peran guru sangatlah penting dalam proses belajar mengajar, 

hubungan baik yang terjadi antara guru dengan siswa akan 

berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa. Perhatian guru 

kepada siswa juga akan membuat siswa senang dan melaksanakan 

perintah guru dalam melaksanakan disiplin belajar sehingga 

mendapat hasil belajar yang memuaskan. 

4) Nilai  

Nilai-nilai yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan siswa 

dalam berbagai kegiatan akademis dapat mempengaruhi sikap 

siswa dalam belajar. Nilai-nilai akademis yang buruk dapat 

memacu siswa untuk belajar dengan disiplin agar mendapatkan 

nilai yang baik. Tetapi nilai siswa yang sudah bagus pun akan 

memotivasi siswa untuk lebih disiplin dalam belajar agar 

mendapatkan nilai yang lebih bagus. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi disiplin ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dua 

faktor ini sangat mempengaruhi peserta didik untuk disiplin dalam peraturan, 

perilaku, belajar dan waktu, tentunya pembentukan disiplin akan melalui proses 

yang panjang dimulai dari rumah dalam lingkungan keluarga kemudian baru 

dilanjutkan di sekolah tetapi tidak lupa faktor kesadaran dalam diri juga sangat 

penting dalam membentuk disiplin agar kedepannya menjadi kebiasaan yang 

tertanam kuat.  

2.1.3.4 Indikator Disiplin Belajar 

Untuk mengukur tingkat kedisiplinan belajar peserta didik diperlukan 

suatu indikator yang menjadi tolak ukur yang mencerminkan kontribusi peserta 

didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut Moenir (2010 : 96-98) 

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat disiplin belajar peserta 

didik, yaitu:  

1) Disiplin waktu, meliputi: 

a) Tepat waktu dalam belajar, mencakup tepat waktu dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran daring, serta mulai dan 

selesai belajar di rumah. 

b) Hadir di dalam kegiatan pembelajaran tidak keluar dan 

membolos. 

c) Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditetapkan. 

2) Disiplin perbuatan, meliputi: 

a) Patuh dan tidak menentang peraturan, 

b) Rajin belajar dan tidak malas belajar. 
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c) Mandiri dalam belajar berarti tidak menyuruh orang lain 

bekerja demi dirinya 

d) Jujur, tidak suka berbohong. 

e) Tingkah laku yang menyenangkan mencakup berperilaku 

sopan, tidak mencontek, tidak membuat keributan dan tidak 

mengganggu orang lain yang sedang belajar. 

Berdasarkan indikator disiplin belajar yang telah diuraikan di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur disiplin 

belajar peserta didik didasarkan pada ketentuan peserta didik dalam mengatur 

waktu dan kegiatan belajarnya yang ditentukan dengan ketepatan waktu dalam 

memulai dan menyelesaikan pembelajaran, Kehadiran di dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga peserta didik tidak akan tertinggal materi, serta 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru/pendidik dengan tepat waktu dan tidak 

terlambat. Sementara indikator disiplin dalam kegiatan pembelajaran ditunjukan 

dengan sikap kepatuhan peserta didik dalam menjalankan aturan, selalu rajin 

mengikuti pembelajaran dan tidak malas, aktif belajar sendiri berdasarkan 

kemampuannya serta tidak bergantung pada orang lain, tidak suka berbohong dan 

bertingkah laku menyenangkan seperti berperilaku sopan, berbicara santun, dan 

menghargai orang lain. 

2.1.4    Kajian Konsep Lingkungan Keluarga 

2.1.4.1 Pengertian Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan belajar pertama dan 

pembelajaran yang utama bagi setiap anak, karena sejak kecil seorang anak didik, 

dibina dan dibimbing oleh orang tua nya mulai dari belajar bicara, belajar 

berjalan, sampai belajar berinteraksi serta bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitarnya. Menurut Hasbullah dalam Chulsum, (2017: 6) : 

Keluarga adalah lembaga pendidikan tertua yang pertama dan 

utama dialami oleh anak, kedudukannya sebagai lembaga 

pendidikan yang bersifat kodrati menjadikan peranan orang tua 

memiliki peranan untuk bertanggung jawab memelihara, 

merawat, melindungi dan mendidik anak agar bisa tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

Pembinaan yang dilakukan di sekolah tidak akan terlepas dari bantuan 

orang tua yang menjadi pendidik dan pembina utama dalam pembentukan 
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karakter anak dan prestasi anak sebagai peserta didik di sekolah. Sebagaimana 

Menurut Rarastiti dalam Wulandari (2017: 25) menyatakan bahwa : 

Orang tua merupakan orang yang pertama dan utama dalam 

memberikan pendidikan di dalam rumah. Peran orang tua sangat 

penting dalam mempersiapkan segi perkembangan sosial anak 

yang secara tidak langsung menerapkan unsur-unsur pendidikan, 

Dengan demikian semakin tinggi peran orang tua dalam 

pendidikan seorang anak, maka pendidikan anak tersebut juga 

akan semakin baik. 

Jadi Meskipun anak-anaknya telah dititipkan di sekolah memasuki 

lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga tapi orang tua tetap bertanggung 

jawab dalam keberhasilan Pendidikan anak-anak mereka. Tanggung jawab yang 

dapat diwujudkan antara lain dengan membimbing kelangsungan anak dalam 

belajar di rumah, dengan mengawasi dan membantu mengatur tugas sekolah. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

keluarga merupakan lingkungan primer yang sangat berpotensi membentuk 

karakter anak dan dipandang sangat mempengaruhi keberhasilan peserta didik 

untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Sehingga ketika orang tua acuh tak 

acuh seperti tidak memperhatikan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak 

mengatur waktu belajarnya, dan tidak memperhatikan apakah anak belajar atau 

tidak, dapat menyebabkan anak menjadi kurang bahkan tidak berhasil dalam 

proses belajar dan mencapai hasil belajar yang baik. 

2.1.4.2 Peranan Lingkungan Keluarga dalam Pendidikan 

Lingkungan keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

menjaga dan membina perkembangan anak dari fase ke fase yaitu dari 

perkembangan dan pertumbuhan awal anak yaitu pada masa golden age sampai 

anak mencapai masa kedewasaan. Menurut Tirtaraharja & Sulo dalam Wulandari 

(2017: 26) menjelaskan bahwa : 

Peran orang tua dalam mendidik anak adalah sebagai penuntun, 

sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Orang tua dapat 

melakukan kewajiban mendidik anak-anaknya sebaik mungkin 

untuk kemajuan anak-anaknya karena orang tua memiliki naluri 

pedagogis. Dalam hal ini peranan orang tua dalam pendidikan 

sangat penting sekali baik seorang ibu dan seorang ayah. 
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Peranan lingkungan keluarga menjadi sangat penting dan sangat 

dibutuhkan sebab orang tua selalu menjadi tempat anak mengadu akan keluhan 

dan kecemasan yang dirasakan terutama dalam lingkup belajar. Dengan begitu 

ketangkapan orang tua dalam memahami situasi dan kondisi anak dapat 

membantu menghilangkan kecemasan, keluhan dan kejenuhan anak dalam belajar. 

Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam membantu anak-

anaknya dalam kegiatan belajar, di antaranya orang tua dapat memberikan kasih 

sayang, perhatian, rasa aman, dan bimbingan yang cukup pada anak. Sebagaimana 

yang dijelaskan Kartono dalam Wulandari (2017 : 26-27) bahwa ada banyak cara 

yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam membantu anaknya belajar adalah 

sebagai berikut : 

1) Menyediakan fasilitas belajar, seperti alat tulis,buku tulis dan 

tempat untuk belajar. Hal ini dapat mendorong anak untuk giat 

belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. 

2) Mengawasi kegiatan belajar di rumah, sehingga dapat mengetahui 

apakah anaknya belajar dengan sebaik-baiknya atau tidak. 

3) Mengawasi penggunaan waktu belajar anak di rumah, sehingga 

orang tua dapat mengetahui apakah anaknya menggunakan waktu 

dengan teratur dan sebaik-baiknya atau tidak. 

4) Mengetahui kesulitan anak dalam belajar, sehingga dapat 

membantu usaha anak dalam mengatasi kesulitannya dalam 

belajar. 

5) Menolong anak mengatasi kesulitannya, dengan memberikan 

bimbingan belajar yang dibutuhkan anaknya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran lingkungan 

keluarga terutama orang tua sangat penting bagi perkembangan peserta didik, 

karena sebagian besar waktu yang dimiliki peserta didik banyak dihabiskan di 

rumah, maka peran orang tua tidak dapat diabaikan. Peran orangtua bukan hanya 

sekedar menyediakan fasilitas belajar peserta didik, membiayai pendidikan peserta 

didik saja akan tetapi memberikan perhatian baik secara fisik maupun psikologis, 

dan memberikan contoh perilaku yang baik.  Dalam hal ini perlu diperhatikan 

bahwa setiap orang tua tentu memiliki cara yang berbeda-beda dalam 

memperlakukan anak-anaknya dan setiap pola asuh yang diterapkan tentu 

memiliki kekurangan serta kelebihan. Namun sebagai orang tua sesuai dengan 
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pola asuhnya dituntut untuk menciptakan kondisi yang berkualitas sehingga orang 

tua mampu memberikan stimulus dengan baik dan potensi dalam diri anak dapat 

berkembang maksimal, terarah, terdorong dan lebih disiplin dalam belajar dan 

berperilaku baik di rumah maupun sekolah. 

2.1.4.3 Indikator Lingkungan Keluarga 

Adapun indikator lingkungan keluarga yang mempengaruhi peserta didik 

yang sedang belajar yaitu, menurut Slameto (2018 : 60-64) sebagai berikut:  

1) Cara orang tua mendidik  

Cara orang tua mendidik anaknya mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap belajar anaknya. Mulai dari cara orang tua 

memperhatikan pendidikan anaknya, sampai cara orang tua 

membimbing anaknya dalam segala kesukaran dan kesulitan 

dalam belajar dapat mempengaruhi keberhasilan anaknya dalam 

belajar. 

2) Relasi antar anggota keluarga  

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi 

antara orang tua dan anak. Selain itu relasi anak dengan saudara 

atau dengan anggota keluarga yang lain juga turut mempengaruhi 

belajar anak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh 

pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan, reward 

dan bila perlu hukuman jika anak melakukan pelanggaran atau 

kesalahan dengan tujuan untuk mensukseskan belajar anak itu 

sendiri.  

3) Suasana rumah  

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-

kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak 

berada dan belajar.  Suasana rumah yang ramai, tegang, penuh 

pertengkaran antar anggota keluarga akan membuat anak tidak 

nyaman tinggal di rumah, dan tidak semangat belajar sebab 

konsentrasi dalam belajarnya terganggu sebaliknya jika suasana 

rumah dalam keadaan baik, tentram, dan tenang anak akan 

merasa nyaman tinggal di rumah dan anak juga dapat belajar 

dengan baik.  

4) Keadaan ekonomi keluarga  

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 

anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya, anak juga membutuhkan fasilitas belajar yang lengkap 

untuk mendukung kesuksesan belajarnya. Fasilitas belajar itu 

terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang sebaliknya jika 

kondisi keluarga serba kekurangan maka itu akan mengganggu 

belajar anak. walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ada yang 

kondisi ekonomi keluarga nya lemah justru belajar anaknya giat 



28 
 

dan sukses sebaliknya ada pula yang kondisi keluarganya kaya 

raya tapi anaknya tidak giat belajar dan malas karena sering 

dimanja dan hanya suka berfoya-foya. 

5) Pengertian orang tua  

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian dari orang tua. 

Sehingga apabila anak sedang belajar maka jangan diganggu dan 

jangan dibebani tugas-tugas rumah karena kadang itu membuat 

anak malas belajar dan menyebabkan terhambatnya anak dalam 

menyelesaikan tugas belajarnya. Selain itu kadang-kadang anak 

mengalami lemah semangat, dan kesulitan belajar maka orang 

tua wajib memberikan pengertian, mendorongnya untuk belajar 

dan membantu kesulitan yang dialami anak dalam belajar. 

6) Latar belakang kebudayaan 

Tingkat Pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Sehingga perlu 

ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di rumah supaya 

mendorong anak semangat dan disiplin dalam belajar. 

 Berdasarkan indikator lingkungan keluarga di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa orang tua yang dapat mendidik anak-anaknya dengan 

cara yang baik serta memberikan perhatian yang cukup akan mensukseskan 

anak dalam belajarnya. Sebaliknya orang tua yang acuh tak acuh, bahkan 

tidak memperhatikan sama sekali terhadap pendidikan anaknya, maka tentu 

anak tidak akan berhasil dalam belajarnya. Tidak hanya itu, pengertian 

orang tua, suasana rumah yang nyaman dan tentram, keadaan ekonomi 

keluarga yang memadai, pendidikan orang tua dan hubungan yang harmonis 

antara anggota keluarga, seperti orang tua, kakak, adik saudara ayah dan 

ibu, kakek dan nenek yang tinggal serumah dengan anak akan membantu 

peserta didik melakukan aktivitas belajar dengan baik. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa partisipasi dan peranan orang tua dalam pendidikan 

keluarga ikut menentukan keberhasilan belajar anak yang terwujud dalam 

prestasi dan hasil belajar anak yang memuaskan dalam segala bidang. 

2.1.5    Kajian Konsep Pembelajaran Daring 

2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran Daring 

Menurut Bates dalam Sanjaya (2020: 52) “Pembelajaran daring dapat 

didefinisikan sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang penyampaian materinya 

dilakukan lewat internet secara synchronous atau asynchronous”. Jenis 
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Pendidikan jarak jauh terbagi menjadi 2 pendekatan yaitu pembelajaran 

pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring) dan pembelajaran jarak jauh dalam 

jaringan (daring). Sebagaimana dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 

Ayat 15 dijelaskan bahwa : 

“Pendidikan Jarak Jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya 

terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan 

berbagai sumber belajar melalui teknologi, komunikasi, informasi 

dan media lain”. 

 Sehingga Pembelajaran daring atau kepanjangan dari Pembelajaran 

Dalam Jaringan merupakan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan bantuan jaringan internet untuk mendukung interaksi dalam proses 

pembelajaran jarak jauh. Menurut Hamid Muhammad sebagai plt Dikdasmen 

Kemendikbud dalam Pratama & Mulyati, (2020 : 51) menegaskan bahwa : 

“Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi penerapan 

metode atau sistem pembelajaran yang dilakukan secara online 

menggunakan model interaktif berbasis jaringan internet dan 

media Learning Manajemen System (LMS) tanpa tatap muka 

secara langsung antara pendidik dan peserta didik.” 

.Sehingga Pembelajaran daring ini dapat dikatakan inovasi metode 

pembelajaran yang menantang dunia Pendidikan untuk lebih banyak 

menggunakan teknologi dan sumber belajar yang variatif dan interaktif melalui 

bantuan perangkat mobile seperti telepon pintar, tablet dan laptop, media Learning 

Manajemen System (LMS) dan Virtual Conference.  

Menurut Sri Gusti, dkk (2020 : 102) Learning Manajemen System (LMS) yang 

sering digunakan seperti WhatsApp Grup, Telegram, Google Classroom, Quipper 

School, Edmodo, Kahoot, Quizizz dan aplikasi lainnya. Bahkan kemdikbud juga 

sudah menyediakan Learning Management System (LMS) yang dinamakan 

dengan Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA) yang dapat diakses 

melalui pranala https://spada.kemdikbud.go.id/ (Spada Kemdikbud, 2015). 

Sedangkan Virtual Conference yang sering digunakan untuk melakukan tatap 
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maya dan presentasi virtual yaitu Zoom, Google Meet, Cisco WebEx, Microsoft 

Teams dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran daring adalah Pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya 

tatap muka secara langsung antara peserta didik dan pendidik melainkan 

dilakukan secara tatap maya dalam jaringan internet sehingga interaksi dalam 

kegiatan belajar mengajar dilakukan secara terpisah, berbeda tempat secara jarak 

jauh.   

2.1.5.2 Faktor Penentu Keberhasilan dalam Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring yang dilaksanakan semenjak pandemic covid-19 telah 

menciptakan problematika dan dilematika dalam dunia Pendidikan yang menuntut 

adanya transformasi dari pembelajaran konvensional tatap muka di kelas menjadi 

pembelajaran daring tatap maya di rumah. Sehingga hal itu mengharuskan semua 

pihak untuk beradaptasi terhadap perubahan besar yang terjadi dalam kurun waktu 

yang singkat dan cepat agar pembelajaran daring yang diberlakukan bisa 

mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan dalam 

melaksanakan pembelajaran daring tentu tidak semudah membalikan telapak 

tangan sebab dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nakayama dalam Sri 

Gusti, dkk. (2020 : 152) bahwa : 

“Pelaksanaan pembelajaran daring mengindikasikan bahwa tidak 

semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran online. Ini 

dikarenakan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta 

didik yang berbeda-beda.” 

Sehingga untuk mendorong pembelajaran daring agar bisa berjalan lancar 

dan berhasil menciptakan output pendidikan yang berkualitas kunci suksesnya 

yaitu efektivitas dan kreativitas pembelajaran. Menurut Selim dalam Bhuasiri 

dkk., (2012 : 844) mengklasifikasikan bahwa ada beberapa faktor penentu 

keberhasilan pembelajaran daring yang harus diperhatikan yaitu : 

1) Faktor teknologi, seperti kemudahan akses, kecepatan internet, 

interaksi dukungan, desain, dan lain sebagainya. 
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2) Karakteristik instruktur atau pengajar, seperti sikap terhadap 

siswa, gaya mengajar, kompetensi teknis dalam mengontrol 

teknologi, mendorong interaksi siswa, dan lain sebagainya. 

3) Karakteristik siswa, seperti kepercayaan diri, motivasi, disiplin 

diri, kompetensi teknis, persepsi konten dan sistem, kolaborasi 

dalam interaksi, dan lain sebagainya. 

4) Dukungan institusi, seperti dukungan teknis, ketersediaan 

komputer, aksesibilitas dan pencetakan materi pembelajaran, dan 

lain sebagainya 

5) Faktor keberhasilan tambahan termasuk dimensi arah dan 

lingkungan belajar juga mempengaruhi keefektifan pembelajaran 

online. 

Sedangkan menurut Lee et al., (2020 : 7) Faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran daring yaitu motivasi diantaranya motivasi intrinsik terdiri dari 

motivasi dalam diri (self-motivation), disiplin diri, adaptasi diri, perasaan acuh tak 

acuh (feeling indifferent) sedangkan motivasi ekstrinsik terdiri dari pembelajaran 

daring, dosen/guru, penggunaan media pembelajaran daring, ujian/tugas, keluarga, 

teman dan lingkungan. 

Berdasarkan pernyataan dan pendapat diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran daring itu ada lima 

yaitu teknologi, karakteristik pengajar/pendidik, karakteristik peserta didik, 

dukungan institusi, dan lingkungan belajar. Untuk itu kelima faktor tersebut harus 

bisa beradaptasi dan saling mendukung satu sama lain agar interaksi dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dapat berjalan dengan baik.  

2.1.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring 

Perubahan dan pembaharuan yang terjadi seiring perkembangan teknologi 

maupun kejadian-kejadian yang tak terduga seperti yang terjadi saat ini yang 

mengharuskan pihak berwenang untuk mengambil kebijakan untuk mengubah 

pembelajaran yang tadinya secara konvensional yang mengharuskan datang ke 

sekolah dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas menjadi belajar di rumah 

saja. Oleh karena itu pembelajaran daring yang telah dilaksanakan tentu masih 

jauh dari kata sempurna dan pastinya memiliki banyak kekurangan apalagi jika 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional tatap muka. 
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Menurut Sartono (2020 : 39) mengemukakan bahwa ada beberapa 

kelebihan dan kekurangan saat melaksanakan pembelajaran secara daring sebagai 

berikut. 

1) Kelebihan Pembelajaran Daring yaitu : 

a) Waktu dan tempat pelaksanaan lebih efektif. Sehingga siswa 

bisa langsung mengikuti proses belajar dari rumah. 

b) Siswa tidak hanya bergantung pada guru, tapi juga bisa belajar 

mandiri dengan melakukan riset sendiri melalui internet. 

c) Otomatis siswa dilatih agar lebih menguasai teknologi 

informasi yang terus berkembang.  

d) Menumbuhkan kesadaran pada siswa bahwa gawai atau 

gadget bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, 

positif dan mencerdaskan. 

e) Merupakan media komunikasi dan interaksi yang efektif, 

cepat dan kredibel untuk menyampaikan informasi maupun 

materi dari guru 

2) Kekurangan Pembelajaran Daring yaitu : 

a) Sulit untuk mengontrol dan mengawasi mana siswa yang 

serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. 

b) Pembelajaran lebih banyak bersifat teoretis dan minim praktik 

karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung tatap 

muka dengan siswa. 

c) Kesulitan untuk mengakses internet bagi sebagian siswa yang 

tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih 

kurang baik. 

d) Tidak semua siswa memiliki komputer, laptop, ponsel 

pintar/gawai, kuota dan lainnya. Dan tidak semua siswa 

mampu mengakses atau menggunakan peralatan yang 

dibutuhkan untuk pembelajaran online/daring 

e) Terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi 

siswa saat belajar.  

 

Namun kelebihan yang utama dari Pembelajaran daring atau BDR ini yaitu 

pembelajaran daring ini dapat menjadi alternatif pembelajaran yang paling aman 

untuk diterapkan dengan begitu anak-anak akan tetap mendapatkan hak dalam 

mendapatkan Pendidikan namun tetap tidak mengabaikan keselamatan jiwa dan 

kesehatan raga nya. Seperti yang dikemukakan Menurut Syarifudin (2020:31) : 

Pembelajaran daring dapat dijadikan alternatif solusi utama 

pembelajaran jarak jauh ketika terjadi bencana alam seperti yang 

terjadi saat ini ketika diberlakukannya kebijakan social distancing 

oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi manusia dan 

menghindarkan masyarakat dari kerumunan.  
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Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring yang 

telah dijabarkan diatas maka perlu dilakukan evaluasi untuk meminimalisir 

kekurangan yang ditimbulkan agar pembelajaran daring ini bisa menjadi 

pembelajaran daring yang ideal, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring 

tanpa tatap muka dan interaksi secara langsung namun harus tetap memperhatikan 

kompetensi yang akan diajarkan. Oleh karena itu pendidik dan peserta didik harus 

menyadari bahwa pembelajaran daring itu bukan sekedar materi yang dipindah 

melalui media internet, bukan juga sekedar tugas dan soal-soal yang dikirimkan 

melalui aplikasi social media, melainkan pembelajaran daring juga harus 

direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sama halnya dengan pembelajaran 

yang terjadi di kelas. 

2.1.5.4 Indikator Pembelajaran Daring 

Untuk mengukur efektivitas pembelajaran daring terhadap keberhasilan 

peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang baik maka diperlukan suatu 

indikator yang menjadi tolak ukur serta mencerminkan kontribusi peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun indikator pembelajaran daring 

menurut Dabbagh dalam Hasanah dkk., (2020 : 3) menyebutkan bahwa ciri-ciri 

peserta didik yang sedang melakukan aktivitas belajar daring atau secara online 

yaitu sebagai berikut : 

1) Semangat belajar: dalam pembelajaran daring peserta didik harus 

mempunyai semangat belajar yang tinggi karena pada 

pembelajaran daring peserta didik sendirilah yang menentukan 

kriteria ketuntasan belajar dan tingkat pemahaman materi melalui 

kemandirian belajar dan menemukan sendiri pengetahuan yang 

dibutuhkan hal inilah yang menjadikan keberhasilan belajar yang 

didapatkan peserta didik menjadi berbeda-beda. 

2) Literacy terhadap teknologi; seiring perkembangan teknologi di 

era 4.0 ini maka semakin banyak aplikasi atau fitur–fitur yang 

bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran daring, untuk itu 

sebelum melakukan pembelajaran daring peserta didik harus 

menguasai dan memahami teknologi dan cara pemakaiannya 

karena tingkat pemahaman serta penguasaan peserta didik 

terhadap pemakaian teknologi juga ikut menentukan 

keberhasilan dalam pembelajaran daring.  

3) Kemampuan berkomunikasi interpersonal; Sebagai makhluk 

sosial peserta didik tetap membutuhkan komunikasi dan interaksi 
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dengan orang lain meskipun pembelajaran dilaksanakan secara 

mandiri dalam jaringan. Namun kemampuan interpersonal dan 

kemampuan dalam komunikasi harus tetap dilatih dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sebab ini menjadi syarat keberhasilan 

dalam pembelajaran daring.  

4) Berkolaborasi; Pembelajaran daring yang dilakukan oleh peserta 

didik menuntut peserta didik untuk bisa berinteraksi dan 

berkolaborasi Interaksi tersebut diperlukan untuk melatih jiwa 

sosial serta menghindari sifat individualisme, untuk itu saat 

peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar maka bisa 

dikomunikasikan secara interaktif antar peserta lainnya ataupun 

dengan guru pada sebuah forum yang telah disediakan, karena 

dalam pembelajaran daring yang melaksanakan adalah peserta 

didik itu sendiri. Sedangkan kolaborasi itu diperlukan untuk 

melatih peserta didik agar mampu menyesuaikan dengan 

lingkungan sekitar atau dengan bermacam sistem yang 

mendukung pembelajaran daring. 

5) Keterampilan untuk belajar mandiri: keterampilan belajar yang 

dilakukan secara mandiri sangat diperlukan dalam pembelajaran 

daring. Karena pada proses pembelajaran daring, Peserta didik 

dituntut untuk mencari, menemukan, sampai menyimpulkan 

sendiri yang telah ia pelajari. Kemudian mengumpulkannya 

sendiri pula. Maka dalam pembelajaran secara mandiri, 

dibutuhkan motivasi dan disiplin sebagai penunjang keberhasilan 

proses pembelajaran secara daring 

Berdasarkan indikator pembelajaran daring yang telah diuraikan di atas 

dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengukur keberhasilan pembelajaran 

daring pada peserta didik didasarkan pada semangat belajar, literasi terhadap 

teknologi, kemampuan interaksi interpersonal, berkolaborasi dan keterampilan 

untuk belajar mandiri. Sehingga secara tidak langsung menuntut pendidik untuk 

bisa lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menanamkan nilai-nilai dalam ranah 

membangun kepribadian dan karakter peserta didik. Peserta didik pun dituntut 

untuk bisa lebih bertanggung jawab, mandiri, disiplin dan tekun berdasarkan 

kesadaran diri sendiri karena tidak ada yang mengontrol selain dirinya sendiri. 

2.2   Hasil Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian yang Relevan 

No 
Sumber 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Khairinal, Pengaruh Hasil penelitian menyimpulkan:  
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Farida 

Kohar, dan 

Dina 

Fitmilina. 

Vol 1 Issue 

2 Page 379 – 

387 Juli 

2020 

Motivasi 

Belajar, Disiplin 

Belajar dan 

Lingkungan 

Teman Sebaya 

Terhadap Hasil 

Belajar 

Ekonomi Siswa 

Kelas XI IPS 

SMAN Titian 

Teras 

(1) Motivasi belajar memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik 

sebesar 38,5% dengan t hitung > t tabel 

yaitu 3.726>1.666,  

(2) Disiplin belajar memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik 

sebesar 28,3% dengan t hitung > t tabel 

yaitu 2.671 > 1.666,  

(3) Lingkungan teman sebaya memiliki 

pengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik sebesar 26,5% dengan t hitung > t 

tabel yaitu 2.434> 1.666,  

(4) Secara simultan motivasi belajar, 

disiplin belajar, dan lingkungan teman 

sebaya memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik sebesar 

37,3%, dengan taraf signifikan 0.000 

yang berarti masih banyak faktor lain 

yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 

sebesar 62,7% yang tidak diteliti. 

2. Ryan 

Purbiyanto 

dan Ade 

Rustiana 

Vol 7 

Nomor 1 

Hal 341-361 

Tahun 2018 

Pengaruh 

Disiplin Belajar, 

Lingkungan 

Keluarga, dan 

Motivasi Belajar 

Terhadap Hasil 

Belajar Siswa 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa  

(1) Disiplin belajar memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik 

sebesar 5,01% dengan t hitung sebesar 

2.005 dan signifikansi 0.048<0.05.  

(2) Lingkungan keluarga memiliki 

pengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik sebesar 7,12% dengan t hitung 

sebesar 2,414 dan signifikansi 

0.018<0.05  

(3) Motivasi Belajar memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik 

sebesar 15,6% dengan t hitung sebesar 

3.744 dan signifikansi 0.000<0.05  

(4) Secara simultan disiplin belajar, 

lingkungan keluarga dan motivasi 

belajar memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik sebesar 

34,1%, dengan F hitung sebesar 14.643 

taraf signifikan 0.000<0.05 yang berarti 
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masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu 

sebesar 65,9% yang tidak diteliti. 

3. Dr. Ignatius 

Jeffrey dan 

Ade Zein, 

Vol 07 Issue 

09 Page 

15471-

15478 

September 

2017 

The Effects of 

Achievement 

Motivation, 

learning 

Disipline and 

Learning 

Facilities on 

Student 

Learning 

Outcomes  

Hasil penelitian ini menunjukan :  

(1) Motivasi Prestasi memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik 

sebesar 11,6% dengan t hitung > t tabel 

yaitu 5,731>1.984,  

(2) Disiplin belajar memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik 

sebesar 2% dengan t hitung > t tabel 

yaitu 2.281 > 1.984,  

(3) Fasilitas belajar memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik 

sebesar 15,1% dengan t hitung > t tabel 

yaitu 6.659> 1.984,  

(4) Secara simultan motivasi prestasi, 

disiplin belajar, dan fasilitas belajar 

memiliki pengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik sebesar 14,5%, 

dengan F hitung > F tabel yaitu 

15.193>2.65 taraf signifikan 0.000 yang 

berarti masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu 

sebesar 85,5% yang tidak diteliti. 

 

Tabel 2.2 

Persamaan dan Perbedaan dengan Hasil Penelitian yang Relevan 

No 
Persamaan 

Penelitian sebelumnya Penelitian yang dilaksanakan 

1. a. Menggunakan disiplin belajar 

sebagai variabel independen 

dalam penelitian,  

b. Menggunakan hasil belajar 

peserta didik pada mata 

pelajaran Ekonomi sebagai 

variabel dependen dalam 

penelitian 

c. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif jenis survey 

a. Menggunakan disiplin belajar 

sebagai variabel independen 

dalam penelitian. 

b. Menggunakan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran 

Ekonomi sebagai variabel 

dependen dalam penelitian 

c. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif jenis survey 

2. a. Menggunakan Disiplin Belajar a. Menggunakan Disiplin Belajar 
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dan Lingkungan Keluarga 

sebagai variabel indepenen 

dalam penelitian 

b. Menggunakan hasil belajar 

peserta didik sebagai variabel 

dependen dalam penelitian. 

c. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif survey 

dan Lingkungan Keluarga 

sebagai variabel indepenen dalam 

penelitian 

b. Menggunakan hasil belajar 

peserta didik sebagai variabel 

dependen dalam penelitian. 

c. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif jenis survey 

3. a. Menggunakan Disiplin Belajar 

sebagai variabel independent 

dalam penelitian 

b. Menggunakan hasil belajar 

peserta didik sebagai variabel 

dependen dalam penelitian  

c. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif jenis survey 

a. Menggunakan Disiplin Belajar 

sebagai variabel independent 

dalam penelitian 

b. Menggunakan hasil belajar 

peserta didik sebagai variabel 

dependen dalam penelitian  

c. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif jenis survey 

No 
Perbedaan 

Penelitian sebelumnya Penelitian yang dilaksanakan 

1. a. Menggunakan motivasi belajar, 

disiplin belajar dan lingkungan 

teman sebaya sebagai variabel 

independent dalam penelitian 

b. Tidak menggunakan variabel 

interpening dalam penelitian 

c. Populasi penelitian adalah 

peserta didik kelas XI IPS SMA 

Negeri Titian Teras Jambi.  

a. Menggunakan disiplin belajar 

dan lingkungan keluarga sebagai 

variabel independent dalam 

penelitian 

b. Menggunakan motivasi belajar 

sebagai variabel interpening 

dalam penelitian 

c. Populasi penelitian adalah 

Peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 1 Tasikmalaya yang 

mengambil peminatan ekonomi. 

2. a. Menggunakan disiplin belajar, 

lingkungan keluarga dan 

motivasi belajar sebagai 

variabel independent dalam 

penelitian 

b. Tidak menggunakan variabel 

interpening dalam penelitian 

c. Populasi penelitian adalah 

peserta didik kelas X 

Administrasi Perkantoran di 

SMK N 2 Temanggung..  

a. Menggunakan disiplin belajar 

dan lingkungan keluarga sebagai 

variabel independent dalam 

penelitian 

b. Menggunakan motivasi belajar 

sebagai variabel interpening 

dalam penelitian 

c. Populasi penelitian adalah 

Peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 1 Tasikmalaya yang 

mengambil peminatan ekonomi 

3. a. Menggunakan motivasi prestasi, 

disiplin belajar dan fasilitas 

belajar sebagai variabel 

a. Menggunakan disiplin belajar 

dan lingkungan keluarga sebagai 

variabel independent dalam 
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independent dalam penelitian 

b. Tidak menggunakan variabel 

interpening dalam penelitian 

c. Populasi penelitian terdahulu 

adalah peserta didik kelas kelas 

X, XI dan XII SMA Yadika 5 

Jakarta Barat. 

penelitian 

b. Menggunakan motivasi belajar 

sebagai variabel interpening 

dalam penelitian 

c. Populasi penelitian adalah 

Peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 1 Tasikmalaya yang 

mengambil peminatan ekonomi 

2.3   Kerangka Berpikir  

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017:60) kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Artinya 

dalam kerangka berfikir atau konseptual harus dijelaskan secara teoritis hubungan 

antar variabel independent dan dependen serta bila ada variabel moderator dan 

interpening maka harus dijelaskan pula mengapa variabel itu dilibatkan dalam 

penelitian. 

Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi dan transformasi 

pendidikan yang terstruktur sebagai pembelajaran yang menggabungkan 

pembelajaran konvensional dengan model interaktif berbasis jaringan dan 

teknologi. Pembelajaran daring merupakan solusi alternatif pelaksanaan 

pembelajaran di masa pandemi covid-19, sehingga dalam pelaksanaannya peserta 

didik membutuhkan motivasi, tanggung jawab, kemandirian, ketekunan pribadi 

dan kedisiplinan diri yang tinggi karena tidak ada yang mengontrol selain dirinya 

sendiri. Untuk itu penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan dengan 

sebaik-baiknya agar hasil belajar peserta didik yang merupakan ukuran parameter 

keberhasilan peserta didik dari suatu proses pembelajaran yang bisa dilihat dari 

perubahan tingkah laku atau sikap (afektif), kemampuan kognitif (pengetahuan) 

dan skill (keterampilan) yang diharapkan tercapai.  

Faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembelajaran daring dipengaruhi 

oleh karakteristik dan lingkungan belajar peserta didik yang berbeda-beda. 

Menurut Gagne dalam Dimyati dan Mudjiono (2018: 10) “Belajar terdiri dari tiga 

komponen penting yaitu kondisi eksternal, kondisi internal dan hasil belajar” 

sehingga belajar menurut Gagne merupakan proses interaksi antara keadaan 
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internal dan proses kognitif siswa dengan stimulus dari lingkungan sebagai 

keadaan eksternalnya yang nantinya akan menghasilkan suatu hasil belajar yang 

terdiri dari keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal dan 

keterampilan motorik. Hal itu sejalan dengan menurut Albert Bandura dalam 

Lesilolo (2018:  192) “Pada konsep determinisme timbal balik (reciprocal 

determinism) menyatakan bahwa tindakan manusia dan fungsi psikologis manusia 

adalah produk atau hasil dari interaksi perilaku, kepribadian dan lingkungan”. 

Faktor internal yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri biasanya 

menyangkut pada kondisi fisik dan psikis peserta didik diantaranya disiplin 

belajar, motivasi belajar peserta didik sedangkan faktor eksternal berasal dari luar 

diri peserta didik seperti lingkungan belajar misalnya lingkungan keluarga.  

Faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran daring adalah disiplin belajar peserta didik seperti yang kemukakan 

oleh Kompri (2014 : 274) “Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam 

pembelajaran adalah disiplin siswa dalam belajar.” Sehingga penanaman disiplin 

dalam belajar diperlukan suatu proses pembelajaran observasional. Menurut 

Bandura dalam Dahar (2011 : 25) “Belajar observasional ialah pengaturan sendiri, 

sehingga hipotesisnya manusia akan mengamati perilakunya sendiri, 

mempertimbangkan perilaku itu terhadap kriteria yang disusunnya sendiri, 

kemudian memberi reinforcement atau hukuman pada dirinya sendiri” Maka 

disinilah sanksi disiplin berupa hukuman tidak boleh dilihat sebagai cara untuk 

menakuti atau mengancam melainkan harus dilihat sebagai alat pendidikan dan 

proses latihan. Sehingga secara tidak langsung peserta didik belajar rasa tanggung 

jawab dengan tugas yang diberikan, disiplin dalam menggunakan waktu untuk 

memperoleh informasi pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar. 

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar dalam 

pembelajaran daring adalah lingkungan keluarga menurut Teori Slameto (2018 : 

60) “Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya siswa dalam 

proses belajar mengajar adalah lingkungan keluarga” sebab keluarga adalah 

lembaga pendidikan yang utama dan pertama, Sehingga seharusnya orang tua 

tidak mempercayakan pendidikan anaknya secara keseluruhan pada pihak sekolah 
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atau terus mengandalkan guru karena pada kenyataannya fenomena pembelajaran 

daring telah mendorong peserta didik untuk lebih banyak menghabiskan waktu 

dirumah maka orang tua seharusnya mendukung pendidikan anaknya, 

memperhatikan proses pembelajarannya dan menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif, nyaman, dan tenang di rumah terlebih pada kedisiplinan dan motivasi 

belajar peserta didik. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan keberhasilan dalam belajar. Menurut Gagne dalam Dahar (2011 

: 124) “Siswa yang belajar harus diberi motivai untuk belajar dengan harapan 

bahwa akan memperoleh hadiah”. Sehingga dengan adanya kedisiplinan belajar 

dan lingkungan keluarga yang baik maka akan menciptakan motivasi belajar yang 

tinggi dan hasil belajar melalui perubahan tingkah laku dan nilai yang lebih baik. 

Dalam kegiatan proses belajar pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai 

daya pendorong dan penggerak yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun 

dari luar diri peserta didik yang akan menjamin keberlangsungan kegiatan belajar 

dan keberhasilan belajar dapat tercapai. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat menggambarkan 

bahwa disiplin belajar dan lingkungan keluarga dapat mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik baik secara langsung atau tidak langsung melalui motivasi belajar, 

apabila motivasi belajar meningkat maka hasil belajar pun akan tercapai secara 

optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir  

 

2.4   Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:64) “Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta 

empiris melalui pengumpulan data”. Berdasarkan hubungan variabel yang akan 

diteliti dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan dan merumuskan hipotesis 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ho : Disiplin belajar berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi  

belajar peserta didik dalam pembelajaran daring  

Ha : Disiplin belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap              

  motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran daring  

2. Ho  : Lingkungan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap  

motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran daring  

Ha : Lingkungan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  

      motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran daring  

3. Ho : Disiplin belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 

  peserta didik dalam pembelajaran daring  

Ha : Disiplin belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil  

belajar peserta didik dalam pembelajaran daring  

4. Ho  : Lingkungan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap hasil  

belajar peserta didik dalam pembelajaran daring  

Ha : Lingkungan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  

  hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran daring  

5. Ho : Motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 

belajar peserta didik dalam pembelajaran daring  

Ha  : Motivasi belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 

belajar peserta didik dalam pembelajaran daring  

6. Ho : Disiplin belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil  
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  belajar melalui motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran 

  daring  

Ha : Disiplin belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil  

  belajar melalui motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran 

  daring  

 

7. Ho : Lingkungan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap hasil  

  belajar melalui motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran  

  daring  

Ha : Lingkungan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  

hasil belajar melalui motivasi belajar peserta didik dalam 

pembelajaran daring 

  


