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ABSTRAK 

Sriani. 2018. Pengaruh Disiplin Belajar Dan Gaya Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa/Siswi Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ali 

Ba’ul Chusna, M.SI. 

Kata Kunci : disiplin belajar, gaya belajar, prestasi belajar.  

Disiplin belajar berfungsi untuk menerapkan cara belajar yang baik sehingga 

siswa dapat mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Akan tetapi, disiplin 

belajar terbentuk melalui kebiasaan yang diciptakan oleh siswa itu sendiri. 

Apabila siswa sudah memiliki disiplin belajar yang baik dan mengetahui cara 

belajar sesuai dengan kemampuannya, maka hasilnya pun akan terlihat dari segi 

perilaku dan prestasinya. 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui: (1) pengaruh yang signifikan 

antara disiplin belajar siswa terhadap prestasi siswa kelas III di MIN 1 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018, (2) pengaruh yang signifikan antara gaya belajar 

siswa terhadap prestasi siswa kelas III di MIN 1 Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018, (3) pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar dan gaya belajar 

siswa  terhadap prestasi siswa kelas III di MIN 1 Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, teknik 

pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi, dan wawancara. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 81 responden dengan jumlah sampel yang 

digunkan sebanyak 44 responden, adapun teknik pengambilan sampel 

menggunakan probability sampling dengan teknik random sampling yakni 

pengambilan sampel secara acak. Dalam menganalisis data menggunakan teknik 

analisis regresi linier sederhana dan teknik analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil sebagai berikut: (1) tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa yang dibuktikan dengan p-value = 

0,400 > 0,005 atau H0 diterima. Berpengaruh sebesar 1,7% dengan kategori 

sangat rendah, (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya belajar terhadap 

prestasi belajar siswa yang dibuktikan dengan p-value = 0,003 < 0,005 atau H0 

ditolak. Berpengaruh sebesar 19% dengan kategori sangat rendah, (3) terdapat 

pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar dan gaya belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa yang dibuktikan dengan p-value = 0,005 ≤ 0,005 atau H0 

ditolak.  Berpengaruh sebesar 22,9% dengan kategori rendah. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik.
1
 

Belajar merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap individu 

selama ia hidup. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu, pasti tidak 

akan terlepas dari makna belajar. Tidak ada ruang, waktu, dan tempat yang 

dapat membatasi proses belajar yang dialami oleh individu.
2
 Bagi para pelajar 

atau mahasiswa kata “belajar” merupakan kata yang tidak asing. Bahkan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam 

menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. Kegiatan belajar mereka 

lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan. Entah malam hari, siang hari, 

sore hari, atau pagi hari.
3
 

Belajar merupakan sebuah proses perubahan di dalam kepribadian 

manusia sebagai hasil dari pengalaman atau interaksi antara individu dengan 
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lingkungan. Perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-

kemampuan yang lain. 
4
 

Prestasi belajar merupakan hasil yang ditunjukkan siswa setelah 

melakukan proses belajar mengajar. Prestasi belajar biasanya ditunjukkan 

dengan angka dan nilai sebagai laporan hasil belajar peserta didik kepada 

orangtuanya.  Jika prestasi belajar rendah maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa anak tersebut bodoh. Akan tetapi, hal itu merupakan kesimpulan 

sementara yang salah. Prestasi belajar siswa yang rendah belum tentu 

menunjukkan bahwa peserta didik tersebut bodoh atau mempunyai IQ rendah. 

Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar siswa tersebut, 

baik faktor ekstern maupun faktor intern.
5
 

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat faktor lain yang mempunyai 

peranan tidak kalah pentingnya dalam kegiatan belajar yaitu disiplin belajar. 

Disiplin belajar akan membuat siswa memiliki kecakapan mengenai cara 

belajar yang baik sehingga memperoleh prestasi belajar yang baik pula. 

Disiplin belajar merupakan salah satu sikap ketaatan yang harus dimiliki 

siswa agar memiliki cara belajar yang baik. Disiplin belajar dipandang sebagai 

                                                           
4
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faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sikap dan perilaku disiplin 

tidak terbentuk dengan sendirinya dan dalam waktu yang singkat, namun 

melalui proses yang cukup panjang. Disiplin akan terwujud melalui 

pembinaan yang dilakukan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga dan 

berlanjut dalam pendidikan di sekolah. Keluarga dan sekolah menjadi tempat 

penting bagi perkembangan disiplin belajar siswa. Dapat dikatakan bahwa 

disiplin belajar terbentuk bukan secara otomatis sejak manusia dilahirkan, 

melainkan terbentuk karena pengaruh lingkungannya. Secara teori, untuk 

mendapatkan prestasi belajar yang tinggi, siswa harus menanamkan cara 

belajar yang baik dan teratur. 
6
 

Prestasi belajar tidak serta merta ditentukan oleh kecerdasan 

intelektual belaka, namun disiplin belajar juga menentukan keberhasilan siswa 

mencapai prestasi yang didambakan. Siswa yang memiliki disiplin akan 

menunjukkan sikap keteraturan dan ketaatannya dalam belajar tanpa ada 

paksaan dan tekanan dari luar. Prijodarminto menjelaskan bahwa “disiplin 

sebagai suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan atau 

ketertiban”. Apabila aturan belajar yang telah dibuat dilaksanakan oleh siswa 
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secara continue (terus-menerus), maka siswa akan memiliki disiplin belajar 

yang baik.
7
 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan prestasi belajar 

yang perlu diketahui adalah gaya belajar. Disampaikan bahwa aspek eksternal 

meliputi bagaimana lingkungan belajar dipersiapkan dan fasilitas-fasilitas 

diberdayakan, sedangkan aspek internal meliputi aspek perkembangan anak 

dan keunikan personal individu anak. Setiap individu memiliki keunikan 

tersendiri dan tidak pernah ada dua orang yang memiliki pengalaman hidup 

yang sama persis, hampir dipastikan gaya belajar masing-masing orang 

berbeda satu dengan yang lain.
8
 

Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan 

mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-

masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, dan menguasai informasi 

yang sulit dan baru melalui presepsi yang berbeda. James dan Gardner 

berpendapat bahwa gaya belaja adalah cara yang kompleks dimana para siswa 

menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, 

menyimpan dan memanggil kembali apa yang telah mereka pelajari.
9
 

Setelah mengetahui ragam belajar atau gaya belajar, kemudian 

seseorang tentunya dapat menganalisis kecenderungan gaya belajar mana 
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yang dimiliki. Pengetahuan akan kecenderungan gaya belajar yang dimiliki 

tentunya akan mempermudah proses dan hasil belajar seseorang maupun 

peserta didik saat belajar. Peserta didik yang belajar dengan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar atau tipe belajarnya tentu akan 

lebih mudah menyerap bahan pelajaran.
10

 Gaya belajar ada tiga macam yang 

pokok, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar audio, dan gaya belajar 

kinestetik.
11

 Selain itu ada yang mengungkapkan bahwa gaya belajar ada 

empat tipe. Ada tipe pria visual dan wanita visual. Begitu pula ada tipe pria 

auditori dan wanita auditori, pria bertipe tactile dan juga wanita bertipe tactile, 

dan pria bertipe kinestetis dan juga wanita kinestetis.
12

 

Tercatat sebagai Madrasah Ibtidaiyah tertua di Kabupaten Ponorogo 

dan di bawah pimpinan Bapak Widodo selaku Kepala Madrasah, MIN Bogem 

Sampung kini telah berganti nama menjadi MIN 1 Ponorogo. Madrasah 

tersebut merupakan madrasah yang telah menyandang gelar Madrasah 

Adiwiyata. Selain itu, terdapat pula program kecakapan hidup yang 

diwajibkan bagi siswa-siswi seperti qira’ah, pidato 3 bahasa, puisi, olahraga, 

tari , melukis, kaligrafi, musik al – Banjari dan masih banyak lagi. Dari 
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 Shoimatul Ula, Revolusi Belajar Optimalisasi Kecerdasan melalui Pembelajaran Berbasis 

Kecerdasan Majemuk (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 35. 
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Remaja Rosdakarya, 2012), 148. 
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adanya program tersebut banyak prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi 

MIN 1 Ponorogo diantaranya, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Arab, 

pidato bahasa Inggris, baca puisi, duta lingkungan hidup, kreasi daur ulang, 

madrasah adiwiyata, catur, voli, dan lain-lain. Semua prestasi tersebut tidak 

akan tercapai dengan mudah tanpa adanya disiplin yang diterapkan oleh 

sekolah terhadap para siswa. Meskipun pada kenyataannya, hal itu tidak 

mudah dan pasti menghadapi berbagai macam hambatan. 

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, didapatkan data 

bahwa siswa kelas III memiliki tingkat disiplin belajar yang berbeda-beda. 

Ada  yang memiliki disiplin belajar tinggi, sedang dan rendah. Beberapa 

siswa kelas III mengatakan bahwa mereka malas untuk belajar jika tidak ada 

pekerjaan rumah dan mengerjakan tugas seringkali ditunda-tunda. Ketika 

piket harian, terdapat siswa yang tidak melaksanakannya. Begitu pula pada 

kegiatan upacara, siswa kurang tertib mengikuti tata tertib upacara. 

Perilaku siswa yang demikian mencerminkan bahwa dalam diri anak 

tersebut belum tertanam disiplin belajar yang baik. Ketidak disiplinan belajar 

di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah, tetapi kadangkala juga dilakukan oleh siswa yang memiliki prestasi 

belajar sedang atau tinggi. Disiplin belajar yang berbeda pada masing-masing 

siswa memunculkan prestasi belajar yang berbeda-beda pula. Padahal, prestasi 

belajar merupakan tolak ukur kemampuan siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar selama periode waktu tertentu. 



 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak 

Baihaqi selaku salah satu wali kelas III di MI Negeri 1 Ponorogo, beliau 

mengatakan bahwa setiap anak memiliki cara belajar atau gaya belajar yang 

berbeda-beda, terbukti ketika proses pembelajaran berlangsung ada siswa 

yang memperhatikan dan mendapat prestasi yang baik, ada siswa yang tidak 

terlalu memperhatikan akan tetapi siswa tersebut memiliki prestasi yang 

cukup baik. Lain halnya dengan siswa yang memperhatikan pembelajaran 

akan tetapi prestasi masih cukup dan adapula siswa yang memperhatikan 

maupun tidak memperhatikan dia tetap memiliki prestasi yang di bawah rata-

rata kelas.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

dan ingin lebih mengetahui pengaruh disiplin belajar dan gaya belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa di MIN 1 Ponorogo dengan mengambil judul 

penelitian ”Pengaruh Disiplin Belajar dan Gaya Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa/Siswi Kelas III di MI Negeri 1 Kabupaten 

Ponorogo Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi 

kerancauan dalam penelitian serta mengingat keterbatasan waktu tenaga dan 



 

 

lain sebagainya, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah ”disiplin belajar dan gaya belajar yang turut 

mempengaruhi prestasi belajar siswa/siswi Kelas III di MI Negeri 1 Ponorogo 

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar terhadap prestasi 

belajar siswa/siswi kelas III di MI Negeri 1 Ponorogo Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2017/2018 ? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara gaya belajar terhadap prestasi 

belajar siswa/siswi kelas III di MI Negeri 1 Ponorogo Semester Gasal 

Tahun Pelajaran 2017/2018 ? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar dan  gaya belajar 

terhadap prestasi belajar siswa/siswi  kelas III di MI Negeri 1 Ponorogo 

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018 ? 

 

 

 

 

 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar siswa/siswi kelas III di MI Negeri 1 Ponorogo 

Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara gaya belajar terhadap 

prestasi belajar siswa/siswi kelas III di MI Negeri 1 Ponorogo Semester 

Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar dan 

gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa/siswi kelas III di MI Negeri 1 

Ponorogo Semester Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat-manfaat dari penelitian 

ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengaruh disiplin belajar dan 

gaya belajar siswa yang dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa/siswa. 



 

 

b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil 

langkah, baik sikap atau tindakan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa/siswi. 

b. Bagi pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi 

untuk memperhatikan dan melakukan tindak lanjut dengan baik 

mengenai disiplin belajar dan gaya belajar siswa agar prestasi belajar 

siswa/siswi menjadi lebih baik lagi dan meningkat. 

c. Bagi peneliti 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian 

dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik tersebut serta untuk meningkatkan perhatian 

diri terhadap proses belajar siswa/siswi sebagai calon pendidik yang 

professional. 

d. Bagi siswa 

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan siswa akan 

senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam belajar dan bisa memilih 



 

 

gaya belajar yang sesuai dengan masing-masing individu untuk 

mewujudkan prestasi belajar yang lebih baik lagi. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian penulis kelompokkan menjadi V bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah : 

Pada bagian awal sebelum pemaparan tentang bab-bab, diisi dengan 

halaman sampul, halaman judul lembar persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi. 

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, bab ini menguraikan tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan 

data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 



 

 

Bab keempat, merupakan uraian tentang temuan dan hasil penelitian 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data 

(pengujian hipotesis) serta interpretasi dan pembahasan. 

Bab kelima,  bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian bab 

terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah terdahulu yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain: 

1. Skripsi yang di tulis oleh Ulfah Nur Azizah mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Istitut Agama Islam Negeri 

Ponorogo, dengan judul “Pengaruh Gaya Belajar dan Minat Belajar Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqh Siswa Kelas VII MTs Nurul 

Mujtahidin Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017”. 

Hasil penelitian tersebut adalah:  

a. Ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar terhadap hasil belajar 

mata pelajaran Fiqh sebesar 25,8 % sedangkan 74,2 % dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak sedang diteliti. Artinya pengaruh gaya belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Fiqh siswa tergolong dalam kategori 

rendah. 

b. Ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar 

mata pelajaran Fiqh sebesar 41,2 % sedangkan 58,8 % dipengaruhi oleh 

12 



 

 

faktor lain yang tidak sedang diteliti. Artinya pengaruh minat belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Fiqh siswa tergolong dalam kategori 

sedang. 

c. Ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar dan minat belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Fiqh sebesar 48,8% sedangkan 

51,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. Artinya 

pengaruh gaya belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran Fiqh siswa tergolong dalam kategori sedang. 

2. Skripsi yang di tulis oleh Ida Mustika mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Istitut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, dengan judul “Pengaruh Variasi Mengajar dan 

Kedisiplinan Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Tanjungrejo 

01 Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2016/2017” 

Hasil penelitian tersebut adalah:  

a. Ada pengaruh positif dari variasi mengajar guru terhadap hasil belajar 

siswa kelas V SDN Tanjungrejo 01, yang ditunjukkan dengan hasil uji 

statistic yaitu Fhitung (12,4) > Ftabel (3,52), dan variasi mengajar guru 

berpengaruh sebesar 39,4% dan 60,6 % sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain yang termasuk dalam penelitian ini. 

b. Ada pengaruh positif dari kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar siswa 

kelas V SDN Tanjungrejo 01, yang ditunjukkan dengan hasil uji statistic 

yaitu Fhitung (9,116) > Ftabel (3,52), dan kedisiplinan siswa berpengaruh 



 

 

sebesar 32,4% dan 67,6 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

termasuk dalam penelitian ini. 

c. Ada pengaruh positif dari variasi mengajar guru dan kedisiplinan siswa 

terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Tanjungrejo 01, yang 

ditunjukkan dengan hasil uji statistik yaitu Fhitung (8,84) > Ftabel (3,55), 

dan variasi mengajar guru dan kedisiplinan siswa berpengaruh sebesar 

49,54% dan 50,46 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang termasuk 

dalam penelitian ini. 

3. Skripsi yang di tulis oleh Diah Wulandari mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Istitut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan 

Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas III di SDN 

1 Nglandung Geger Madiun Tahun Pelajaran 2016/2017” 

Hasil penelitian tersebut adalah:  

a. Berdasarkan hasil perhitungan data lingkungan keluarga terhadap prestasi 

matematika siswa, lingkungan keluarga secara signifikan berpengaruh 

terhadap prestasi matematika siswa. Kemudian diperoleh koefisien 

determinasi sebesar 0,202 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap prestasi matematika siswa kelas III SDN 1 

Nglandung Geger Madiun tahun pelajaran 2016/2017 sebesar 20,2% 

sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain. 



 

 

b. Berdasarkan hasil perhitungan data minat belajar terhadap prestasi 

matematika siswa, lingkungan keluarga secara signifikan berpengaruh 

terhadap prestasi matematika siswa. Kemudian diperoleh koefisien 

determinasi sebesar 0,202 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

minat belajar terhadap prestasi matematika siswa kelas III SDN 1 

Nglandung Geger Madiun tahun pelajaran 2016/2017 sebesar 22,2% 

sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain. 

c. Berdasarkan hasil perhitungan data lingkungan keluarga dan minat belajar 

terhadap prestasi matematika siswa, lingkungan keluarga secara signifikan 

berpengaruh terhadap prestasi matematika siswa. Kemudian diperoleh 

koefisien determinasi sebesar 0,331 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh lingkungan keluarga dan minat belajar terhadap prestasi 

matematika siswa kelas III SDN 1 Nglandung Geger Madiun tahun 

pelajaran 2016/2017 sebesar 33,1% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-

faktor lain. 

Dari berbagai telaah hasil penelitian terdahulu di atas, maka ada 

beberapa perbedaan yang membedakan antara penelitian terdahulu tersebut 

dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang, diantaranya: 

a. Pada skripsi pertama perbedaannya terletak pada salah satu variabel x atau 

variabel independen yaitu pada penelitian terdahulu variabel yang 

digunakan minat belajar sedangkan peneliti akan meneliti tentang disiplin 

belajar. Perbedaan yang terakhir terletak pada variabel y atau variabel 



 

 

dependen yaitu pada penelitian terdahulu variabel y yang digunakan hasil 

belajar mata pelajaran Fiqh sedangkan peneliti akan meneliti tentang 

prestasi belajar siswa yang memiliki cakupan lebih luas. 

b. Pada skripsi kedua perbedaannya terletak pada salah satu variabel x atau 

variabel independen yaitu pada penelitian terdahulu variabel yang 

digunakan variasi mengajar sedangkan peneliti akan meneliti tentang gaya 

belajar.  

c. Pada skripsi ketiga perbedaannya terletak variabel x atau variabel 

independen yaitu pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan 

lingkungan keluarga dan minat belajar sedangkan peneliti akan meneliti 

tentang gaya belajar dan disiplin belajar. Perbedaan yang terakhir terletak 

pada variabel y atau variabel dependen yaitu pada penelitian terdahulu 

variabel y yang digunakan prestasi belajar mata pelajaran Matematika 

sedangkan peneliti akan meneliti tentang prestasi belajar siswa yang 

memiliki cakupan lebih luas tidak hanya satu mata pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Landasan Teori  

1. Disiplin Belajar 

a. Pengertian Disiplin 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan dengan tata 

tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib.
13

 Kata 

disiplin sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina dan 

discipulus yang berarti perintah dan peserta didik. Jadi, disiplin dapat 

dikatakan sebagai perintah seorang guru kepada peserta didiknya. 

Sebagaimana dikutip Novan, The Liang Gie mengartikan disiplin sebagai 

suatu keadaan tertib yang mana orang-orang yang tergabung dalam suatu 

organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang 

hati.
14

 

Istilah bahasa Inggris lainnya, yakni discipline, berarti 1) taat, tertib, 

atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, kendali diri; 2) latihan 

membentuk, meluruskan, atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan 

mental atau karakter moral; 3) hukuman yang diberikan untuk melatih atau 

memperbaiki; 4) kumpulan atau sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku. 

Disiplin sebagai 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 
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bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses 

pembinaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman.
15

 

Disiplin berarti patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang menjadi 

keyakinan.
16

 Disiplin dapat dideskripsikan sebagai tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.
17

 Disamping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, 

disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, 

perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab 

atas tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian 

yang ditekuni.
18

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah 

suatu kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap peraturan dan tata tertib 

yang telah ditetapkan berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul 

dalam hatinya serta dilakukan secara teratur tanpa adanya paksaan atau 

tekanan dari pihak manapun. Dikaitkan dengan kegiatan pendidikan di 

sekolah, disiplin merupakan salah satu faktor yang efektif dalam kegiatan 
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pembelajaran. Disiplin memegang peranan penting dalam menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif serta proses pembelajaran yang teratur 

sekaligus penting bagi keberhasilan prestasi akademik siswa. Dengan adanya 

disiplin dapat membantu siswa mengoptimalkan kemampuannya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19

 

b. Bentuk-bentuk Kedisiplinan 

Dalam konteks pembelajaran di sekolah, ada beberapa bentuk 

kedisiplinan. Pertama, hadir di ruangan tepat pada waktunya. Kedisiplinan 

hadir di ruangan pada waktunya akan memacu kesuksesan dalam belajar. 

Peserta didik yang sering terlambat hadir di ruang kelas akan ketinggalan 

dalam memperoleh pelajaran. Kedua, tata pergaulan di sekolah. Sikap untuk 

berdisiplin dalam tata pergaulan di sekolah ini bisa diwujudkan dengan 

tindakan-tindakan menghormati semua orang yang tergabung di dalam 

sekolah, menghormati pendapat mereka, menjaga diri dari perbuatan-

perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan agama, saling tolong-

menolong dalam hal yang terpuji serta harus selalu bersikap terpuji. Ketiga, 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan 

serentetan program sekolah, peserta didik juga dituntut berdisiplin atau aktif 

mengikutinya dengan mencurahkan segala potensi yang mereka miliki, baik 

bersifat fisik, mental, emosional, dan intelektual. Keempat, belajar di rumah. 

Dengan kedisiplinan belajar di rumah peserta didik menjadi lebih ingat 
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terhadap pelajaran yang telah dipelajari dan lebih siap untuk menghadapi  

pelajaran yang akan dihadapi atau yang akan diberikan oleh gurunya sehingga 

peserta didik akan lebih paham terhadap suatu pelajaran. Kelima, disiplin 

kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung 

guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Dengan disiplin 

para siswa bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan harus 

secara sabar diterima dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau 

memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah. 
20

 

Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri 

unggul, berdasarkan pengalaman penulis, disiplin itu penting karena alasan 

berikut ini: 

1) Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam 

belajarnya. Sebaliknya siswa yang kerap kali melanggar ketentuan sekolah 

pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya. 

2) Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas, menjadi kurang 

kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin memberi 

dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran 

3) Orangtua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan dengan 

norma-norma, nilai kehidupan dan disiplin. Dengan demikian anak dapat 

menjadi individu yang tertib, teratur, dan disiplin. 
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4) Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak 

ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan dan 

ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan seseorang.
21

 

c. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk 

memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Belajar adalah perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai 

pola-pola respons yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, 

pengetahuan, dan kecakapan.
22

 

Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah 

laku yang terjadi sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Dapat dikatakan 

pula belajar adalah perubahan kepribadian sebagai pola baru yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian.
23

  

d. Pengertian Disiplin Belajar 

Berdasarkan pengertian disiplin dan belajar yang telah diuraikan di 

atas, maka yang dimaksud disiplin belajar dalam penelitian ini adalah 

serangkaian sikap, tingkah laku siswa yang menunjukkan ketaatan dan 

kepatuhannya untuk belajar secara teratur baik di sekolah maupun di rumah 
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atas dasar kesadaran dirinya untuk belajar tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun. 

Disiplin belajar berfungsi untuk menerapkan cara belajar yang baik 

sehingga siswa dapat mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Disiplin 

belajar dapat berlangsung di sekolah maupun rumah secara rutin. Apabila 

siswa sudah memiliki disiplin belajar yang baik, maka hasilnya pun akan 

terlihat dari segi perilaku dan prestasinya.
24

 

Disiplin belajar akan membuat seseorang memiliki kecakapan 

mengenai cara belajar yang baik dan pembentukan watak yang baik pula. Cara 

belajar yang baik adalah suatu kecakapan yang dapat dimiliki oleh setiap 

orang dengan jalan latihan. Tetapi, keteraturan dan disiplin harus 

dikembangkan dengan penuh kemauan dan kesungguhan. Apabila sudah 

dibiasakan secara teratur untuk belajar, maka tidak akan tumbuh kemalasan 

untuk belajar. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk belajar sangat 

diperlukan dalam menumbuhkan disiplin belajar.
25

 

Disiplin belajar dapat terbentuk melalui dua cara yaitu dorongan 

kesadaran diri dan pemaksaan. Disiplin yang terbentuk melalui dorongan 

kesadaran diri akan lebih baik, kuat dan tidak mudah hilang. Sebaliknya, 
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disiplin yang terbentuk karena pemaksaan, akan cepat pudar dan kembali 

seiring dengan hilangnya faktor-faktor luar yang menyebabkan individu 

tersebut berdisiplin. Disiplin yang berlandaskan pemaksaan akan memberikan 

pengaruh yang kurang baik bagi kehidupan anak.
26

 

Disiplin belajar bukan harga mutlak yang tercipta sejak manusia 

dilahirkan. Akan tetapi, disiplin belajar terbentuk melalui kebiasaan yang 

diciptakan oleh siswa itu sendiri. Keinginan yang kuat dari dalam diri siswa 

untuk belajar secara teratur itulah yang pada akhirnya mendorong 

terbentuknya disiplin belajar. Hal ini tidak terlepas dari peran orang-orang 

yang berada di sekitar siswa terutama orang tua. Orang tua merupakan sosok 

terdekat dengan siswa yang memegang andil tertinggi dalam membentuk 

kedisiplinan anak. Disiplin merupakan proses pembinaan yang cukup panjang 

yang dilakukan sejak dari dalam keluarga dan berlanjut dalam pendidikan di 

sekolah. Keluarga dan sekolah menjadi tempat penting bagi perkembangan 

disiplin siswa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa disiplin belajar 

merupakan sikap moral yang terbentuk bukan secara otomatis sejak manusia 

dilahirkan, melainkan terbentuk karena pengaruh lingkungannya. Siswa yang 

memiliki sikap disiplin akan senantiasa menaati segala peraturan yang 
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berlaku, taat kepada gurunya, mengerjakan tugas tepat waktu, aktif masuk 

sekolah dan selalu disiplin belajar baik di sekolah maupun rumah.
27

 

e. Indikator Disiplin Belajar 

Dimensi disiplin belajar yang digunakan dalam penelitian ini ada lima 

macam yang merupakan perpaduan antara pendapat Tu’u dan Arikunto dalam 

Siti Ma’sumah yaitu sebagai berikut: 

1) Disiplin dalam masuk sekolah, dijabarkan menjadi 2 indikator, yaitu: 

a) Aktif masuk sekolah, artinya siswa aktif berangkat sekolah dan tidak 

pernah membolos. 

b) Ketepatan waktu masuk sekolah dan kelas, artinya siswa berangkat 

sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi dan siswa tepat masuk 

kelas setelah jam istirahat. 

2) Disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, dijabarkan menjadi 2 

indikator, yaitu: 

a) Aktif mengikuti pelajaran, artinya siswa selalu aktif dalam mengikuti 

pelajaran di kelas, tidak menganggu teman saat pelajaran berlangsung 

dan memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. 

b) Mengerjakan soal latihan yang diberikan guru baik secara individu 

maupun kelompok. 

3) Disiplin dalam mengerjakan tugas, dijabarkan menjadi 3 indikator, yaitu: 
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a) Konsisten dan mandiri mengerjakan tugas yang diberikan guru, artinya 

siswa tetap konsisten dan mandiri dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan walaupun guru tidak berada di kelas. 

b) Disiplin dalam mengikuti ulangan, artinya siswa dapat menerapkan 

sikap disiplin dalam ulangan dengan mengerjakan soal ulangan 

sendiri, tidak mencontek saat ulangan berlangsung dan berusaha 

mengerjakannya sendiri sesuai kemampuan yang dimiliki. 

c) Mengumpulkan tugas tepat waktu, artinya siswa mampu mengerjakan 

tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. 

4) Disiplin belajar di rumah, dijabarkan menjadi 3 indikator, yaitu: 

a) Aktif dan mandiri belajar di rumah, artinya siswa tetap aktif dan 

mandiri belajar di rumah tanpa ada tekanan dari luar. 

b) Mengerjakan PR yang diberikan guru, artinya siswa mengerjakan PR 

di rumah bukan di sekolah dan tidak mencontek PR teman. 

c) Meluangkan waktu belajar di rumah secara optimal, artinya siswa 

selalu meluangkan waktu untuk belajar di rumah. 

5) Disiplin dalam menaati tata tertib di sekolah, dijabarkan menjadi 5 

indikator, yaitu: 

a) Memakai seragam sesuai peraturan, artinya siswa memakai seragam 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. 

b) Mengikuti upacara, artinya siswa selalu mengikuti upacara sesuai 

jadwal yang telah ditentukan. 



 

 

c) Membawa peralatan sekolah, artinya siswa membawa peralatan 

sekolah setiap hari. 

d) Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah, artinya siswa 

selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. 

e) Mengerjakan tugas piket, artinya siswa selalu mengerjakan tugas piket 

sesuai jadwalnya masing-masing.
28

 

 

2. Gaya Belajar 

a. Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan 

mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-

masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, dan menguasai informasi 

yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda.
29

 

James dan Garder berpendapat bahwa gaya belajar adalah cara yang 

kompleks dimana para siswa menganggap dan merasa paling efektif dan 

efisien dalam memproses, menyimpan dan memanggil kembali apa yang telah 

mereka pelajari.
30

 

Bagaimana cara seseorang menyerap informasi, kemudian 

mengolahnya serta memanifestasikan dalam wujud nyata perilaku hidupnya 
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itulah yang disebut dengan tipe belajar atau gaya belajar. Jika seorang 

individu menemukan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik belajar 

dirinya, ia akan cepat menjadi pintar.
31

 

b. Macam-macam gaya belajar 

Ada tiga macam gaya belajar yang pokok, tetapi seringkali terjadi 

seorang anak memiliki gabungan beberapa gaya belajar. Macam-macam gaya 

belajar  diantaranya: 

1) Gaya belajar visual (visual learners) 

Menurut Suyono dan Hariyanto gaya belajar visual artinya seorang 

anak akan lebih cepat belajar dengan cara melihat, misalnya membaca buku, 

melihat demonstrasi yang dilakukan guru, melihat contoh-contoh yang disebar 

di alam atau fenomena alam dengan cara observasi, atau melihat 

pemebelajaran yang disajikan melalui TV atau video kaset. 
32

  

Menurut Shoimatul, tipe belajar visual adalah belajar melalui melihat, 

memandangi, mengamati, dan sejenisnya.
33

 

Orang dengan gaya belajar visual dicirikan dengan: rapi, teratur, 

memperhatikan segala sesuatu, menjaga penampilan, mengingat dengan 

gambar, lebih suka membaca dari pada dibacakan, membutuhkan gambaran 

dan tujuan menyeluruh secara detail, mudah mengingat apa yang dilihat, 
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berbicara dengan cepat, suka mencoret-coret ketika rapat atau berbicara di 

telepon, dan lain-lain.
34

 

Modalitas belajar visual atau gaya belajar visual memiliki indikator 

yang dapat dideteksi dari kebiasaan anak ketika belajar, antara lain: 

a) Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar 

b) Mudah mengingat dengan asosiasi visual 

c) Pembaca yang cepat dan tekun, memiliki hobi membaca dan lebih suka 

membaca sendiri daripada dibacakan 

d) Biasa berbicara dengan cepat, karena dia tidak merasa perlu 

mendengarkan esensi pembicaraannya 

e) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika 

dituliskan, dan sering minta bantuan orang lain untuk mengulangi 

instruksi verbal tersebut 

f) Sering lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

g) Pengeja yang baik kata demi kata 

h) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat, ya atau belum, 

sudah atau belum 

i) Mempunyai kebiasaan rapi dan teratur, karena itu yang akan dilihat orang 

j) Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi 
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k) Memiliki kemampuan dalam perencanaan dan pengaturan jangka panjang 

yang baik 

l) Teliti terhadap rincian, hal-hal kecil yang harus dilakukan 

m) Biasanya tidak terganggu oleh suara ribut 

n) Lebih suka berdemonstrasi daripada berpidato 

o) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan bersikap 

waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu masalah, 

terbiasa melakukan check and recheck sebelum membuat kesimpulan. 

p) Lebih menyukai seni visual dari pada seni musik 

q) Suka mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau pada saat 

melakukan rapat.
35

 

2) Gaya belajar auditorial (auditory learners) 

Menurut Muwafik, Belajar dengan cara mendengar yaitu gaya belajar 

yang memberikan penekanan pada  segala jenis bunyi dan kata (baik yang 

diciptakan maupun yang diingat). 
36

 

Menurut Shoimatul, tipe belajar auditorik adalah tipe belajar yang 

mengedepankan indera pendengar, lebih mudah mencerna, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan jalan mendengarkan secara langsung.
37
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Modalitas belajar audio atau gaya belajar audio memiliki indikator 

yang dapat dideteksi dari kebiasaan anak ketika belajar, antara lain: 

a) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan 

daripada apa yang dilihatnya 

b) Berbicara kepada diri sendiri saat belajar dan bekerja 

c) Senang membaca denga keras dan mendengarkannya 

d) Berbicara dengan irama terpola 

e) Biasanya jadi pembicara yang fasih 

f) Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku saat membaca 

g) Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang 

lebar 

h) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya 

i) Merasa kesulitan dalam menulis tetapi hebat dalam bercerita 

j) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara 

k) Mudah terganggu oleh keributan, dia akan sukar berkonsentrasi 

l) Mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visualisasi  

m) Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

n) Lebih menyukai musik dari pada seni lukis atau seni dengan hasil tiga 

dimensi.
38
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3) Gaya belajar kinestetik (kinestetic learners) 

Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, 

bekerja, menyentuh, dan mempraktikkannya langsung. Modalitas ini 

mengakses segala jenis gerak dan emosi (baik yang diciptakan maupun yang 

diingat). Orang dengan gaya kinestetik ini lebih suka pada gerakan, 

koordinasi, irama, dan tanggapan emosional serta menekankan pada 

kenyamanan fisik. Seorang yang sangat kinestetik sering menyentuh orang 

dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dan berdiri berdekatan, serta 

banyak bergerak. Belajar dengan melakukan, menunjuk tulisan saat membaca, 

menanggapi secara fisik. Mengingat sambil berjalan dan melihat.
39

 

Modalitas belajar kinestetik atau gaya belajar kinestetik memiliki 

indikator yang dapat dideteksi dari kebiasaan anak ketika belajar, antara lain: 

a) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak 

b) Banyak menggunakan isyarat tubuh 

c) Menggunakan jari sebagai penunjuk tatkala membaca 

d) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

e) Otot-otot besarnya berkembang dan senang menanggapi perhatian fisik 

f) Tidak dapat duduk diam dalam waktu lama 

g) Menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka 

h) Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi 
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i) Ingin melakukan segala sesuatu  

j) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain dan berbicara dengan 

perlahan 

k) Suka belajar memanipulasi (mengembangkan data atau fakta) dan praktik 

l) Tidak dapat mengingat letak geografi, kecuali jika ia pernah datang ke 

tempat tersebut 

m) Menyukai bukti-bukti yang berorientasi pada plot, mencerminkan aksi 

dengan gerakan tubuh saat membaca sebagai manifestasi penghayatan 

terhadap apa yang dibaca 

n) Kemungkinan memiliki tulisan yang jelek dan menyukai permainan yang 

membuat sibuk
40

 

 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi 

dan belajar. Yang mana pada setiap kata tersebut memiliki makna 

tersendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya).
41

 Sedangkan menurut Djamarah, prestasi adalah hasil dari 

suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual 
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maupun berkelompok.
42

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

prestasi adalah suatu hasil yang telah diperoleh atau dicapai dari aktivitas 

yang telah dilakukan atau dikerjakan.
43

 

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.
44

 

Menurut Sutratinah Tirtonegoro dalam Fathurrohman prestasi 

belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk symbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode 

tertentu. Sedangkan menurut Tohirin, prestasi belajar adalah apa yang 

dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Dengan 

mengetahui prestasi belajar siswa dapat diketahui kedudukan anak dalam 

kelas, apakah anak itu termasuk kelompok anak yang pandai, sedang atau 

kurang. 
45
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b. Klasifikasi Prestasi Belajar 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara garis besar membaginya 

menjadi 3 ranah yaitu: 

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk aspek 

kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik yaitu 

gerakan reflek, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpretatif.
46
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c. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Tu’u faktor-faktor yang ditemukan dalam wawancara 

dengan para siswa, yang dapat dianggap dan ikut mempengaruhi 

perubahan perbuatan dan hasil belajar siswa, sebagai berikut: 

1) Usaha diri sendiri 

Hasil belajar akan lebih baik karena ada kesadaran diri untuk 

belajar sendiri, misalnya menambah lagi waktu belajar di rumah kira-

kira 2-5 jam sehari, selain waktu belajar yang telah didapatkan di 

sekolah. 

2) Les private 

Bagi orangtuanya mampu membayar guru-guru les, banyak 

yang menambah pelajaran dengan mengambil les private dengan guru-

guru. Ini diakui juga sangat mempengaruhi secara positif hasil belajar 

di sekolah. 

3) Teman bergaul 

Waktu bersama teman di sekolah rata-rata 5-6 jam sehari. 

Karena itu, teman bergaul di sekolah yang baik dapat memberi 

dorongan agar seorang siswa berubah perilakunya. Diharapkan teman 

dekat ini memberi pengaruh positif bagi perubahan perilakunya. Akan 

tetapi, teman bergaul di sekolah atau di luar sekolah, juga dapat 

membuat perilaku dan prestasi yang baik berubah menjadi kurang 

baik.  



 

 

4) Kurang banyak waktu belajar 

Dari siswa yang prestasinya kurang menggembirakan, ternyata 

hal ini terjadi karena kurang giat belajar, kurang banyak waktu untuk 

belajar, kurang teratur belajar. Waktu sore malam diisi dengan 

kegiatan-kegiatan lain, misalnya menonton TV. 

5) Rasa malas 

Jika diakui penyebab hasil belajar kurang baik, karena ada rasa 

malas belajar di rumah pada sore atau malam hari. Sering rasa malas 

itu disertai rasa kantuk saat memulai belajar di rumah. 

6) Tingkat kecerdasan (IQ) 

Dari data wawancara, dan data psikotes (IQ) yang didapatkan 

dari guru BP, diketahui siswa-siswa yang prestasi belajarnya baik 

memiliki tingkat kecerdasan yang sangat baik dan cukup. Mereka 

ternyata memiliki kemauan keras, usaha keras, kerajinan dan 

ketertiban diri dalam belajar. Namun, ada data psikotes (IQ) dimana 

siswa sangat baik akan tetapi hasil belajarnya kurang 

menggembirakan. Hal itu disebabkan waktu belajar yang kurang, 

disiplin belajar yang rendah, malas, mengantuk dan banyak waktu 

kosong tidak dimanfaatkan dengan baik. 

 

 

 



 

 

7) Keyakinan iman 

Nilai-nilai ajaran agama yang didapatkan di sekolah, di rumah 

ibadah dan di rumah sangat dirasakan mempengaruhi sikap, pikiran, 

perbuatan dan perkataan. Bila siswa akan melakukan sesuatu, nilai 

keyakinan iman ikut mempengaruhi. Apabila tingkat penghayatan 

imannya cukup baik maka akan mempengaruhi diri dan prestasinya. 

8) Orang tua 

Teladan, nasihat dan pendidikan dari orangtua kepada putra 

putrinya, dianggap mendorong dan memotivasi anak-anak untuk 

melakukan sesuatu yang baik. 

9) Perhatian di kelas 

Perhatian merupakan sikap dan tindakan melihat, mendengar 

dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang sedang dihadapi. 

Ketika pembelajaran berjalan, siswa memiliki kecenderungan yang 

besar pada pelajaran, disertai perhatian yang baik dan adanya 

pemusatan pikiran. Hal tersebut akan memberi hasil belajar yang baik. 

10) Ketertiban di kelas. 

Kelas yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran adalah kelas 

yang tenang dan tertib. siswa yang di kelas diharapkan agar masing-



 

 

masing menjaga dan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang akan 

mengganggu ketenangan kelas.
47

 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

menurut Mahmud ada tiga faktor yaitu: 

1) Faktor individual / internal 

a) Aspek fisiologis 

Kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebugaran 

organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat 

dan intensitas belajar dalam mengikuti pelajaran. Keadaan organ-

organ khusus, seperti indera pendengaran dan indera penglihatan dapat 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan 

pengetahuan.
48

 

Menurut fathurrohman, faktor yang mempengaruhi belajar 

berasal dari dalam diri siswa salah satunya yaitu faktor jasmaniah. 

Faktor jasmaniah adalah berkaitan dengan kondisi pada organ-organ 

tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Siswa yang 

memiliki kelainan pada indera, terutama indera penglihatan dan 
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pendengaran akan sulit menyerap informasi yang diberikan guru di 

dalam kelas.
49

 

b) Aspek psikologis 

Diantara faktor-faktor yang bersifat psikis dan esensial adalah 

tingkat kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Kecerdasan 

adalah kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Sikap 

adalah gejala internal berdimensi afektif yang berupa kecenderungan 

untuk merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, 

barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Bakat 

adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. Minat adalah 

kecenderungan dan gairah yang tinggi terhadap sesuatu. Minat dapat 

mempengaruhi kualitas belajar seseorang dalam bidang studi tertentu. 

Pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi yang 

memungkinkan belajar lebih giat dan berprestasi pada bidang tersebut. 

Motivasi adalah keadaan internal organisme baik manusia ataupun 

hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian 
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ini, motivasi berarti pemasok daya (energizer) untuk bertingkah laku 

secara terarah.
50

 

Sedangkan yang menyangkut psikologis adalah minatnya, 

tingkat kecerdasannya, bakatnya, motivasinya, kemampuan 

kognitifnya dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dapat mempengaruhi 

bagaimana proses dan hasil belajarnya seseorang.
51

 

2) Faktor Sosial / eksternal 

a) Lingkungan sosial 

Lingkngan sosial sekolah seperti guru, staf administrasi, dan 

teman-teman sekelas, dapat mempengaruhi semangat belajar 

seseorang. Termasuk lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar 

adalah masyarakat dan tetangga serta teman-teman sepermainan di 

sekitar perkampungan seorang siswa. Kondisi masyarakat di 

lingkungan kumuh yang serba kekurangan dan pengangguran sangat 

mempengaruhi aktivitas belajar.
52

 

b) Lingkungan nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah 

gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat-alat 

belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan pelajar. 
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Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan 

belajar seseorang.
53

 

Di dalam buku Tritjahjo, faktor lain yang perlu diperhitungkan 

dalam mempengaruhi belajar adalah kondisi eksternal dari siswa. 

Kondisi eksternal baik secara fisik maupun nonfisik, yakni berupa 

lingkungan fisik (nonsosial) dan lingkungan nonfisik (social). 

Lingkungan sosial contohnya seperti 1) lingkungan keluarga, kondisi 

keharmonisan keluarga juga diduga memberikan pengaruh besar 

terhadap aktivitas belajar peserta didik beserta keberhasilannya. 2) 

sikap guru dan teman di sekolah. Dalam pembelajaran dan belajar di 

sekolah, peserta didik tentu membutuhkan rasa aman dan nyaman. 3) 

teman sepermainan, jika teman sepermainan memiliki kebiasaan baik 

yang mendukung pada aktivitas belajar untuk beraktualisasi secara 

positif, peserta didik juga memunculkan kegiatan belajar yang baik 

pula dan sebaliknya. 4) kondisi masyarakat, kebiasaan buruk siswa 

dalam beraktivitas di sekolah termasuk kegiatan belajar sebagai akibat 

dari budaya yang tidak baik dari lingkungan masyarakat, misalnya 

masyarakat yang terbiasa merokok, terbiasa minum-minuman keras 

terbiasa bersikap keras. Lingkungan fisik misalnya lingkungan fisik 
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sekolah, lingkungan fisik rumah tempat tinggal, sarana dan prasarana 

belajar, dan lingkungan alam.
54

 

3) Faktor struktural 

Faktor struktural disini adalah pendekatan belajar. Pendekatan 

belajar berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses pembelajaran 

seseorang. Selain pendekatan, gaya belajar termasuk ke dalam faktor 

struktural. Gaya belajar ini khas sebagaimana tanda tangan. Tidak ada 

suatu gaya belajar yang lebih baik daripada gaya belajar yang lain. 

Setiap orang memiliki gaya belajar yang unik. Ada tiga tipe gaya 

belajar yaitu, gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya 

belajar kinestetis.
55

 

Peningkatan prestasi belajar dapat dicapai dengan 

memperhatikan beberapa aspek, baik internal maupun eksternal. 

Aspek eksternal diantaranya bagaimana lingkungan belajar 

dipersiapkan dan fasilitas-fasilitas diberdayakan, sedangkan aspek 

internal meliputi aspek perkembangan anak, dan keunikan personal 

individu anak.
56
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Setiap anak memiliki keunikan tersendiri dan tidak pernah ada 

dua orang yang memiliki pengalaman hidup yang sama persis, hampir 

dipastikan gaya belajar masing-masing orang berbeda satu dengan 

yang lain. Dua anak yang tumbuh dalam kondisi dan lingkungan yang 

sama belum tentu akan memiliki pemahaman pemikiran dan 

pandangan yang sama. Masing-masing memiliki cara pandang 

tersendiri terhadap setiap peristiwa yang dilihat dan dialaminya. Cara 

pandang inilah yang kita kenal sebagai gaya belajar.
57

 

Selanjutnya, menurut Gie dalam Siti Ma’sumah menyatakan 

bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang, 

antara lain: 

1) Keteraturan dalam belajar. Pokok pangkal yang pertama dari cara 

belajar yang baik adalah keteraturan. Hanya dengan belajar secara 

teratur, maka siswa akan mencapai hasil belajar yang baik. Ia harus 

teratur mengikuti pelajaran. Membaca buku-buku pelajaran yang 

harus dilakukannya secara teratur.alat perlengkapan juga harus 

disimpan dan dipelihara secara teratur. 

2) Disiplin belajar. Dengan jalan disiplin belajar maka seorang siswa 

akan mencapai hasil yang baik. Berdisiplin akan membuat siswa 

memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik sehingga 

memperoleh prestasi belajar yang baik pula. Disiplin belajar 

                                                           
57

 Ibid., 10. 



 

 

contohnya seperti konsisten belajar dari setelah pulang sekolah, 

konsisten dalam satu hari belajar minimal 2 jam, tidak bermalas-

malasan dalam mengerjakan tugas sekolah. 

3) Konsentrasi. Untuk mencapai prestasi yang baik maka diperlukan 

konsentrasi dalam belajar. Tanpa konsentrasi siswa tidak mungkin 

akan menguasai pelajaran. Dalam belajar maka konsentrasi adalah 

pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan 

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan 

dengan pelajaran tersebut. 
58

 

 

4. Hubungan Antara Disiplin Belajar, Gaya Belajar dan Prestasi Belajar 

Pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi siswa menjadi faktor utama 

dalam keberhasilan penguasaan pelajaran di sekolah. Prestasi belajar 

merupakan akibat dari disiplin belajar. Dalam hal ini disiplin belajar berarti 

sikap keteraturan siswa dalam belajar. Keteraturan berarti siswa sudah 

terbiasa belajar dengan teratur tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Secara 

teori, apabila siswa sudah mampu menanamkan disiplin belajar dengan baik, 

maka prestasi belajar akan meningkat. Seperti halnya sama dengan pendapat 
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Tu’u yang menyatakan bahwa disiplin menjadi salah satu faktor dominan 

dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa.
59

  

Selain itu Gie mengemukakan bahwa dalam usaha apapun juga, 

keteraturan dan disiplin akan tetap merupakan kunci memperoleh hasil yang 

baik. 
60

 Seorang siswa yang berusaha menata dirinya terbiasa dengan 

kehidupan tertib, teratur, menaati peraturan dan norma yang berlaku di 

sekolah. Apabila bila menambahnya dengan kegigihan dan kerja keras dalam 

belajar. Potensi dan prestasinya akan bertumbuh dan berkembang optimal. 

Oleh karena itu, disiplin yang diterapkan dengan baik di sekolah akan 

memberi andil bagi pertumbuhan dan perkembangan prestasi siswa. 

Penerapan disiplin sekolah akan mendorong, memotivasi dan memaksa para 

siswa bersaing meraih prestasi. Kedisiplinan tersebut akan lebih baik jika 

diterapkan di rumah dengan bimbingan orang tua.
61

 

Tidak berbeda dengan disiplin belajar. Gaya belajar juga memiliki 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Peningkatan prestasi belajar dapat 

dicapai dengan memperhatikan beberapa aspek, baik internal maupun 

eksternal. Aspek eksternal diantaranya bagaimana lingkungan belajar 

dipersiapkan dan fasilitas-fasilitas diberdayakan, sedangkan aspek internal 
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melliputi aspek perkembangan anak dan keunikan personal individu anak atau 

gaya belajar. 
62

 

Marton berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk mengetahui 

sendiri gaya belajarnya dan gaya belajar orang lain akan meningkatkan 

efektivitasnya dalam belajar. Berdasarkan hasil dari beberapa riset belajar, 

Marton dengan studi phenomenograhic menemukan sekaligus mengukuhkan 

suatu kesimpulan tentang hubungan konsep belajar individu sebagai satu 

usaha yang dilakukan individu untuk belajar, dan hasil usaha individu untuk 

belajar. Keberadaan dari hubungan tersebut secara spesifik berupa gaya 

belajar dan pengukuran hasil belajar dan prestasi akademis.
63

 

Para penemu-penemu besar dalam sejarah  mereka mampu merubah 

jalan hidupnya, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan mereka menemukan gaya 

belajar mereka, dan belajar serta bertindak sesuai dengan gaya belajarnya 

yang alami. Artinya mereka memanfaatkan dan mengoptimalkan kekuatan 

gaya belajarnya untuk mendorong sukses yang mereka inginkan.
64

 

Jadi, perubahan hasil belajar siswa merupakan hasil sebuah proses dari 

berbagai macam kekuatan yang mempengaruhinya. Selain karena mengikuti 

dan menaati peraturan sekolah. Perubahan hasil belajar dipengaruhi juga oleh 

tingkat kecerdasan siswa, pengaturan waktu belajar, rajin dan teratur belajar, 

                                                           
62

 Muhammad Gufron dan Rini Risnawati, Gaya Belajar Kajian Teoretik, 10. 
63

 Ibid., 12. 
64

Muwafik Saleh, Belajar Dengan Hati Nurani (Jakarta: Erlangga, 2011), 254. 



 

 

perhatian di kelas, ketertiban di kelas. Faktor-faktor yang berpengaruh 

tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi terkait antara satu sama lain.
65

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesis tentang hubungan antarvariabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-

teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis 

dan sistematis sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan antarvariabel 

yang diteliti. Sintesis tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya 

digunakan untuk merumuskan hipotesis.
66

 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, maka 

dihasilkan kerangka berpikir yang berupa kerangka asosiatif: 

Variabel X1  : Disiplin Belajar 

Variabel X2  : Gaya Belajar 

Variabel Y  : Prestasi Belajar siswa kelas III 

Kerangka Berpikir : 

 

 

 

                                                           
65

Tulus Tu’us, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa,108. 
66

 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

118. 



 

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir Disiplin Belajar, Gaya Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar 

 

 

 

 

 

Berdasarkan telaah hasil penelitian terdahulu dan landasan teori di 

atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut: 

1. Jika disiplin belajar yang dilakukan oleh siswa kelas III tinggi, maka 

prestasi belajar kelas III akan tinggi. 

2. Jika disiplin belajar yang dilakukan siswa kelas III rendah, maka prestasi 

belajar kelas III akan rendah. 

3. Jika gaya belajar yang dilakukan siswa kelas III baik, maka prestasi 

belajar kelas III akan baik. 

4. Jika gaya belajar yang dilakukan siswa kelas III kurang baik, maka 

prestasi belajar kelas III akan kurang baik. 

5. Jika disiplin belajar dan gaya belajar yang dilakukan siswa kelas III baik, 

maka prestasi belajar kelas III akan baik. 

6. Jika disiplin belajar dan gaya belajar yang dilakukan siswa kelas III 

rendah, maka prestasi belajar kelas III akan rendah. 

 

X1 

Y 

X2 



 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. 
67

 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar dan gaya 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa/siswi kelas III di MI 

Negeri 1 Ponorogo Kabupaten Ponorogo Semester Gasal Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar dan 

gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas III di MI 

Negeri 1 Ponorogo Kabupaten Ponorogo Semester Gasal Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena 

data yang diambil dalam bentuk angka akan diproses secara statistik.
68

 

Dan dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori 

umum, lalu dengan observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori 

tersebut ditarik kesimpulan. Kemudian dijabarkan secara deskriptif, karena 

hasilnya akan kami arahkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan 

untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian expose facto. Penelitian expose facto merupakan penyelidikan 

secara empiris yang sistematik. Penelitian ini juga sering disebut dengan after 

the fact, retrospective study (studi penelusuran kembali). Penelitian expose 

facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika 

peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian.
69

 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel adalah objek penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 
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Dalam penelitian ini peneliti mengambil tiga variabel yaitu : 

1. Disiplin belajar, berkedudukan sebagai variabel bebas. Dimana variabel 

bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. 

2. Gaya belajar, berkedudukan sama dengan disiplin belajar sebagai variabel 

bebas. Dimana variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel 

yang mempengaruhi variabel lain. 

3. Prestasi belajar, berkedudukan sebagai variabel tergantung (dependent 

variable). Dimana variabel tergantung adalah variabel yang memberikan 

reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. 

Variabel independen adalah disiplin belajar dan gaya belajar, 

sedangkan variabel dependen adalah prestasi belajar. 

Gambar 3.2 

Paradigma Ganda Dua Variabel Independen 
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X2 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
70

 Populasi 

adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut populasi atau studi 

sensus.
71

 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas III di 

MIN 1 Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 81 siswa dengan 

perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Data Populasi Siswa Kelas III MIN 1 Ponorogo 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. III A 27 Siswa 

2. III B 26 Siswa 

3. III C 28 Siswa 

 Jumlah 81 Siswa 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel 

jika tidak ada populasi.
72

 Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
73

 

Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah siswa kelas III yang 

berjumlah 44 anak di MIN 1 Ponorogo. Dikarenakan jumlah populasinya 

besar, maka peneliti menggunakan sebagian populasi menjadi sampel. 

Apabila populasi besar maka peneliti tidak mungkin melakukan penelitian 

pada semua populasi, dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu. 

Tabel 3.2 

Data Distribusi Sampel Siswa Kelas III MIN 1 Ponorogo 

 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. III A 22 Siswa 

2. III B 22 Siswa 

 Jumlah 44 Siswa 

 

3. Teknik Sampling  

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat 
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dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan non probability 

sampling.
74

 

Adapun cara-cara pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling yaitu artinya 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik 

sampel ini meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random 

sampling, disproportionate stratified random, sampling area (sluster) 

sampling (sampling menurut daerah).
75

 Dikarenakan dalam penelitian ini 

peneliti akan melakukan penelitian terhadap sebagian populasi maka teknik 

sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan apabila anggota populasi 

dianggap homogen. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif 

besar, lebih dari 30 orang.
76
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
77

 

Data merupakan segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.
78

 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang disiplin belajar siswa kelas III di MIN 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 sebagai variabel independen yang mana peneliti 

menggunakan instrumen penelitian berupa angket. 

2. Data tentang gaya belajar siswa kelas III di MIN 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 sebagai variabel independen yang mana peneliti 

menggunakan instrumen penelitian berupa angket. 

3. Data tentang prestasi belajar siswa kelas III di MIN 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 sebagai variabel dependen yang mana peneliti 

menggunakan instrumen penelitian berupa dokumentasi Nilai Raport UAS 

Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018. 
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Tabel 3.3 

Instrumen Pengumpulan Data 

Angket Disiplin Belajar 

Sub 

Variabel 

Indikator Subjek 

Sebelum 

Uji 

Validitas 

Sesudah 

Uji 

Validitas 

1. Disiplin 

dalam 

masuk 

sekolah 

a. Aktif masuk sekolah 

b. Ketepatan waktu masuk 

sekolah dan kelas 

Siswa 

Kelas III 

MIN 1 

Ponorogo 

1, 2, 3, 7 3 

2. Disiplin 

dalam 

mengiku

ti 

pelajaran 

di 

sekolah 

a. Aktif mengikuti pelajaran 

b. Mengerjakan soal latihan 

yang diberikan guru baik 

secara individu maupun 

kelompok. 

4, 6, 11, 

12, 17, 

21, 24, 

27 

4, 6, 11, 

12, 24, 

27 

3. Disiplin 

dalam 

mengerj

akan 

a. Konsisten dan mandiri 

mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

b. Disiplin dalam mengikuti 

5, 10, 16 5, 10 



 

 

Sub 

Variabel 

Indikator Subjek 

Sebelum 

Uji 

Validitas 

Sesudah 

Uji 

Validitas 

tugas ulangan 

c. Mengumpulkan tugas tepat 

waktu 

4. Disiplin 

belajar di 

rumah 

a. Aktif dan mandiri belajar di 

rumah 

b. Mengerjakan PR yang 

diberikan guru 

c. Meluangkan waktu belajar 

di rumah secara optimal 

9, 19, 22, 

26 

9, 19, 22 

5. Disiplin 

dalam 

menaati 

tata 

tertib di 

sekolah. 

a. Memakai seragam sesuai 

peraturan 

b. Mengikuti upacara 

c. Membawa peralatan 

sekolah 

d. Menjaga ketertiban dan 

kebersihan lingkungan 

sekolah 

8, 13, 14, 

15, 18, 

20, 23, 

25 

13, 14, 

15, 18, 

20, 23 

 



 

 

Angket Gaya Belajar 

Sub 

Variabel 

Indikator Subjek 

Sebelum 

Uji 

Validitas 

Sesudah 

Uji 

Validitas 

1. Gaya 

Belaja

r 

Visual 

a. Lebih mudah mengingat apa 

yang dilihat daripada yang 

didengar 

b. Lebih suka membaca sendiri 

daripada dibacakan 

c. Sering lupa menyampaikan 

pesan verbal kepada orang 

lain 

d. Mempunyai kebiasaan rapi 

dan teratur, karena itu yang 

akan dilihat orang 

e. Mementingkan penampilan, 

baik dalam hal pakaian 

maupun presentasi 

f. Biasanya tidak terganggu oleh 

suara ribut 

g. Lebih suka berdemonstrasi 

Siswa 

Kelas III 

MIN 1 

Ponorogo 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16,17, 18 

4, 5, 6, 7, 

8, 11, 13, 

14, 16, 

17, 18 



 

 

Sub 

Variabel 

Indikator Subjek 

Sebelum 

Uji 

Validitas 

Sesudah 

Uji 

Validitas 

daripada berpidato 

h. Lebih menyukai seni visual 

dari pada seni musik 

i. Suka mencoret-coret tanpa 

arti selama berbicara di 

telepon atau pada saat 

melakukan rapat 

2. Gaya 

belajar 

audio 

o) Berbicara kepada diri sendiri 

saat belajar dan bekerja 

p) Senang membaca denga keras 

dan mendengarkannya 

q) Biasanya jadi pembicara yang 

fasih 

r) Menggerakkan bibir dan 

mengucapkan tulisan di buku 

saat membaca 

s) Suka berbicara, suka 

berdiskusi, dan menjelaskan 

Siswa 

Kelas III 

MIN 1 

Ponorogo 

19, 20, 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29, 30 

19, 20, 

21, 23, 

24, 27, 

28, 29, 

30 



 

 

Sub 

Variabel 

Indikator Subjek 

Sebelum 

Uji 

Validitas 

Sesudah 

Uji 

Validitas 

sesuatu dengan panjang lebar 

t) Merasa kesulitan dalam 

menulis tetapi hebat dalam 

bercerita 

u) Mudah terganggu oleh 

keributan, dia akan sukar 

berkonsentrasi 

v) Lebih menyukai musik dari 

pada seni lukis atau seni 

dengan hasil tiga dimensi 

3. Gaya 

belajar 

kineste

tik 

a. Menggunakan jari sebagai 

penunjuk tatkala membaca 

b. Menghafal dengan cara 

berjalan dan melihat 

c. Menanggapi perhatian fisik 

d. Tidak dapat duduk diam 

dalam waktu lama 

e. Ingin melakukan segala 

Siswa 

Kelas III 

MIN 1 

Ponorogo 

31, 32, 

33, 34, 

35, 36, 

37, 38, 

39, 41 

31, 32, 

36, 37, 

39, 40, 

41 



 

 

Sub 

Variabel 

Indikator Subjek 

Sebelum 

Uji 

Validitas 

Sesudah 

Uji 

Validitas 

sesuatu 

f. Berbicara dengan perlahan 

g. Kemungkinan memiliki 

tulisan yang jelek 

h. Menyukai permainan yang 

membuat sibuk 

Berdasarkan instrumen pengumpulan data tersebut, masing-masing 

indikator kemudian dikembangkan menjadi butir-butir pernyataan yang akan 

digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen. Adapun angket uji 

validitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat dalam lampiran 2. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut : 

1. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan salah satu bentuk instrumen 

penelitian yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 



 

 

pernyataan tertulis kepada siswa/responden untuk diberikan respon sesuai 

dengan keadaan siswa atau responden.
79

 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, 

yaitu memilih satu atau atau lebih kemungkinan-kemungkinan jawaban yang 

telah disediakan. Jadi, cara menjawab sudah diarahkan dan kemungkinan 

jawabannya juga  sudah ditetapkan.
80

 

Penyusunan angket pada penelitian ini berbentuk skala Likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang disebut sebagai variabel 

penelitian. Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.
81

  

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert  

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, dalam penelitian 

ini dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Skor jawaban angket 

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak Pernah 1 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditunjukkan dengan memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data penelitian yang relevan.
82

 

Sedangkan menurut Mahmud, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui 

dokumentasi.
83

 

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil data dari hasil belajar 

Ulangan Akhir Semester 1 siswa kelas III tahun ajaran 2017/2018. 

Selanjutnya data tersebut akan dimanfaatkan oleh peneliti untuk mendapatkan 

data prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo. 

3. Observasi 
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Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek 

pengukuran. Unsur-unsur yang tampak itu disebut dengan data atau informasi 

yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.
84

 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja,gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
85

 

Alat pengumpulan data dalam teknik observasi adalah berupa catatan 

informal, daftar cek, skala penilaian, dan pencatatan dengan alat. Catatan 

informal merupakan pencatatan data yang biasa dilakukan dalam observasi 

yang tidak berstruktur. Daftar cek (check list) merupakan pencatatan data 

yang dilakukan dalam observasi terstruktur dimana aspek-aspek atau dimensi 

yang diamati disusun dalam bentuk sebuah daftar atau tabel.
86
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E. Teknik Analisis Data Penelitian Variabel X1, X2, dan Y 

 Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data 

maupun untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tetang karakteristik 

populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.
87

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua langkah teknik analisis 

data, yakni analisis data pra penelitian dan analisis data penelitian, adapun 

rinciannya sebagai berikut : 

1. Analisis Data Pra penelitian  

Alat pengumpulan data/instrumen penelitian yang berupa pedoman 

observasi, diuji coba terlebih dahulu untuk mengamati perilaku subyek sampel 

yang komparabel dan prosedur yang terstandar digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian yang sesungguhnya. Termasuk pula angket, 

sebelum diedarkan kepada responden terlebih dahulu diuji validitasnya dan 

reliabilitasnya.
88

 

a. Uji Validitas Instrumen 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat 

mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Ada dua jenis 
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validitas untuk instrumen penelitian, yaitu validitas logis dan validitas 

empirik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas empirik. 
89

 

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas 

apabila sudah dibuktikan melalui pengalaman yaitu melalui sebuah uji coba. 

Contoh, Seorang peneliti merancang sebuah instrumen penelitian. Untuk 

mengetahui validitasnya, peneliti kemudian menyebarkan instrumen tersebut 

kepada responden yang bukan responden sesungguhnya. Setelah diisi oleh 

responden dan terkumpul kembali, selanjutnya peneliti menentukan 

validitasnya menggunakan perhitungan yaitu dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel. 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini, 

peneliti mengambil sampel sebanyak 29 responden dengan menggunakan 68 

item instrumen. Dalam penelitian ini, 27 item untuk variabel disiplin belajar, 

dan 41 item untuk variabel gaya belajar. Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen terdapat 27 soal variabel disiplin belajar ternyata terdapat 18 butir 

soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27. Adapun untuk mengukur skor jawaban angket 

untuk uji validitas variabel disiplin belajar dapat dilihat pada lampiran 3. 

Peneliti melakukan uji validitas dengan menggunakan program Excel. 
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Sedangkan untuk variabel gaya belajar, dari 41 butir soal terdapat 27 

butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

Adapun untuk mengukur skor jawaban angket untuk uji validitas variabel 

gaya belajar dapat dilihat pada lampiran 4. Peneliti melakukan uji validitas 

dengan menggunakan program Excel. 

Hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi di bawah ini : 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

Variabel No. Soal “r” hitung “r” tabel Keterangan 

Disiplin 

Belajar 

1 0,138 0,367 Tidak Valid 

2 -0,097 0,367 Tidak Valid 

3 0,559 0,367 Valid 

4 0,499 0,367 Valid 

5 0,661 0,367 Valid 

6 0,557 0,367 Valid 

7 0,078 0,367 Tidak Valid 

8 0,230 0,367 Tidak Valid 

9 0,461 0,367 Valid 

10 0,499 0,367 Valid 

11 0,662 0,367 Valid 

12 0,692 0,367 Valid 



 

 

Variabel No. Soal “r” hitung “r” tabel Keterangan 

13 0,682 0,367 Valid 

14 0,646 0,367 Valid 

15 0,693 0,367 Valid 

16 0,175 0,367 Tidak Valid 

17 0,107 0,367 Tidak Valid 

18 0,486 0,367 Valid 

19 0,679 0,367 Valid 

20 0,537 0,367 Valid 

Disiplin 

Belajar 

21 0,249 0,367 Tidak Valid 

22 0,692 0,367 Valid 

23 0,441 0,367 Valid 

24 0,616 0,367 Valid 

25 0,097 0,367 Tidak Valid 

26 0,096 0,367 Tidak Valid 

27 0,426 0,367 Valid 

Gaya 

Belajar 

1 0,331 0,367 Tidak Valid 

2 0,104 0,367 Tidak Valid 

3 0,317 0,367 Tidak Valid 

4 0,615 0,367 Valid 

5 0,728 0,367 Valid 

6 0,474 0,367 Valid 

7 0,553 0,367 Valid 

8 0,524 0,367 Valid 



 

 

Variabel No. Soal “r” hitung “r” tabel Keterangan 

9 0,370 0,367 Valid 

10 0,064 0,367 Tidak Valid 

11 0,728 0,367 Valid 

12 0,001 0,367 Tidak Valid 

13 0,405 0,367 Valid 

14 0,575 0,367 Valid 

15 0,260 0,367 Tidak Valid 

16 0,714 0,367 Valid 

17 0,528 0,367 Valid 

18 0,772 0,367 Valid 

19 0,559 0,367 Valid 

20 0,669 0,367 Valid 

21 0,578 0,367 Valid 

22 0,208 0,367 Tidak Valid 

23 0,588 0,367 Valid 

24 0,643 0,367 Valid 

25 0,336 0,367 Tidak Valid 

26 0,349 0,367 Tidak Valid 

27 0,485 0,367 Valid 

28 0,516 0,367 Valid 

29 0,500 0,367 Valid 

30 0,648 0,367 Valid 

31 0,654 0,367 Valid 



 

 

Variabel No. Soal “r” hitung “r” tabel Keterangan 

32 0,679 0,367 Valid 

33 0,237 0,367 Tidak Valid 

34 0,048 0,367 Tidak Valid 

35 0,208 0,367 Tidak Valid 

36 0,653 0,367 Valid 

37 0,556 0,367 Valid 

38 0,159 0,367 Tidak Valid 

 39 0,448 0,367 Valid 

40 0,476 0,367 Valid 

41 0,648 0,367 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah pengujian 

reliabilitas instrumen.
90

 Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang 

sama pula.
91

 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya 

konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, 
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sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.
92

Adapun teknik yang 

digunakan untuk menghitung reliabilitas instrumen adalah teknik Alpha 

Cronbach dengan rumus sebagai berikut : 

r11 =  

Keterangan :  

r11 = koefisien reliabilitas instrument 

k = banyaknya item instrumen/pertanyaan 

 = jumlah varians butir 

 = varians total 

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen penelitian variabel disiplin 

belajar dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 9. 

Dari hasil perhitungan reliabilitas tersebut dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrumen variabel disiplin belajar sebesar 0,892995375, kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel dengan N = 29 pada taraf signifikan 5 % 

adalah sebesar 0,367. Karena “r” hitung lebih besar dari “r” tabel maka 

instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel.  
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Hasil perhitungan reliabilitas instrumen penelitian variabel gaya 

belajar dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 10. 

Dari hasil perhitungan reliabilitas tersebut dapat diketahui nilai reliabilitas 

instrumen variabel gaya belajar sebesar 0,937406589 kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel dengan N = 29 pada taraf signifikan 5 % 

adalah sebesar 0,367. Karena “r” hitung lebih besar dari “r” tabel maka 

instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel.  

 

2. Penelitian 

a. Uji Normalitas 

Hipotesis yang telah dirumuskan akan di uji dengan Statistik 

Parametris, antara lain dengan menggunakan t-test untuk satu sampel, korelasi 

dan regresi, analisis varian dan t-test untuk dua sampel. Penggunaan statistik 

parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis 

harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis 

dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data.
93

 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi 

frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian normalitas 

data sangat tergantung pada kemampuan data dalam mencermati plotting data. 
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Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal (tidak 

normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah.
94

 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji normalitas dengan 

menggunakan program SPSS versi 2016. Hasil perhitungan analisis hasil uji 

normalitas dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 

15. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui  

status linier tidaknya suatu distribusi data penelitian. Hasil yang diperoleh 

melalui uji linieritas akan menentukan teknik Anareg yang akan digunakan. 

Apabila dari hasil uji linieritas didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data 

penelitian dikategorikan linier maka data penelitian harus diselesaikan dengan 

teknik Anareg linier. Demikian juga sebaliknya apabila ternyata tidak linier 

maka distribusi data penelitian harus dianalisis dengan Anareg non linear.
95

 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji linieritas dengan 

menggunakan program SPSS versi 16. Hasil perhitungan analisis hasil uji 

linieritas dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 16. 
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c. Uji Hipotesis 

Hipotesis (hypothesis) berasal dari bahasa Yunani, Hupo = sementara; 

dan Thesis = pernyataan/dugaan. Hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu 

hipotesis penelitian (research hypothesis) dan hipotesis statistik (statistical 

hypothesis). Hipotesis penelitian sifatnya proposisional (verbal), karena itu 

hipotesis penelitian tidak bisa diuji secara empirikal. Agar hipotesis penelitian 

ini bisa diuji dan ditindaklanjuti secara operasional, maka harus diterjemahkan 

dulu ke dalam statistical hypothesis. Dengan demikian hipotesis statistik 

merupakan terjemahan operasional dari hipotesis penelitian. Kriteria 

menerjemahkan  dugaan penelitian dalam hipotesis statistik adalah dalam 

bentuk H0 dan H1.
96

 

Adapun untuk memperinci data tentang disiplin belajar, gaya belajar 

dan prestasi belajar siswa kelas III sekaligus untuk menjawab rumusan 

masalah 1, 2, dan 3 maka terlebih dahulu akan dihitung mean dan standar 

deviasinya. 

1) Terlebih dahulu membuat tabel distribusi frekuensi 

2) Memasukkan data ke dalam rumus mean. Adapun rumus mean sebagai 

berikut:  
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Mx =     dan  My =  

Keterangan : 

Mx dan My   :  Mean (Rata/rata) 

 

: Jumlah dari hasil perkalian antara midpoint 

dari masing-masing interval dan frekuensi 

n        : Jumlah data 

3) Memasukkan data ke dalam rumus SD. Adapun rumus SD: 

SDx   =    dan   SDy  =  

SDx  atau  SDy :  Deviasi Standar 

 dan  :  Jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-

masing interval dengan x’
2
 atau y’

2 

 dan    : Jumlah hasil perkalian antara   frekuensi masing-

masing interval dengan x’ atau y’
 

 
:  Jumlah data

 

4) Setelah perhitungan mean dan standar deviasinya ditemukan hasilnya, lalu 

membuat tabel pengkategorian tinggi, sedang, dan rendah. Dengan rumus: 

a) Mx + 1 SDx = kategori disiplin belajar, gaya belajar dan prestasi 

belajar siswa tinggi 



 

 

b) Mx – 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = kategori disiplin belajar, gaya 

belajar dan prestasi belajar siswa sedang  

c)  Mx – 1 SDx = kategori disiplin belajar, gaya belajar dan prestasi 

belajar siswa rendah 

Hasil perhitungan analisis hasil Mean dan Srandar Deviasi dalam 

penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 12 dan 13. 

5) Analisis Regresi Linear Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2 

menggunakan rumus regresi linear sederhana karena dalam penelitian ini 

akan mencari pola hubungan antara satu variabel dependen dengan satu 

variabel independen. Sedangkan untuk mendapatkan model regresi linear 

sederhananya disini peneliti menggunakan program SPSS versi 16.  

Sebelum melakukan pengolahan dan analisis data langkah yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis penelitian 

b) Menentukan definisi operasional variabel penelitian 

c) Teknik analisis data dan uji hipotesis 

Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan, teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regrasi sederhana dengan model persamaannya 



 

 

y = a + b1 x1 + E. Hasil perhitungan analisis regresi sederhana dalam 

penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 17 dan 18. 

6) Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah nomor 3, 

yaitu menggunakan rumus regresi linear berganda karena dalam 

penelitian ini akan mencari pola hubungan antara dua variabel dependen 

dengan satu variabel independen. Sedangkan untuk mendapatkan model 

regresi linier bergandanya disini peneliti menggunakan program SPSS 

versi 16. 

Sebelum melakukan pengolahan dan analisis data langkah yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis penelitian 

b) Menentukan definisi operasional variabel penelitian 

c) Teknik analisis data dan uji hipotesis 

Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan model 

persamaannya y = a + b1 x1 + b2 x2 + E. Hasil perhitungan analisis regresi 

ganda dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 

19. 



 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Latar Belakang Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo dengan nomor ststistik 

111135020004 berstatus Negeri merupakan peralihan fungsi dari Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Bogem Sampung Ponorogo. Pada awalnya Madrasah ini 

bernama Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqien (MIN PSM) 

Bogem yang berpusat di Takeran Kabupaten Magetan. Madrasah ini berdiri 

pada tanggal 2 September 1949. Kemudian beralih nama menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Bogem Sampung Ponorogo dan akhirnya beberapa waktu 

lalu tepatnya awal tahun 2018 telah bertransformasi menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah 1 Ponorogo. 

Tercatat sebagai Madrasah tertua di Kabupaten Ponorogo, pada 

awalnya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di serambi Masjid dan di 

teras rumah pemrakarsa berdirinya Madrasah yakni Bp. KH. Imam Subardini. 

Sebagai seorang tokoh ulama di Dukuh Bogem Desa Sampung ini, dengan 



 

 

ikhls memberikan pendidikan dan pengajaran kepada para santri dari berbagai 

daerah yang berniat menimba ilmu agama dari beliau. 

Seiring perjalanan waktu dan semakin banyaknya jumlah santri, 

Madrasah melakukan pembenahan dan pemenuhan sarana prasarana kegiatan 

pembelajaran, mulai dari pembangunan gedung secara gotong royong di atas 

tanah wakaf, pemenuhan tenaga pengajar, serta fokus pembelajaran dengan 

menerapkan kurikulum kolaborasi antara konsep pesantren dan Departemen 

Agama. 

Pada awal tahun 1967 Pendidikan  Agama di daerah Jawa Timur 

tumbuh berkembang pesat, maka pemerintah saat itu merasakan perlunya 

menegerikan beberapa madrasah, sehingga dapat membantu memberikan 

pelajaran pada sekolah-sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan MPRS No. XXVII/MPRS/1996. Melihat hal itu Majelis Pimpinan 

Pusat Pesantren Sabilil Muttaqien mengajukan permohonan Penegerian 

Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Lingkugan PSM kepada 

Pemerintah berdasarkan surat Nomor 31/D.III/67 tanggal 1 Juli 1967. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 86 Tahun 1967 tanggal 

29 Juli 1967 Madrasah Ibtidaiyah PSM Bogem resmi menjadi Madrasah 

Negeri. Berikut ini adalah Nama Kepala Madrasah yag pernah menjabat di 

MIN 1 Ponorogo, Kecamatan Sampung, Kabupaten  Ponorogo: 

1) Bp. KH. Imam Subardini   ( Tahun 1967 s/d 1987 ) 

2) Bu Hj. Lily Zuaecha   ( Tahun 1988 s/d 1991 ) 
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3) Bp. Suroto     ( Tahun 1992 s/d 1995 ) 

4) Drs. Moh. Basri, S.Ag   ( Tahun 1996 s/d 2009 ) 

5) Widodo, M.Pd    ( Tahun2009 s/d Sekarang ) 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan MIN 1 Ponorogo 

a. Visi MIN 1 Ponorogo 

Pengertian Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan 

madrasah dan digunakan untuk memandu merumuskan misi, dengan kata lain 

visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh madrasah, agar 

madrasah dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan.  

MIN 1 Ponorogo adalah salah satu lembaga yang di bawah Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo sehingga dalam perumusan VISI 

dan MISI selaras dengan tujuan pemerintah di bidang pendidikan. 

Visi Madrasah menurut Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

standar pengelolaan adalah : 

1) Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga madrasah dan segenap pihak 

yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 

2) Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga 

madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; 

3) Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga madrasah dan pihak 

yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi 

pendidikan nasional; 



 

 

4) Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala 

madrasah dengan memperhatikan masukan komite madrasah; 

5) Disosialisasikan pada warga madrasah dan segenap pihak yang 

berkepentinganl; 

6) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan 

perkembangan dan tantangan di masyarakat. 

Visi Madrasah merupakan gambaran madrasah di masa yang akan 

datang (jangka panjang) yang diinginkan, maka dalam menentukan visi 

madrasah kami mempertimbangkan perkembangan dan tantangan masa 

depan, antara lain : 

1) Perkembangan IPTEK begitu cepat akan berpengaruh pada semua aspek 

kehidupan termasuk teknologi pendidikan; 

2) Era global akan menyebabkan lalu lintas tenaga kerja sangat mudah 

sehingga akan banyak tenaga kerja asing di Indonesia, sebaliknya banyak 

tenaga kerja Indonesia di luar negeri; 

3) Era informasi yang menyebabkan siswa dapat memperoleh informasi dan 

berbagai sumber sehingga guru dan madrasah bukan lagi satu-satunya 

sumber informasi; 

4) Era global tampaknya juga berpengaruh terhadap perilaku dan moral 

manusia, sehingga madrasah diharapkan berperan menanamkan akhlak 

kepada siswa; 



 

 

5) Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan yang baik bagi anaknya 

ternyata paralel dengan persaingan antar madrasah untuk menggaet anak-

anak yang pandai dengan orang tua yang penuh perhatian, sehingga 

madrasah yang mutunya jelek akan ditinggalan oleh mereka; 

6) Di era AFTA yang sebentar lagi dimulai bahasa Inggris akan sangat 

penting untuk sarana komunikasi di dunia kerja; 

7) Di era AFTA juga sangat mungkin terjadi pembukaan “cabang” madrasah 

luar negeri di kota besar Indonesia, serta masyarakat semakin faham 

bahwa pendidikan bukan hanya untuk hal-hal yang bersifat kognitif, 

sehingga prinsip multiple intelegence menjadi salah satu harapan dan 

sebagainya. 

Adapun rumusan visi yang baik setidak-tidaknya memberikan isyarat : 

1) Berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama; 

2) Menunjukan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan 

norma dan harapan masyaraat; 

3) Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingn dicapai; 

4) Mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat 

dan komitmen warga; 

5) Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan 

pengembangan madrasah ke arah yang lebih baik; 

6) Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan yang lebih baik. 



 

 

Dengan bertolak pada Permendiknas Nomor 10 Tahun 2007 dan 

tantangan masa depan di atas maka rumusan Visi MIN 1 Ponorogo adalah 

sebagai berikut : “Berakhlaqul Karimah, Berprestasi di Bidang IPTEK 

Dengan Berbasis IMTAQ Serta Peduli dan Berbudaya Lingkungan” 

dengan indikasi sebagai berikut : 

1) Berperilaku Islami dalm kehidupan sehari-hari; 

2) Memiliki Disiplin dan Percaya diri serta berdaya saing tinggi untuk 

mamasuki MTs/SMP favorit; 

3) Mampu Berprestasi dalam bidang akademis maupun non akademis; 

4) Unggul dalam pengembangan diri, keterampilan dan kewirausahaan, 

Peduli pada lingkungan serta memiliki kemandirian dalam kehidupan 

masyarakat. 

b. Misi MIN 1 Ponorogo 

Misi adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan atau 

merealisasikan visi tersebut, karena visi harus mengakomodasi semua 

kelompok yang terkait dengan madrasah. Dengan kata lain Misi adalah suatu 

strategi atau cara untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan secara tepat dan 

benar. Tanpa adanya strategi yang benar tidak mungkin suatu visi akan 

tercapai. 

Di bawah ini merupakan Misi MIN 1 Ponorogo, diantaranya : 



 

 

1) Melaksanakan pembelajaran dengan mengedepankan kemampuan peserta 

didik melalui pengenalan ilmu agama , pengetahuan tehnologi yang 

berwawasan lingkungan 

2) Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dalam proses 

pembelajaran 

3) Menanamkan karakter yang baik berbudi pekerti luhur , berbudaya, 

trampil dan mandiri serta cinta lingkungan sekitar 

4) Melaksanakan pengamalan ajaran islam berlandaskan iman dan taqwa 

terhadap Allah Swt, mencintai lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari 

– hari. 

5) Meningkatkan penggalian dan pengembangan materi dan persoalan 

lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. 

6) Meningkatkan pelaksanaan budaya hidup bersih dalam rangka mencegah 

pencemaran lingkungan. 

7) Meningkatkan penanaman hidup hemat dalam upaya pelestarian 

lingkungan 

8) Meningkatkan pembiasaan perilaku santun dalam upaya mencegah 

terjadinya kerusakan lingkungan. 

c. Tujuan MIN 1 Ponorogo 

Tujuan strategis merupakan upaya madrasah untuk menata berbagai 

prioritas yang harus dikerjakan oleh madrasah dalam mencapai visi yang telah 

dicanangkan. Dengan ditatanya berbagai prioritas tersebut akan memudahkan 



 

 

seluruh komponen organisasi madrasah dalam mengimplementasikannya pada 

pekerjaan sehari-hari. Penentuan prioritas tersebut akan sangat penting 

dilakukan karena kesalahan dalam penentuan prioritas akan menyulitkan 

madrasah dalam mengerjakan berbagai tahapan-tahapan kegiatan berikutnya. 

Dengan telah ditentukannya tujuan strategis tersebut maka menuntut 

lembaga harus menformulasikan strategi lembaga untuk mencapai tujuan 

tersebut. Jika tujuan strategis berkaitan dengan pertanyaan hal-hal apa saja 

yang harus dikerjakan oleh madrasah untuk mencapai visi lembaga termasuk 

urutan yang harus dikerjakan, strategi lembaga berkaitan dengan upaya-upaya 

dan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil lembaga untuk merealisasikan 

berbagai tujuan stategis tersebut. 

Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya perlu dirumuskan tujuan 

madrasah. Tujuan madrasah : 

1) Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka 

menengah; 

2) Mengacu pad visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan 

dengan kebutuhan masyarakat; 

3) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh 

madrasah dan pemerintah; 

4) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan 

termasuk komite madrasah dan diputuskan oleh dewan pendidik yang 

dipimpin oleh kepala madrasah; 



 

 

5) Disosialisasikan kepada warga madrasah dan segenap pihak yang 

berkepentingan; 

Visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang sangat panjang, 

sedangkan tujuan madrash dikaitkan dengan jangka waktu menengah. 

Berdasarkan pada visi dan misi di atas tujuan yang ingin dicapa oleh 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo  pada umumnya adalah : 

1) Optimalisasi implementasi sistem pendidikan terpadu; 

2) Menciptakan suasana madrasah yang islami, komprehensif dan kondusif;  

3) Menjadikan SDM lulusan yang berkwalitas, berprestasi baik di bidang 

akademik maupun nonakademik serta mampu mengamalkan ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari 

Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo adalah : 

1) Tahap I/Jangka Pendek (2015-2016) Madrasah berusaha untuk 

mencapai tujuan: 

a) Memotivasi guru/karyawan untuk lebih meningkatkan 

profesionalismenya dalam bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. 

b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas siswa madrasah secara 

berkesinambungan 

c) Meningkatkan pengalaman 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan 

Santun) pada seluruh warga Madrasah. 

d) Mengefektifkan penggunaan kartu kegiatan siswa sebagai upaya 

pembiasaan pengalaman ajaran agama islam sehari-hari. 



 

 

e) Meningkatkan pengalaman shalat berjamah dhuhur di madrasah 

f) Meningkatkan nilai rata-rata UASBN dan UAMBN seacara 

berkelanjutan. 

g) Mewujudkan tim olahraga dan tim kesenian yang mampu bersaing di 

tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. 

h) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima pada Madrasah 

Tsnawiyah atau SMP Favorit. 

i) Meningkatkan kpedulian warga madrasah dan stakeholders terhadap 

kesehatan, kebersihan, keindahan dan perkembangan lingkungan 

madrasah.  

2) Tahap II/Jangka Menengah ( Tahun 2016-2017) Madrasah berusaha 

untuk mencapai tujuan: 

a) Memotivasi guru/karyawan untuk lebih meningkatkan 

profesionalismenya dalam bekerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. 

b) Mewujudkan Tim Olimpiade Matematika, IPA yang mampu bersaing 

di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. 

c) Meningkatkan jumlah siswa yang masuk madrasah untuk menuju 

sarana/prasarana serta pemberdayaannya yang mendukung 

peningkatan prestasi akademik dan non akademik. 

d) Meningkatkan jumlah peserta didik yang menguasai bahasa Arab dan 

Inggris secara aktif 



 

 

e) Mewujudkan MIN 1 Ponorogo sebagai lembaga pendidikan yang 

dikenal dan diperhitungkan oleh masyarakat kota/kabupaten 

khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. 

f) Mewujudkan MIN 1 Ponorogo sebagai madrasah rujukan minimal dari 

madrasah-madrasah di kabupaten Ponorogo. 

3) Program Kerja Jangka Panjang (2014-2018) Madrasah berusaha untuk 

mencapai tujuan: 

a) Memotivasi guru/karyawan untuk lebih meningkatkan 

profesionalismenya melalui diklat, workshop dan study lanjut pada 

jenjang yang lebih tinggi. 

b) Pembangunan Aula (Dome MIN Bogem Sampung Ponorogo) untuk 

mendukung seluruh kegiatan madrasah. 

c) Pengembangan tanah milik madrasah untuk mencukupi sarana dan 

prasarana olahraga dan lain-lain 

d) Mempersiapkan diri menuju madrasah berstandar Internasional dengan 

cara terus meningkatkan kwalitas/mutu pendidikan madrasah. 

 

3. Profil Singkat MIN 1 Ponorogo 

a. Profil MIN 1 Ponorogo 

Nama Madrasah   : MIN 1 Ponorogo 

Nomor Statistik Sekolah  : 111 135 020 004 

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20510379 



 

 

Alamat     : 

1) Jalan    : K.H.Abdurrahman No.06 

2) Desa / Kelurahan   : Sampung 

3) Kecamatan   : Sampung 

4) Kota / Kabupaten   : Ponorogo 

5) Propinsi    : Jawa Timur 

6) Kode Pos    : 63454 

7) Nomor Telepon   : 0811321227 

8) E-Mail    : min_bogem@yahoo.co.id 

Status Sekolah    : Negeri 

Perjalanan Perubahan Sekolah : Swasta ( Tahun 1949 – 1967 ) 

       Negeri ( Tahun 1967 – Sekarang ) 

Waktu Belajar    : 06.30 – 14.00 

b. Jumlah Guru dan Karyawan  

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan atau madrasah lebih kecil 

lagi keberhasilan murid pada semua mata pelajaran yang diberikan sangat 

diperlukan adanya penanganan dari seorang guru yang baik dan proses belajar 

mengajar. Apalagi guru yang bersangkutan memegang pelajaran sesuai 

dengan keilmuan yang dimilikinya. Adapun kondisi guru dan karyawan MIN 

1 Ponorogo adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Guru MIN 1 Ponorogo 



 

 

Pegawai Negeri Swasta Jumlah 

22 Orang 6 Orang 28 Orang 

 

Tabel 4.2 

Jumlah karyawan MIN 1 Ponorogo 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

5 Orang 1 Orang 6 Orang 

 

Tabel 4.3 

Tingkat pendidikan guru MIN 1 Ponorogo 

D2 S1 S2 Jumlah 

- 24 Orang 4 Orang 28 rang 

 

c. Jumlah Ruang 

Untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar di kelas sangat 

dibutuhkan adanya fasilitas penunjang pelayanan pendidikan karena 

disadari bahwa keberhasilan pendidikan berkolerasi terhadap ketersediaan 

fasilitas penunjang pendidikan. Berikut fasilitas yang dimiliki MIN 1 

Ponorogo: 

1) Ruang Belajar 

2) Ruang Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah 

3) Ruang Tata Usaha 

4) Ruang Guru 



 

 

5) Musholla 

6) Ruang UKS 

7) Ruang / Lab Komputer 

8) Lapangan Olah Raga 

9) Ruang Koperasi 

10) Kamar Mandi/WC/Kamar Kecil 

11) Lapangan Upacara BenderaTempat Parkir 

12) Tanaman Koleksi dan Kebun Percobaan 

13) Jasa Angkutan 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang disiplin belajar siswa/siswi kelas III MIN 1 

Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data disiplin belajar siswa dan siswi. Data ini diperoleh dari angket 

yang disebarkan kepada siswa kelas III MIN 1 Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018 yang berjumlah 44 siswa. 

Adapun hasil skor variabel disiplin belajar siswa kelas III MIN 1 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Skor Dan Frekuensi Angket Disiplin Belajar Pada Siswa Kelas III MIN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 

 



 

 

 

Adapun angket penelitian variabel disiplin belajar siswa dapat dilihat 

pada lampiran 1. Hasil uji validitas butir soal instrumen variabel disiplin 

belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 8. Tabel 

Disiplin 

Belajar 
Frekuensi f.x x’ fx’ x’

2
 fx’

2
 

50 1 50 11 11 121 121 

51 1 51 10 10 100 100 

52 2 104 9 18 81 162 

53 1 53 8 8 64 64 

54 1 54 7 7 49 49 

55 1 55 6 6 36 36 

57 2 114 5 10 25 50 

58 2 116 4 8 16 32 

59 4 236 3 12 9 36 

62 3 186 2 6 4 12 

63 3 189 1 3 1 3 

64 3 192 0 0 0 0 

65 4 260 -1 -4 1 4 

66 1 66 -2 -2 4 4 

67 4 268 -3 -12 9 36 

68 4 272 -4 -16 16 64 

69 3 207 -5 -15 25 75 

70 3 210 -6 -18 36 108 

71 1 71 -7 -7 49 49 

Jumlah 44 2754 38 25 646 1005 



 

 

skor dan frekuensi di atas sebagai acuan mencari mean dan standar deviasi 

dari variabel disiplin belajar. Berikut langkah-langkah dan hasil 

perhitungannya: 

a) Mencari mean dari variabel X1 

Mx =  =  = 62,59090 

b) Mencari standar deviasi dari variabel X1 

SDx   =     

     =  

   =  

   =  

   =  

   = 4,74532175 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx1 = 62,59090 dan 

SDx1 = 4,74532175. Untuk menentukan kategori disiplin belajar siswa kelas 

III MIN 1 Ponorogo itu tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan 

skor dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

d) Mx + 1 SDx = kategori disiplin belajar siswa tinggi 

e) Mx – 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = kategori disiplin belajar siswa sedang  



 

 

f)  Mx – 1 SDx = kategori disiplin belajar siswa rendah 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Mx + 1 SDx = 62,59090 + (1. 4,74532175) 

 = 67,33622175 

 = 68 (dibulatkan) 

Mx – 1 SDx = 62,59090 - (1. 4,74532175) 

 = 57,84557825 

 = 58 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 68 

dikategorikan disiplin belajar siswa tinggi, sedangkan skor antara 58-68 

dikategorikan disiplin belajar siswa sedang, dan skor kurang dari 58 

dikategorikan disiplin belajar siswa rendah. 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Disiplin Belajar Siswa 

No. Skor Frekuensi Kategori 

1 >68 7 Tinggi 

2 58-68 28 Sedang 

3 <58 9 Rendah 

 Jumlah 44  

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa disiplin belajar 

siswa kelas III MIN 1 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 



 

 

sebanyak 7 responden, dalam kategori sedang frekuensi sebanyak 28 

responden, dalam kategori rendah frekuensi sebanyak 9 responden. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa disiplin belajar kelas III MIN 

1 Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 44 siswa memiliki 

kategori sedang. 

2. Deskripsi data tentang gaya belajar siswa/siswi kelas III MIN 1 Ponorogo 

tahun ajaran 2017/2018 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data gaya belajar siswa dan siswi. Data ini diperoleh dari angket 

yang disebarkan kepada siswa kelas III MIN 1 Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018 yang berjumlah 44 siswa. 

Adapun hasil skor variabel gaya belajar siswa kelas III MIN 1 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Skor Dan Frekuensi Angket Gaya Belajar Pada Siswa Kelas III MIN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 

Gaya Belajar Frekuensi f.x x’ fx’ x’
2
 fx’

2
 

41 1 41 17 17 289 289 

46 1 46 16 16 256 256 

47 1 47 15 15 225 225 

48 1 48 14 14 196 196 

50 1 50 13 13 169 169 

51 2 102 12 24 576 1152 



 

 

Gaya Belajar Frekuensi f.x x’ fx’ x’
2
 fx’

2
 

52 1 52 11 11 121 121 

53 1 53 10 10 100 100 

54 1 54 9 9 81 81 

55 1 55 8 8 64 64 

56 2 112 7 14 196 392 

58 1 58 6 6 36 36 

59 1 59 5 5 25 25 

61 2 122 4 8 64 128 

62 1 62 3 3 9 9 

63 1 63 2 2 4 4 

64 1 64 1 1 1 1 

65 2 130 0 0 0 0 

66 1 66 -1 -1 1 1 

67 3 201 -2 -6 36 108 

68 1 68 -3 -3 9 9 

69 1 69 -4 -4 16 16 

73 1 73 -5 -5 25 25 

75 1 75 -6 -6 36 36 

76 3 228 -7 -21 441 1323 

77 1 77 -8 -8 64 64 

83 1 83 -9 -9 81 81 

85 1 85 -10 -10 100 100 

89 1 89 -11 -11 121 121 

90 1 90 -12 -12 144 144 

91 1 91 -13 -13 169 169 

92 1 92 -14 -14 196 196 



 

 

Gaya Belajar Frekuensi f.x x’ fx’ x’
2
 fx’

2
 

93 1 93 -15 -15 225 225 

94 1 94 -16 -16 256 256 

96 1 96 -17 -17 289 289 

98 1 98 -18 -18 324 324 

Jumlah 44 2986 -18 -13 4945 6735 

 

Adapun angket penelitian variabel gaya belajar siswa dapat dilihat 

pada lampiran 1. Hasil uji validitas butir soal instrumen variabel gaya belajar 

siswa kelas III MIN 1 Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 9. Tabel skor dan 

frekuensi di atas sebagai acuan mencari mean dan standar deviasi dari variabel 

gaya belajar. Berikut langkah-langkah dan hasil perhitungannya: 

a) Mencari mean dari variabel X2 

Mx =  =  = 67,86363636 

b) Mencari standar deviasi dari variabel X2 

SDx   =     

    =  

    =  

                            =  

                            =  

                            = 12,36854431 



 

 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx2 = 67,86363636 dan 

SDx2 = 12,36854431. Untuk menentukan kategori gaya belajar siswa kelas III 

MIN 1 Ponorogo itu tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan skor 

dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

1) Mx + 1 SDx = kategori gaya belajar siswa tinggi 

2) Mx – 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = kategori gaya belajar siswa sedang  

3)  Mx – 1 SDx = kategori gaya belajar siswa rendah 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Mx + 1 SDx = 67,86363636 + (1. 12,36854431) 

 = 80,23218067 

 = 81 (dibulatkan) 

Mx – 1 SDx = 67,86363636 - (1. 12,36854431) 

   = 55,49509205 

 = 56 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 81 

dikategorikan gaya belajar siswa tinggi, sedangkan skor antara 56-81 

dikategorikan gaya belajar siswa sedang, dan skor kurang dari 56 

dikategorikan gaya belajar siswa rendah. 

 



 

 

 

 

Tabel 4.7 

Kategorisasi Gaya Belajar Siswa 

No. Skor Frekuensi Kategori 

1 >81 

3 

Visual 

Tinggi 

4 Sedang 

3 Rendah 

2 56-81 

7 

Audio 

Tinggi 

8 Sedang 

8 Rendah 

3 <56 

3 

Kinestetik 

Tinggi 

4 Sedang 

3 Rendah 

 Jumlah 44   

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa gaya belajar siswa 

kelas III MIN 1 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 

13 responden, dalam kategori sedang frekuensi sebanyak 16 responden, dalam 

kategori rendah frekuensi sebanyak 14 responden. Sedangkan untuk 

pengkategorian jenis gaya belajar, dalam kategori  visual frekuensi sebanyak 

10 responden, dalam kategori audio frekuensi sebanyak 23 responden, dalam 

kategori kinestetik frekuensi sebanyak 10 responden. Dengan demikian, 



 

 

secara umum dapat dikatakan bahwa kategori jenis gaya belajar kelas III MIN 

1 Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 adalah rata-rata memiliki gaya belajar 

audio yaitu sebanyak 16 frekuensi. Sedangkan dalam kategori tinggi 

rendahnya rata-rata memiliki kategori sedang. 

3. Deskripsi data tentang prestasi belajar siswa/siswi kelas III MIN 1 

Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data prestasi belajar siswa dan siswi. Data ini diperoleh dari angket 

yang disebarkan kepada siswa kelas III MIN 1 Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018 yang berjumlah 44 siswa. 

Adapun hasil skor variabel prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel frekuensi berikut ini: 

Tabel 4.8 

Skor Dan Frekuensi Prestasi Belajar Kelas III MIN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2017/2018 

Prestasi Belajar Frekuensi f.x x’ fx’ x’
2
 fx’

2
 

78 1 78 6 6 36 36 

80 1 80 5 5 25 25 

81 1 81 4 4 16 16 

82 4 328 3 12 9 36 

83 5 415 2 10 4 20 

84 4 336 1 4 1 4 

85 8 680 0 0 0 0 



 

 

86 2 172 -1 -2 1 2 

87 2 174 -2 -4 4 8 

88 4 352 -3 -12 9 36 

89 3 267 -4 -12 16 48 

90 2 180 -5 -10 25 50 

91 4 364 -6 -24 36 144 

93 1 93 -7 -7 49 49 

94 1 94 -8 -8 64 64 

95 1 95 -9 -9 81 81 

Jumlah 44 3789 -24 -47 376 619 

 

Tabel skor dan frekuensi di atas sebagai acuan mencari mean dan 

standar deviasi dari variabel prestasi belajar. Berikut langkah-langkah dan 

hasil perhitungannya: 

a) Mencari mean dari variabel X1 

Mx =  =  = 86,11363636 

b) Mencari standar deviasi dari variabel X1 

SDx    =     

=  

=  

                  =  



 

 

                  =  

                  = 3,581619169 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx1 = 86,11363636 dan 

SDx1 = 3,581619169. Untuk menentukan kategori prestasi belajar siswa kelas 

III MIN 1 Ponorogo itu tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan 

skor dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

g) Mx + 1 SDx = kategori prestasi belajar siswa tinggi 

h) Mx – 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = kategori prestasi belajar siswa sedang  

i)  Mx – 1 SDx = kategori prestasi belajar siswa rendah 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Mx + 1 SDx = 86,11363636 + (1. 3,581619169) 

 = 89,69525553 

 = 90 (dibulatkan) 

Mx – 1 SDx = 86,11363636 - (1. 3,581619169) 

 = 82,53201719 

 = 83 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 90 

dikategorikan prestasi belajar siswa tinggi, sedangkan skor antara 83 - 90 



 

 

dikategorikan prestasi belajar siswa sedang, dan skor kurang dari 83 

dikategorikan prestasi belajar siswa rendah. 

 

Tabel 4.9 

Kategorisasi Disiplin Belajar Siswa 

No. Skor Frekuensi Kategori 

1 >90 7 Tinggi 

2 83 – 90 30 Sedang 

3 <83 7 Rendah 

 Jumlah 44  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa prestasi belajar 

siswa kelas III MIN 1 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 7 responden, dalam kategori sedang frekuensi sebanyak 30 

responden, dalam kategori rendah frekuensi sebanyak 7 responden. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa prestasi belajar kelas III MIN 

1 Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 44 siswa memiliki 

kategori sedang. 

4. Uji Normalitas 

Penggunaan statistika inferensial terutama statistika parametrik 

mensyaratkan atau mengasumsikan data berdistribusi normal. Oleh karena itu, 

analisis tetang distribusi normal merupakan analisis statistik dapat digunakan 

untuk menguji hipotesis. Jika seandainya dari hasil analisis ternyata data tidak 



 

 

berdistribusi normal, dapat digunakan beberapa teknik analisis statistic 

nonparametrik sebagai alternatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dan Saphiro-Walk 

menggunakan aplikasi SPSS.
97

 

Tabel 4.10 

Hasil Output SPSS Uji Normalitas Variabel Disiplin Belajar Kelas III MIN 1 

Ponorogo 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Disiplin 

Belajar 
44 100.0% 0 .0% 44 

100.0

% 

 

 

 

 

 

H

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
97

 Kadir, Statistika Terapan Konsep, Contohdan Analisis Data dengan Program SPSSLLisrel 

dalam Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 144. 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Disiplin 

Belajar 
.119 44 .128 .932 44 .012 



 

 

H0  : Distribusi populasi  normal, jika probabilitas > 0,005, H0 diterima 

H1  : Distribusi populasi tidak normal, jika probabilitas ≤ 0,005, H0 ditolak 

Dari output di atas, diperoleh harga statistic untuk Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0,119 dan Sig = 0,128 > 0,005 H0 diterima atau tidak 

signifikan. Dengan demikian data populasi disiplin belajar metakognisi 

berdistribusi normal. Dan hasil statistic untuk Shapiro-Wilk sebesar 0,932 dan 

sig = 0,012 > 0,005 yang berarti memberi simpulan sama yaitu data populasi 

disiplin belajar metakognisi berdistribusi normal. 

Tabel 4.11 

Hasil Output SPSS Uji Normalitas Variabel Gaya Belajar Kelas III MIN 1 

Ponorogo 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Gaya Belajar 44 100.0% 0 .0% 44 100.0% 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Gaya Belajar .113 44 .191 .951 44 .058 



 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

a. Lilliefors Significance Correction    

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H0  : Distribusi populasi  normal, jika probabilitas > 0,005, H0 diterima 

H1  : Distribusi populasi tidak normal, jika probabilitas ≤ 0,005, H0 ditolak 

Dari output di atas, diperoleh harga statistic untuk Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0,113 dan Sig = 0,191 > 0,005 H0 diterima atau tidak 

signifikan. Dengan demikian data populasi gaya belajar metakognisi 

berdistribusi normal. Dan hasil statistic untuk Shapiro-Wilk sebesar 0,951 dan 

sig = 0,058 > 0,005 yang berarti memberi simpulan sama yaitu data populasi 

gaya belajar metakognisi berdistribusi normal. 

Tabel 4.12 

Hasil Output SPSS Uji Normalitas Variabel Prestasi Belajar Kelas III MIN 1 

Ponorogo 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 



 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Prestasi 

Belajar 
44 100.0% 0 .0% 44 100.0% 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Prestasi Belajar .109 44 .200
*
 .977 44 .525 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true 

significance. 

   

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H0  : Distribusi populasi  normal, jika probabilitas > 0,005, H0 diterima 

H1  : Distribusi populasi tidak normal, jika probabilitas ≤ 0,005, H0 ditolak 

Dari output di atas, diperoleh harga statistic untuk Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0,109 dan Sig = 0,200 > 0,005 H0 diterima atau tidak 

signifikan. Dengan demikian data populasi prestasi belajar metakognisi 

berdistribusi normal. Dan hasil statistik untuk Shapiro-Wilk sebesar 0,977 dan 



 

 

sig = 0,525 > 0,005 yang berarti memberi simpulan sama yaitu data populasi 

prestasi belajar metakognisi berdistribusi normal. 

5. Uji Linieritas 

Tujuan Uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah antara variabel 

tak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linier. Uji ini 

digunakan sebagai prasyarat dalam penerapan metode regresi linier.
98

 

Adapun hasil pengolahan data uji linieritas menggunakan aplikasi 

SPSS 16 adalah sebagai berikut: 

4.13 

Tabel Hasil Pengolahan Data Uji Linieritas Disiplin Belajar  Terhadap 

Prestasi Belajar  

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Disiplin Belajar  

* Prestasi Belajar 
44 100.0% 0 .0% 44 100.0% 

 

ANOVA Table 

   
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 
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Disiplin 

Belajar * 

Prestasi 

Belajar 

Between 

Groups 
(Combined) 502.711 15 33.514 .948 .528 

Linearity 25.281 1 25.281 .715 .405 

Deviation 

from 

Linearity 

477.430 14 34.102 .965 .510 

Within Groups 989.925 28 35.354   

Total 1492.636 43    

 

Berdasarkan hasil output SPSS, dengan menggunakan α = 0,005, maka 

akan  memberikan hasil output sebagaimana pada tabel  4.13 di atas. Pada 

hasil output tersebut di atas diperoleh nilai sig. pada linearity adalah untuk 

disiplin belajar 0,405 dengan  taraf  signifikan. Dimana 0,405 > α , tampak 

nilai r lebih besar dari pada tingkat  α yang digunakan (0,005) atau 0,405 > 

0,005, sehingga variabel disiplin belajar atas variabel prestasi belajar berpola 

tidak linier. 

4.14 

Tabel Hasil Pengolahan Data Uji Linieritas Gaya Belajar Terhadap Prestasi 

Siswa 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 



 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Gaya Belajar  * 

Prestasi Belajar 
44 100.0% 0 .0% 44 100.0% 

 

ANOVA Table 

   
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Gaya 

Belajar * 

Prestasi 

Belajar 

Betwee

n 

Groups 

(Combined) 5398.940 15 359.929 2.037 .051 

Linearity 1961.719 1 
1961.71

9 
11.101 .002 

Deviation 

from 

Linearity 

3437.221 14 245.516 1.389 .222 

Within Groups 4948.242 28 176.723   

Total 10347.182 43    

 

Berdasarkan hasil output SPSS, dengan menggunakan α = 0,005, maka 

akan  memberikan hasil output sebagaimana pada tabel  4.14  di atas. Pada 

hasil output tersebut di atas diperoleh nilai sig. pada linearity adalah untuk 

gaya belajar 0.002 dengan  taraf  signifikan. Dimana 0,002 < α , tampak nilai r 



 

 

lebih kecil dari pada tingkat  α yang digunakan (0,005) atau 0,002 < 0,005, 

sehingga variabel gaya belajar atas variabel prestasi belajar berpola linier. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Sebelum masuk rumus perhitungan, maka dibuat tabel penolong 

perhitungan. Pada tabel tersebut juga digunakan untuk penolong perhitungan 

uji regresi linier sederhana variabel disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

siswa, dan gaya belajar terhadap prestasi belajar. Selain itu, rumus yang akan 

peneliti gunakan adalah rumus regresi linier berganda yaitu disiplin belajar 

dan gaya belajar terhadap prestasi siswa. Adapun tabel penolong perhitungan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Analisis data  tentang pengaruh disiplin belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa 

Uji regresi linier sederhana ini digunakan untuk mencari ada tidaknya 

pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Dalam pembahasan ini adalah untuk mencari ada tidaknya pengaruh disiplin 

belajar siswa (X1) dengan prestasi belajar siswa (Y). Analisis hasil 

perhitungan uji regresi linier sederhana ini, peneliti menggunakan teknik 

analisis data berdasarkan Uji-t. 

a) Hipotesis Penelitian 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo 



 

 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo 

b) Definisi Variabel Penelitian  

Variabel Independen (X1)  =  Disiplin Belajar 

Variabel Dependen (Y)  =  Prestasi Belajar 

 

 

 

 

c) Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Tabel 4.15 

Hasil Pengolahan Data Regresi Linier Sederhana Disiplin Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar 

 

 

Model Summary 

Model R R Adjusted Std. Change Statistics 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Prestasi Belajar
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Disiplin Belajar 



 

 

Square R Square Error of 

the 

Estimate 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 

df

2 

Sig. F 

Change 

1 .130
a
 .017 -.006 5.91076 .017 .724 1 42 .400 

a. Predictors: (Constant), Prestasi Belajar 

Dari tabel model summary di atas dapat dianalisis sebagai berikut: 

Uji signifikansi koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model Summary. 

Terlihat pada baris pertama koefisien korelasi (rxy) = 0,130 dan Fhit (Fchange) = 

0,724, dengan p-value = 0,400 > 0,005. Hal ini berarti H0 diterima. Dengan 

demikian, koefisien korelasi variabel X dan variabel Y adalah tidak berarti 

atau tidak signifikan. Sedangkan koefisien determinasi dari tabel di atas 

terlihat pada kolom ke-3 yaitu R-Square = 0,017, yang mengandung makna 

bahwa 1,7% variasi variabel prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh variabel 

disiplin belajar. 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 25.281 1 25.281 .724 .400
a
 

Residual 1467.355 42 34.937   

Total 1492.636 43    

a. Predictors: (Constant), Prestasi Belajar 

b. Dependent Variable: Disiplin Belajar 

Dari tabel ANOVA di atas dapat dianalisis sebagai berikut: 



 

 

Hipotesis statistik: 

H0 : β = 0 (regresi tak berarti) 

H0 : β ≠ 0 (regresi berarti) 

Uji signifikasi persamaan garis regresi diperoleh dari garis Regression kolom 

ke-5 , yaitu Fhit = 0,724, dan p-value = 0,400 > 0,005 atau H0 diterima. 

Dengan demikian, regresi Y atas X adalah tidak signifikan atau disiplin 

belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Dari output SPSS di atas, konstanta dan koefisien persamaan regresi 

linier diperoleh dari kolom B, sehingga persamaan regresi: Y = 45,319 + 

0,201X. Dari hasil analisis diperoleh thit = 0,851 dan p-value 0,400/2 = 0,200 

> 0,005 atau H0 diterima. Dengan demikian, “Disiplin belajar tidak 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa.” 

 

2) Analisis data tentang pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 45.319 20.324  2.230 .031 

Prestasi Belajar .201 .236 .130 .851 .400 



 

 

Uji regresi linier sederhana ini digunakan untuk mencari ada tidaknya 

pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Dalam pembahasan ini adalah untuk mencari ada tidaknya pengaruh gaya 

belajar siswa (X2) dengan prestasi belajar siswa (Y). 

a) Hipotesis Penelitian 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo 

b) Definisi Variabel Penelitian  

Variabel Independen (X2)  =  Gaya Belajar 

Variabel Dependen (Y)  =  Prestasi Belajar 

c) Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Tabel 4.16 

Hasil Pengolahan Data Regresi Linier Sederhana Gaya Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Prestasi 

Belajar
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Gaya Belajar 



 

 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .435
a
 .190 .170 14.12989 .190 9.826 1 42 .003 

a. Predictors: (Constant), Prestasi Belajar 

Dari tabel model summary di atas dapat dianalisis sebagai berikut: 

Uji signifikansi koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model Summary. 

Terlihat pada baris pertama koefisien korelasi (rxy) = 0,435 dan Fhit (Fchange) = 

9,826, dengan  p-value = 0,003 < 0,005. Hal ini berarti H0 ditolak. Dengan 

demikian, koefisien korelasi variabel X dan variabel Y adalah berarti atau 

signifikan. Sedangkan koefisien determinasi dari tabel di atas terlihat pada 

kolom ke-3 yaitu R-Square = 0,190, yang mengandung makna bahwa 19% 

variasi variabel prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh variabel gaya belajar. 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1961.719 1 1961.719 9.826 .003
a
 

Residual 8385.463 42 199.654   

Total 10347.182 43    



 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1961.719 1 1961.719 9.826 .003
a
 

Residual 8385.463 42 199.654   

Total 10347.182 43    

a. Predictors: (Constant), Prestasi Belajar    

b. Dependent Variable: Gaya Belajar    

Dari tabel ANOVA di atas dapat dianalisis sebagai berikut: 

Hipotesis statistik: 

H0 : β = 0 (regresi tak berarti) 

H0 : β ≠ 0 (regresi berarti) 

Uji signifikasi persamaan garis regresi diperoleh dari baris Regression kolom 

ke-5 , yaitu Fhit = 9,826, dan p-value = 0,003 < 0,005 atau H0 ditolak. Dengan 

demikian, regresi Y atas X adalah signifikan atau gaya belajar berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 220.010 48.585  4.528 .000 



 

 

Prestasi Belajar -1.767 .564 -.435 -3.135 .003 

a. Dependent Variable: Gaya Belajar    

Dari output SPSS di atas, konstanta dan koefisien persamaan regresi 

linier diperoleh dari kolom B, sehingga persamaan regresi: Y = 220,010 + -

1,767X. Dari hasil analisis diperoleh thit = -3,135 dan p-value 0,003/2 = 

0,0015 < 0,005 atau H0 ditolak. Dengan demikian, “Gaya belajar berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa.” 

 

3) Analisis data tentang pengaruh disiplin belajar dan gaya belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa 

Jika skala pengukuran dari dua variabel bebas (predictor) dan sebuah 

variabel tak bebas (criterion) yang akan dianalisis merupakan interval atau 

rasio maka untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan antara variabel 

tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linier ganda dengan 

dua prediktor. 

 

 

a) Hipotesis Penelitian 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar dan 

gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 

Ponorogo 



 

 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar dan  gaya 

belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo 

b) Definisi Variabel Penelitian  

Variabel Independen (X1)  =  Disiplin Belajar 

Variabel Independen (X2)  =  Gaya Belajar 

Variabel Dependen (Y)  =  Prestasi Belajar 

c) Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Tabel 4.17 

Hasil Pengolahan Data Regresi Linier Berganda Disiplin Belajar dan Gaya 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Prestasi Belajar 86.1136 3.82292 44 

Disiplin Belajar 62.5909 5.89173 44 

Gaya Belajar 67.8636 15.51232 44 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 



 

 

1 .478
a
 .229 .191 3.43829 .229 6.079 2 41 .005 

a. Predictors: (Constant), Gaya Belajar, Disiplin Belajar 

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

Dari tabel Model Summary di atas, dapat dianalisis: 

Hipotesis statisti: 

H0 : ρy.12 ≤ 0 

H1 : ρy.12 > 0 

Uji signifikansi koefisien ganda diperoleh dari tabel Model Summary di atas. 

Terlihat pada baris pertama koefisien korelasi (rxy) = 0,478 dan Fhit (Fchange) = 

6,079, dengan  p-value = 0,005 < 0,005. Hal ini berarti H0 ditolak. Dengan 

demikian, koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 dengan variabel 

Y adalah berarti atau signifikan. Sedangkan koefisien determinasi dari tabel di 

atas terlihat pada kolom ke-3 yaitu R-Square = 0,229, yang mengandung 

makna bahwa 22,9% variabilitas variabel prestasi belajar (Y) dapat 

dipengaruhi oleh variabel disiplin belajar (X1) dan variabel gaya belajar (X2), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh disiplin belajar dan gaya belajar 

secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa sebesar 22,9%. 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 143.736 2 71.868 6.079 .005
a
 

Residual 484.696 41 11.822   



 

 

Total 628.432 43    

a. Predictors: (Constant), Gaya Belajar, Disiplin Belajar 

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar 

Hipotesis: 

H0 : β1 = β2 atau H0 :β1 – β2 = 0 

H0 : β1 ≠ β2 atau H0 :β1 – β2 ≠ 0 

Dari hasil analisis yang disarikan pada tabel ANOVA
b
 di atas diperoleh,  

harga statistik F, kolom ke-5 , yaitu Fhit = 6,079, dan p-value = 0,005 < 0,05 

atau H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh linier variabel disiplin belajar dan 

gaya belajar dengan prestasi belajar siswa. Hal ini juga bermakna terdapat 

pengaruh secara bersama-sama (simultan) disiplin belajar dan gaya belajar 

terhadap prestasi belajar siswa. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 85.772 5.785  14.826 .000 

Disiplin Belajar .130 .090 .200 1.442 .157 

Gaya Belajar -.115 .034 -.465 -3.355 .002 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar 



 

 

Dari tabel Coefficiens di atas, pada kolom B diperoleh konstanta b0 = 

85,772, koefisien regresi b1 = 0,130, dan b2 = 0,115. Sehingga persamaan 

regresi linier ganda adalah Y = 95,772 + 0,130 + 0,115X2. 

Hipotesis: H0 : β1 ≤ 0 vs H0 : β1 > 0 dan H0 : β2 ≤ 0 vs H0 : β2 > 0. Dari 

hasil analisis seperti disarikan pada tabel menunjukkan harga statistik untuk 

koefisien variabel X1 yaitu thit = 1,442 dan p-value = 0,157/2 = 0,0785 > 

0,005, artinya H0 diterima, yang bermakna disiplin belajar tidak berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya harga statistik untuk 

koefisien X2 yaitu thit = -3,355 dan p-value = 0,002/2 =0,001 < 0,05, artinya 

H0 ditolak, yang bermakna gaya belajar berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar siswa. 

 

C. Interpretasi dan Pembahasan  

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana uji signifikansi 

koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model Summary tentang disiplin belajar 

siswa terhadap prestasi belajar siswa diperoleh koefisien korelasi (rxy) = 0,130 

dan Fhit (Fchange) = 0,724, dengan p-value = 0,400 > 0,005. Hal ini berarti H0 

diterima. Dengan demikian, koefisien korelasi variabel X dan variabel Y 

adalah tidak berarti atau tidak signifikan. Sedangkan koefisien determinasi 

dari tabel di atas terlihat pada kolom ke-3 yaitu R-Square = 0,017, yang 

mengandung makna bahwa 1,7% variasi variabel prestasi belajar dapat 



 

 

dipengaruhi oleh variabel disiplin belajar. Sedangkan 98,3% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. Artinya hasil 

perhitungan SPSS pengaruh disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar 

siswa adalah 1,7% tergolong sangat rendah, dilihat berdasarkan tabel 

pedoman interpretasi koefisien korelasi berikut:
99

 

Tabel 4.18 

Tabel Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi Disiplin Belajar 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa disiplin 

belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 

Maka penelitian sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa: “Apabila siswa 

sudah memiliki disiplin belajar yang baik, maka hasilnya pun akan terlihat 

dari segi perilaku dan prestasinya”.
100

 

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana uji signifikansi 

koefisien korelasi diperoleh dari tabel Model Summary. Terlihat pada baris 
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pertama koefisien korelasi (rxy) = 0,435 dan Fhit (Fchange) = 9,826, dengan  p-

value = 0,003 < 0,005. Hal ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian, koefisien 

korelasi variabel X dan variabel Y adalah berarti atau signifikan. Sedangkan 

koefisien determinasi dari tabel di atas terlihat pada kolom ke-3 yaitu R-

Square = 0,190, yang mengandung makna bahwa 19% variasi variabel 

prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh variabel gaya belajar. Sedangkan 81% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. Artinya hasil 

perhitungan SPSS pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

adalah 19% tergolong sangat rendah, dilihat berdasarkan tabel pedoman 

interpretasi koefisien korelasi berikut: 

Tabel 4.19 

Tabel Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi Gaya Belajar 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa gaya 

belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 

Maka penelitian sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa: “Jika seorang 



 

 

individu menemukan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik belajar 

dirinya, ia akan cepat menjadi pintar”.
101

 

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana uji signifikansi 

koefisien ganda diperoleh dari tabel Model Summary di atas. Terlihat pada 

baris pertama koefisien korelasi (rxy) = 0,478 dan Fhit (Fchange) = 6,079, dengan  

p-value = 0,005 < 0,005. Hal ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian, 

koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y adalah 

berarti atau signifikan. Sedangkan koefisien determinasi dari tabel di atas 

terlihat pada kolom ke-3 yaitu R-Square = 0,229, yang mengandung makna 

bahwa 22,9% variabilitas variabel prestasi belajar (Y) dapat dipengaruhi oleh 

variabel disiplin belajar (X1) dan variabel gaya belajar (X2), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh disiplin belajar dan gaya belajar secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar siswa sebesar 22,9%. Sedangkan 77,1% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. Artinya hasil 

perhitungan SPSS pengaruh disiplin belajar dan gaya belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa adalah 22,9% tergolong rendah, dilihat berdasarkan 

tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi berikut: 

Tabel 4.20 

Tabel Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi Prestasi Belajar 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 
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0,40 – 0,599 Sedang  

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa disiplin 

belajar dan gaya belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa. Semakin tinggi disiplin belajar dan gaya belajar siswa maka 

semakin tinggi pula prestasi belajar siswa. Teori yang sesuai dengan 

kesimpulan ini adalah sama dengan teori sebelumnya, yaitu: “Disiplin belajar 

berfungsi untuk menerapkan cara belajar yang baik sehingga siswa dapat 

mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Disiplin belajar dapat berlangsung 

di sekolah maupun rumah secara rutin. Apabila siswa sudah memiliki disiplin 

belajar yang baik, maka hasilnya pun akan terlihat dari segi perilaku dan 

prestasinya”.
102

 

Teori tentang gaya belajar siswa yaitu: “Bagaimana cara seseorang 

menyerap informasi, kemudian mengolahnya serta memanifestasikan dalam 

wujud nyata perilaku hidupnya itulah yang disebut dengan tipe belajar atau 

gaya belajar. Jika seorang individu menemukan metode belajar yang sesuai 

dengan karakteristik belajar dirinya, ia akan cepat menjadi pintar”.
103
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Dalam penelitian ini, disiplin belajar tidak berpengaruh dengan 

prestasi belajar, sesuai dengan penjelasan kepala madrasah MIN 1 Ponorogo 

bahwa pengaruh disiplin belajar siswa dengan prestasi itu kurang terlihat. 

Akan tetapi, jika dihubungkan secara bersama antara disiplin belajar dan gaya 

belajar dengan prestasi belajar akan didapatkan adanya pengaruh. Sehingga 

pada penelitian yang peneliti lakukan pada siswa kelas III MIN 1 Ponorogo, 

disiplin belajar akan berpengaruh dengan prestasi belajar apabila didukung 

dengan gaya belajar siswa. Karena sesuai dengan hasil wawancara dengan 

kepala Madrasah bahwa program yang dilakukan di MI Negeri 1 Ponorogo 

salah satunya adalah melakukan pengkategorian kelas atau membagi kelas 

regular dan kelas biasa. Dimana kelas regular adalah siswa/siswi yang berada 

di kelas A dan B. Sedangkan untuk kelas biasa adalah siswa/siswa yang 

berada di kelas C. Dalam penelitian ini sampel yang di ambil adalah kelas 

regular yaitu kelas A dan B. Kesimpulan bahwa siswa/siswi dalam kelas 

regular memiliki tingkat kecerdasan tinggi sehingga disiplin belajar tidak 

secara keseluruhan mempengaruhi prestasi belajar mereka. 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 



 

 

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo Semester Gasal Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Besar pengaruhnya adalah 1,7%, sedangkan 98,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. Artinya pengaruh 

disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa tergolong dalam 

kategori sangat rendah. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo Semester Gasal Tahun Pelajaran 

2017/2018. Besar pengaruhnya adalah 19%, sedangkan 81% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. Artinya pengaruh gaya belajar 

siswa terhadap prestasi belajar siswa tergolong dalam kategori sangat 

rendah. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar dan gaya belajar 

siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas III MIN 1 Ponorogo Semester 

Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018. Besar pengaruhnya adalah 22,9%, 

sedangkan 77,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. 

Artinya pengaruh disiplin belajar dan gaya belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa tergolong dalam kategori rendah. 

 

B. Saran 



 

 

Pada akhir skripsi ini, peneliti mencoba memberikan saran kepada pihak-

pihak berikut: 

1. Bagi Pendidik 

a. Guru diharapkan bersikap tegas dalam menerapkan peraturan dan 

hukumannya apabila ada siswa yang melanggar peraturan tersebut 

terutama yang menyangkut hal kedisiplinan di sekolah. 

b. Guru selalu menasehati siswa agar senantiasa bersikap disiplin di 

sekolah terutama ketika sedang belajar agar pembelajaran kondusif. 

c. Guru menggunakan berbagai variasi metode belajar kepada siswa 

ketika proses pembelajaran berlangsung sehingga setiap siswa sapat 

menerima pelajaran sesuai dengan keunikannya 

d. Guru senantiasa memperhatikan dan memantau keunikan belajar yang 

dimiliki setiap siswa serta perkembangan prestasi belajar siswa di 

sekolah  

e. Pihak sekolah hendaknya bekerjasama dengan orang tua atau wali 

murid siswa dalam memberikan bimbingan kepada siswa untuk 

meningkatkan disiplin belajar sehingga dapat mencapai hasil yang 

optimal. 

2. Bagi Orang tua 

a. Orang tua mengingatkan siswa tentang pentingnya disiplin belajar dan 

tetap memantau waktu belajar anaknya 



 

 

b. Orang tua senantiasa memberi motivasi kepada anaknya untuk selalu 

disiplin dalam belajar dan memperhatikan gaya belajar anak sehingga 

dapat belajar dengan nyaman dan prestasi dapat meningkat 

c. Orang tua diharapkan memberi perhatian lebih kepada anak agar 

disiplin belajarnya meningkat sehingga prestasi akan meningkat pula 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa membiasakan diri untuk bersikap disiplin baik itu di sekolah 

maupun di rumah. 

b. Siswa diharuskan wajib meluangkan waktu untuk belajar meskipun 

hanya satu atau dua jam dalam satu hari 

c. Siswa diharapkan dapat mengetahui gaya belajar yang dimilikinya 

sehingga dapat mempermudah dalam belajar dan akhirnya prestasi 

meningkat 

4. Bagi peneliti  

Diharapkan dapat meneliti faktor lain yang juga mempengaruhi psikologis 

siswa sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan baru yang penting bagi 

keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar yang diharapkan. 
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