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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

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

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang ini juga 

menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Agar potensi individu ini dapat 

berkembang maka diperlukan kedisiplinan dalam kegiatan belajar. 

Kegiatan belajar merupakan hal yang utama yang menjadi kewajiban 

bagi setiap mahasiswa. Oleh karena itu, kegiatan belajar perlu mendapatkan 

perhatian yang lebih dalam, hal ini tidak terlepas dari kesadaran pribadi 

mahasiswa. Kesadaran pribadi dapat menumbuhkan sikap disiplin siswa 

dalam kegiatan belajar (Tu’u, 2004). 

Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang 

tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan–peraturan yang ada 

dengan senang hati (Mulyasa, 2008). Peraturan peraturan tersebut adalah:     

1. taat dan patuh terhadap tata tertib diinstitusi, 2. disiplin dalam 

mempersiapkan pelajaran institusi,  3. displin saat mengikuti pelajaran,         
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4. disiplin saat menerima tugas dari dosen, 5) disiplin dalam belajar dari 

rumah (Arikunto, 1990). 

Pembentukan sikap dan prilaku yang baik serta melatih kedisiplinan 

banyak dilakukan di institusi - institusi pendidikan seperti SD, SMP, SMA, 

dan akademi – akademi kebidanan. Pihak institusi menganggap perlu untuk 

menempatkan disiplin dalam prioritas program pendidikan mereka (Tu’u, 

2004). Bentuk penerapan disiplin di akademi kebidanan antara lain: 

mengenakan pakaian seragam,  mengenakan papan nama, kaos kaki putih, 

sepatu hitam vantovel, hak sepatu maksimal 3 cm, dll. Sedangkan mahasiswa 

kebidanan yang berada di universitas mempunyai kebebasan untuk 

melaksanankan peraturan yang ada. 

Kedisiplinan belajar harus dilakukan dengan penuh kesadaran, karena 

pelaksanaan disiplin yang datangnya dari diri sendiri akan memberikan hasil 

belajar atau prestasi yang lebih baik dari pada sikap disiplin yang 

dilaksanakan dengan terpaksa atau karena dorongan dari luar. 

Prestasi belajar merupakan tolok ukur maksimal yang telah dicapai 

mahasiswa setelah melakukan perbuatan belajar selama waktu yang telah 

ditentukan bersama. Dosen perlu mengadakan evaluasi hasil belajar untuk 

mengetahui prestasi belajar mahasiswa. Prestasi belajar mahasiswa yang dicapai 

selama mengikuti proses belajar mengajar dapat dilihat melalui pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar.  

Prestasi belajar mahasiswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai 

mahasiswa dalam proses belajar mengajar di institusi. Nilai tersebut dilihat pada 

sisi kognitif dengan melihat kemampuan mahasiswa dalam penguasaan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pengetahuan pada mata kuliah yang telah diberikan oleh dosen dan sisi 

psikomotor dalam penguasaan keterampilan mata kuliah tersebut. 

Penguasaan materi pada mata kuliah obstetri sangat memerlukan 

kedisiplinan dalam belajar sehingga akan diperoleh prestasi belajar yang baik. 

Mata kuliah ini mencakup keadaan fisiologi dan patologis yang harus dikuasai 

oleh mahasiswa. Berdasarkan data yang ada jumlah mahasiswa yang tidak lulus 

sebanyak 37,09% dari 62 mahasiswa semester II tahun akademik 2008/2009, ini 

menunjukkan angka ketidak lulusan yang tinggi.  

Melihat pentingnya kedisiplinan belajar dalam pencapaian hasil 

belajar yang optimal maka akan dilakukan pengkajian lebih lanjut. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”Hubungan antara Persepsi Diri Kedisiplinan Belajar 

dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah Obstetri di DIV Kebidanan FK UNS”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara persepsi diri kedisiplinan dengan prestasi belajar 

mata kuliah obstetri di DIV Kebidanan FK UNS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui hubungan persepsi diri kedisiplinan belajar terhadap 

prestasi belajar mata kuliah obstetri di DIV Kebidanan FK UNS. 
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Tujuan khusus: 

1. Mengetahui persepsi diri tingkat kedisiplinan belajar di DIV Kebidanan 

FK UNS 

2. Mengetahui prestasi belajar mata kuliah obstetri mahasiswa DIV 

Kebidanan FK UNS 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat:  

1. Meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dengan cara meningkatkan 

kedisiplinan belajar. 

2. Sebagai masukan untuk institusi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan 

sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Kedisiplinan 

1. Pengertian Kedisiplinan 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Istilah disiplin berasal dari 

bahasa latin “Disciplina” yang menunjuk pada kegiatan belajar dan 

mengajar. Sedangkan istilah bahasa inggrisnya yaitu “Discipline” yang 

berarti: 1) tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri;  

2) latihan membentuk, meluruskan atau menyempurnakan sesuatu; 3) 

hukuman; 4) sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku (Tu’u, 2004)  

Disiplin merupakan kesadaran seseorang untuk mematuhi dan 

mentaati suatu objek. Dalam hal ini mengandung unsur patuh, taat, moral, 

kejujuran, keteraturan serta ketertiban (Ermita, 2006) 

Menurut Gerakan Disiplin Nasional (GDN 1996) menyatakan 

“disiplin adalah alat untuk menciptakan perilaku dan tata tertib manusia 

sebagai pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat. Disiplin disini 

berarti hukuman atau sanksi yang berbobot mengatur dan mengendalikan 

perilaku”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan 

adalah sikap seseorang yang menunjukkan ketaatan atau kepatuhan 

terhadap peraturan atau tata tertib yang telah ada dan dilakukan dengan 
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senang hati dan kesadaran diri sehingga disiplin itu menjadi bagian dari 

hidup dan menyatu pada diri seseorang.  

2. Fungsi Kedisiplinan 

Menurut Tu’u (2004) fungsi kedisiplinan adalah sebagai berikut:  

a. Menata Kehidupan Bersama  

Dalam hubungan dengan masyarakat diperlukan norma dan nilai 

peraturan untuk mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat 

berjalan lancar dan baik. Jadi fungsi disiplin adalah mengatur tata 

kehidupan manusia dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat.  

b. Membangun Kepribadian  

Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan pendidikan. Disiplin yang diterapkan di 

masing-masing lingkungan tersebut memberi dampak bagi 

pertumbuhan kepribadian yang baik. Jadi lingkungan yang berdisiplin 

baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang.  

c. Melatih Kepribadian  

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin 

tidak terbentuk serta merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk 

melalui suatu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu 

proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui 

latihan.  
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d. Pemaksaan  

Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri. Disiplin 

dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. Disiplin dapat 

pula terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar. 

Dikatakan terpaksa karena melakukannya bukan berdasarkan 

kesadaran diri, melainkan karena rasa takut dan ancaman sanksi 

disiplin.  

e. Hukuman  

Ancaman sanksi/hukuman sangat penting karena dapat memberi 

dorongan dan kekutan bagi peserta didik untuk menaati dan 

mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman/sanksi, dorongan ketaatan 

dan kepatuhan dapat diperlemah. 

f. Mencipta Lingkungan Kondusif  

Institusi sebagai ruang lingkup pendidikan perlu menjamin 

terselenggaranya proses pendidikan yang baik. Kondisi yang baik bagi 

proses tersebut adalah kondisi aman, tenang, tertib dan teratur, saling 

menghargai, dan hubungan pergaulan yang baik, hal itu dicapai 

dengan merancang peraturan institusi.  

3. Faktor-Faktor Kedisiplinan 

Ada empat faktor dominan yang mempengaruhi dan membentuk 

disiplin, yaitu:  
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a. Kesadaran diri.  

Merupakan pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting sebagai 

kebaikan dan keberhasilan diri, selain itu kesadaran diri menjadi motif 

yang sangat berpengaruh bagi terwujudnya disiplin.  

b. Pengikutan dan ketaatan.  

Sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan yang mengatur 

perilaku individu. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri 

yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. 

Tekanan dari luar dirinya sebagai upaya mendorong, menekan dan 

memaksa agar disiplin diterapkan dalam diri seseorang sehingga 

peraturan-peraturan dapat diikuti dan dipraktikkan.  

c. Alat pendidikan.  

Sebagai sarana untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan 

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan.  

d. Hukuman.  

Sebagai upaya untuk menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang 

salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan 

harapan (Tu`u, 2004: 48).  

4. Kedisiplinan Belajar di Institusi dan di Rumah 

Disiplin belajar dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu disiplin 

belajar di institusi dan disiplin belajar di rumah: 

a. Disiplin belajar di institusi. 

1) Pengertian Disiplin Belajar di Institusi 
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Menurut Mulyasa (2008) Disiplin di institusi bertujun untuk 

membantu peserta didik menemukan jati dirinya, dan mengatasi 

serta mencegah timbulnya problem-problem disiplin dan berusaha 

menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan 

pembelajaran, sehingga mereka menataati segala peraturan–

peraturan yang telah ditetapkan. 

Kedisiplinan institusi erat hubungannya dengan kerajinan 

peserta didik dalam institusi dan juga dalam belajar. Jadi disiplin 

belajar di institusi adalah keseluruhan sikap dan perbuatan peserta 

didik yang timbul dari kesadaran dirinya untuk belajar, dengan 

mentaati dan melaksanakan sebagai peserta didik dalam berbagai 

kegiatan belajarnya di institusi, sesuai dengan peraturan yang ada 

yang didukung adanya kemampuan guru, fasilitas, sarana dan 

prasarana institusi. 

2) Macam–macam disiplin belajar di institusi 

Ada beberapa disiplin belajar yang hendaknya dilakukan oleh 

para siswa dalam kegiatan belajarnya di institusi sesuai dengan 

pendapat Slameto (2003) yang mengatakan sebagai berikut: 

Perilaku disiplin belajar siswa di institusi dapat dibedakan 

menjadi tiga macam: 

a) Disiplin siswa dalam mentaati tata tertib di institusi 

Disiplin siswa dalam menjalankan tata tertib di institusi adalah 

kesesuaian tindakan siswa dengan tata tertib atau peraturan 
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institusi yang ditunjukkan dalam setiap perilakunya yang selalu 

taat dan mau melaksanakan tata tertib institusi dengan penuh 

kesadaran. 

Semakin taat siswa terhadap tata tertib institusi, semakin baik 

mereka dalam mengikuti semua kegiatan belajarnya. Karena 

mereka terbebas dari berbagai sanksi institusi, sehinggga 

kegiatan belajarnya dapat berjalan dengan lancar dan siswa 

akan lebih mudah menerima materi yang di berikan guru yang 

ada pada akhirnya prestasi belajar yang dicapai bisa optimal 

b) Disiplin dalam mengikuti pelajaran di institusi 

Siswa yang memilki disiplin belajar dapat dilihat dari 

keteraturan dan ketekunan belajarnya. Disiplin siswa dalam 

mengikuti pelajaran di institusi menuntut adanya keaktifan, 

ketekunan dan ketertiban dalam mengikuti pelajaran, yang 

terarah pada suatu tujuan belajar. 

Mengikuti pelajaran dengan baik merupakan salah satu tata 

tertib yang harus dijalani sebagai pelajar. Dengan mengikuti 

pelajaran, siswa akan lebih mudah memahami apa yang akan 

diberikan guru sehingga siswa akan lebih mudah meningkatkan 

prestasinya 
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b. Disiplin belajar dirumah 

1) Pengertian disiplin belajar dirumah  

Disiplin belajar dirumah adalah suatu tingkat konsistensi dan 

konsekuensi serta keteraturan dalam kegiatan belajar untuk 

memperoleh tingkah laku yang timbul dari kesadaran dirinya untuk 

belajar dengan mentaati dan melaksanakan tugasnya sebagai siswa 

dirumah dengan dukungan orang tua yang mengawasi, 

mengarahkan, serta berupaya untuk membuat anak menyadari 

kesadaran untuk berdisiplin diri (Istirokhah, 2003). 

2) Macam–macam disiplin belajar dirumah 

Beberapa indikator yang dapat dikemukakan agar disiplin 

belajar dapat dibina dan dilaksanakan dalam proses pendidikan 

yaitu tidak membangkang peraturan yang berlaku baik bagi para 

pendidik maupun peserta didik. 

a) Dapat mengatur waktu belajar di rumah. 

Waktu merupakan rangkaian sesuatu ketika proses, perbuatan 

atau keadaan berada atau langsung. Sebagian waktu siswa 

berada dirumah, waktu belajar sebaiknya disediakan cukup 

banyak pada sore atau malam hari. Kegiatan belajar 

membutuhkan waktu yang banyak, waktu belajar yang cukup, 

bila diisi dengan baik dan didukung dengan cara belajar yang 

baik, hasil yang dicapai akan lebih baik pula. Dalam hal ini, 
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guru–guru dan orang tua dapat berperan membantu siswa 

mengatur, membagi, mengelola dan mengisi waktu yang baik 

b) Tepat waktu dalam belajar. 

Belajar merupakan kewajiban bagi seorang siswa karena untuk 

mengetahui dan mendapatkan berbagai kecakapan. Disiplin 

belajar akan membuat siswa memilki kecakapan mengenai cara 

belajar yang baik. Dengan disiplin siswa akan dapat 

menghargai waktunya dengan sebaik- baiknya. Untuk membagi 

waktu belajar siswa harus membuat jadwal yang tepat untuk 

membatasi kegiatan lain yang tidak berguna yang dapat 

membantu kegiatan belajar. Orang tua mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam menegakkan kedisiplinan belajar, 

karena sebagian besar waktu yang dimiliki siswa yaitu berada 

dirumah. 

Tugas utama siswa adalah belajar, oleh karena itu sebagai 

siswa dituntut untuk selalu tepat waktu untuk belajar. 

Kebiasaan tepat waktu dalam belajar akan meningkatkan 

kecerdasan siswa sehingga siswa dapat mencapai prestasi 

belajarnya secara optimal. 

c) Disiplin dalam mengerjakan tugas institusi di rumah. 

Pemanfaatan waktu secara efisien dan efektif merupakan salah 

satu cara terbaik untuk melatih sikap disiplin terutama disiplin 

di rumah. Kalau anak dibiasakan memanfaatkan waktu sebaik –
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baiknya khususnya waktu belajar maka anak tersebut akan 

mampu melaksanakan tanpa merasa berat dan tertekan. 

Tugas yang diberikan guru merupakan kewajiban bagi siswa 

untuk mengerjakannya. Guru memberikan tugas untuk 

dikerjakan di rumah dengan maksud supaya siswa belajar, 

semakin sering siswa belajar maka akan dapat meningkatkan 

ingatannya terhadap materi pelajaran yamg telah diperoleh di 

sekolah sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal 

(Istirokhah, 2003). 

 

B. Prestasi Belajar 

1. Pengertian 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar. Prestasi belajar merupakan salah satu 

indikator daya serap dan kecerdasan mahasiswa yang bisa digunakan 

untuk menyusun dan menetapkan keputusan/ langkah kebijakan baik yang 

menyangkut mahasiswa, pendidik maupun institusi yang mengelola 

program pendidikan (Syah, 2008) 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru (Tu’u, 2004).  
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2. Penilaian Prestasi 

Penilaian prestasi belajar berdasarkan tiga aspek yaitu kognitif, afektif 

dan psikomotor (Winkel, 2005).  

Tabel 2.1 Perbandingan nilai angka dan huruf 

Rentang 
Skor (skala 

100) 

Nilai dalam skala 5 
Lambang huruf Bobot nilai mata kuliah Arti lambang 

80-100 A 4 Sangat baik 
70-79 B 3 Baik 
60-69 C 2 Cukup 
40-59 D 1 Kurang 
0-39 E 0 Gagal 

Sumber: Peraturan Rektor UNS. No 553/H27/PP/2009 

3. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar sebagai berikut:  

a. Faktor dalam, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar yang berasal dari siswa yang sedang belajar.  

Faktor dalam meliputi :  

1). Kondisi Fisiologis  

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang. Seorang siswa dalam keadaan segar 

jasmaninya akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya, sebaliknya 

siswa yang fisiknya lelah juga akan mempengaruhi hasil belajarnya. 

Di samping kondisi tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah 

kondisi panca indera, terutama penglihatan dan pendengaran. 

Sebagian besar yang dipelajari manusia adalah dengan membaca, 
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melihat contoh atau model, melakukan observasi, mengamati hasil 

eksperimen, mendengarkan keterangan guru, mendengarkan ceramah 

keterangan orang lain. Jadi jelaslah di antara seluruh panca indera 

mata dan telinga mempunyai peranan yang sangat penting.   

2). Kondisi Psikologis  

Semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja berpengaruh 

terhadap proses belajar yang juga bersifat psikologis. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi terhadap proses dari hasil belajar yaitu: 

(a) Kecerdasan  

Telah terjadi hal yang cukup terkenal bahwa kecerdasan 

besar peranannya dalam berhasil atau tidaknya seorang siswa 

mempelajari sesuatu atau mengikuti suatu program pendidikan. 

Seorang siswa yang cerdas umumnya akan lebih cepat mampu 

belajar jika dibandingkan dengan siswa yang kurang cerdas, 

meskipun fasilitas dan waktu yang diperlukan untuk mempelajari 

materi atau bahan pelajaran sama.  

Hasil pengukuran kecerdasannya biasa dinyatakan dengan 

angka yang menunjukkan perbandingan kecerdasan yang dikenal 

dengan istilah IQ (Intelligence Quotion). Berbagai hasil 

penelitian menunjukkan hubungan yang erat antara IQ dengan 

hasil belajar di sekolah. Tinggi rendahnya kecerdasan yang 

dimiliki seorang siswa sangat menentukan keberhasilannya 

mencapai prestasi belajar, termasuk prestasi-prestasinya lain 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



sesuai macam-macam kecerdasan yang menonjol yang ada pada 

dirinya. Hal itu dapat kita ketahui umumnya tingkat kecerdasan 

yang baik dan sangat baik cenderung lebih baik angka nilai yang 

dicapai siswa.  

(b) Bakat  

Di samping Intelegensi, bakat merupakan faktor yang besar 

pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Bakat 

adalah kemampuan yang ada pada seseorang yang dibawanya 

sejak lahir, yang diterima sebagai warisan dari orang tua. Bagi 

seorang siswa bakat bisa berbeda dengan siswa lain. Ada siswa 

yang berbakat dalam bidang ilmu sosial, dan ada yang di ilmu 

pasti. Karena itu, seorang siswa seorang siswa yang berbakat di 

bidang ilmu sosial akan sukar berprestasi tinggi di bidang ilmu 

pasti, dan sebaliknya. Bakat-bakat yang dimiliki siswa tersebut 

apabila diberi kesempatan dikembangkan dalam pembelajaran, 

akan dapat mencapai prestasi yang tinggi. Sebaliknya, seorang 

siswa ketika akan memilih bidang pendidikannya, sebaiknya 

memperhatikan aspek bakat yang ada padanya. Untuk itu, 

sebaiknya bersama orang tuanya meminta jasa layanan psikotes 

untuk melihat dan mengetahui bakatnya. Sesudah ada kejelasan, 

baru menentukan pilihan.  
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(c) Minat dan perhatian  

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. 

Perhatian adalah melihat dan mendengar dengan baik dan teliti 

terhadap sesuatu. Minat dan perhatian biasanya berkaitan erat. 

Apabila seorang siswa menaruh minat pada satu pelajaran 

tertentu, biasanya cenderung memperhatikannya dengan baik. 

Minat dan perhatian yang tinggi pada mata pelajaran akan 

memberi dampak yang baik bagi prestasi belajar siswa. Oleh 

karena itu, seorang siswa harus menaruh minat dan perhatian 

yang tinggi dalam proses pembelajaran-pembelajaran di sekolah. 

Dengan minat dan perhatian yang tinggi, kita boleh yakin akan 

berhasil dalam pembelajaran. .  

(d) Motivasi  

Motivasi adalah kondisi psikologi yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi belajar kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi 

selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan 

seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam belajar, 

kalau siswa mempunyai motivasi yang baik dan kuat, hal itu akan 

memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang 

tinggi. Siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar akan 

memberi dampak kurang baik bagi prestasi belajarnya.  
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(e) Emosi  

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses belajar 

seorang siswa akan terbentuk suatu kepribadian tertentu, atau tipe 

tertentu, misalnya siswa yang emosional dalam belajar, akan 

mudah putus asa. Hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi 

bagaimana siswa menerima, menghayati pengalaman yang 

didapatnya dalam suatu pembelajaran.   

(f) Kemampuan Kognitif  

Yang dimaksud dengan kemampuan kognitif yaitu 

kemampuan berfikir, menalar yang dimiliki siswa. Jadi 

kemampuan kognitif berkaitan erat dengan ingatan dan berfikir 

seorang siswa.  

Sebagai sesuatu yang harus diketahui guru adalah 

bagaimana mengatur faktor-faktor itu, berpengaruh dan 

membantu siswa mendapatkan hasil belajar yang optimal.  

b. Faktor luar, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor yang tergolong 

dari faktor ini adalah:  

1). Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan ini terdiri dari lingkungan alami dan 

lingkungan sosial.  

(a) Lingkungan alami, yaitu kondisi alami yang dapat berpengaruh 

terhadap proses dan hasil belajar, termasuk dalam lingkungan 
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alami yaitu suhu, cuaca, udara, pada waktu itu dan kejadian-

kejadian yang sedang berlangsung.  

(b) Lingkungan sosial, dapat berwujud manusia, wujud lain yang 

berpengaruh langsung terhadap proses dan hasil belajar. 

Misalnya hubungan murid dengan guru, orang tua dengan anak, 

dan lingkungan masyarakat di luar sosial yang baik, mesra dapat 

membantu terciptanya prestasi belajar siswa.  

2). Faktor Instrumental.  

Faktor instrumental adalah faktor yang adanya dan 

penggunaanya dirancangkan sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor yang termasuk instrumental antara lain:  

(a) Kurikulum  

Kurikulum yang sering berubah-ubah membuat tujuan dan 

maksud pembelajaran berubah dan akan berefek pada output 

proses belajar mengajar yang berfondamental kurang bagus pada 

diri siswa. Sedangkan kurikulum yang baik, jelas dan mantap 

akan memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik.  

(b) Program  

Program pendidikan pengajaran di sekolah yang telah 

dirinci dalam suatu kegiatan yang telah jelas, akan 

mempermudah membuat rencana/program dan program yang 

jelas tujuannya akan membantu siswa dalam belajar.  
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(c) Sarana  

Sarana/tempat belajar siswa, termasuk di dalamnya 

penerangan, gedung, ventilasi, yang baik dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Di samping itu alat-alat pelajaran, 

perpustakaan yang lengkap juga merupakan faktor pendukung 

akan keberhasilan belajar seorang siswa.  

(d) Guru/Tenaga Pengajar  

Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan faktor 

penting terhadap keberhasilan seorang siswa dalam belajar. 

Maka dari itu peningkatan guru menjadi guru yang profesional 

mutlak penting bagi guru yang ingin berhasil dalam 

melaksanakan tugas utamanya.  

 

C. Mata Kuliah Obstetri 

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk 

memahami tentang komplikasi kebidanan. Topik yang dibahas meliputi: 

komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, kedaruratan kebidanan dan 

prosedur tindakan operatif kebidanan dan gangguan psikologi dalam 

kebidanan (silabus obstetri). 

 

D. Hubungan Kedisiplinan dengan Prestasi Belajar 

Berbagai penelitian menunjukkan bahawa hasil belajar mempunyai 

korelasi positif dengan kedisiplinan belajar. Kedisiplinan ini akan mendukung 
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bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, mendorong siswa 

melakukan yang baik dan benar, membantu siswa memahami dan 

menyesuaikan diri dengan sekolah, siswa belajar hidup dengan kebiasaan–

kebiasaan yang baik dan bemanfaat baginya serta lingkungannya. Jadi, 

lemahnya penerapan disiplin belajar siswa disekolah dapat menjadi 

penghambat perkembangan perilaku dan prestasi siswa. 

Kedisiplinan dalam suatu institusi atau sekolah sangat diperlukan karena 

kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah 

dan juga dalam belajar. Banyak sekolah atau institusi pendidikan yang dalam 

pelaksanaan disiplin kurang, sehingga mempengaruhi sikap siswa dalam 

belajar, kurang bertanggung jawab, karena tidak ada sanksi.  

Disiplin dapat dipandang sebagai salah satu kunci sukses siswa dalam 

mencapai hasil belajar yang optimal. Disiplin menjadi prasyarat bagi 

pembentukan sikap, perilaku dan tata tertib kehidupan yang akan mengantar 

seseorang siswa sukses dalam belajar, dengan demikian semakin tinggi tingkat 

kedisiplinan siswa, diduga akan semakin tinggi pula hasil belajarnya. 

Sebaliknya semakin rendah tingkat kedisiplinan siswa, diduga semakin rendah 

pula hasil belajarnya. 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



E. Kerangka Pemikiran 

Secara skematis hubungan antara kedisiplinan belajar siswa dengan 

hasil belajar adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: diteliti 

: tidak diteliti 

 

 

F. Hipotesis 

 “Kedisiplinan belajar siswa yang tinggi dapat meningkatkan prestasi belajar 

mata kuliah obstetri”. 

Kedisiplinan Belajar 
1. Disiplin siswa dalam mentaati tata 

tertib di institusi 
2. Disiplin dalam mempersiapkan 

pelajaran 
3. Disiplin dalam mengikuti pelajaran 
4. Disiplin balajar di rumah 

Prestasi Belajar 

Kebiasaan 
dan 

keteraturan 
belajar 

Faktor internal: 
fisiologis dan psikologis 
Faktor eksternal: 
lingkungan dan sekolah 

Pembentukan 
sikap, prilaku 

dan tata 
kehidupan 

kesadaran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

     Jenis penelitian ini menggunakan desain observasional analitik yaitu 

melakukan pengamatan ataupun pengukuran terhadap berbagai variabel 

subjek penelitian menurut keadaan alamiah, tanpa melakukan manipulasi atau 

intervensi (Sastroasmoro, 2002). Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan cross sectional yaitu rancangan penelitian dengan melakukan 

pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan (sekali waktu) pada 

populasi (Hidayat, 2007)  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di DIV Kebidanan FK UNS penelitian dilakukan 

bulan Maret - Juni 2010 

 

C. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa semester 2 di DIV 

Kebidanan FK UNS dengan jumlah 34 mahasiswa. 

 

D. Sampel dan Teknik Sampling 

     Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 

jenuh yaitu berjumlah 34 mahasiswa. 
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E. Identifikasi Variabel 

1. Variabel Bebas, yaitu kedisiplinan belajar  

2. Variabel Terikat, yaitu prestasi belajar mahasiswa  

 

F. Definisi Operasional 

1. Kedisiplinan Belajar 

a. Kedisiplinan belajar adalah perilaku yang ditanamkan dengan 

kesadaran dan tanggung jawab di dalam jiwa individu untuk mentaati 

dan menjalani peraturan yang sudah ditetapkan dalam belajar. 

b. Cara mengukur: untuk mengukur kedisiplinan dengan kuesioner 

dengan masing – masing mempunyai empat alternatif jawaban.  

c. Skala: interval 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Kedisiplinan Belajar 

No Indikator Aspek yang dinilai No. Item 
1 Taat dan patuh 

terhadap tata 
tertib institusi 

a. Kehadiran peserta didik di kampus 
b. Kehadiran peserta didik di  kelas 
c. Perijinan 

1,2,3 
4,5 
6 

2 Disiplin dalam 
mempersiapkan 
perkuliahan 

a. Sumber belajar 
b. Persiapan mental   

7,8,9 
10 

3 Disiplin saat 
mengikuti 
perkuliahan 

a. Kosentrasi saat perkuliahan 
berlangsung 

b. Meringkas/mencatat materi yang 
diajarkan 

11,12,13,14 
15,16 

4 Disiplin belajar 
dirumah 

a. Penggunaan Waktu luang 
b. Pembuatan jadwal 
c. Pemanfaatan Waktu belajar 

17,18,19 
20,21,22 
23,24,25,26 

2. Prestasi Belajar 
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a. Prestasi belajar adalah skor yang telah dicapai oleh mahasiswa 

semester 2 di DIV Kebidanan FK UNS 

b. Cara mengukur: diukur dengan memberikan tes tertulis tentang materi 

obstetri yang sudah diberikan 

c. Skala: interval 

 

G. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut 

dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur. Validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpan dari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud (Widoyoko, 2009). 

Dalam penelitian ini uji validitas instrumen menggunakan validitas 

eksternal. Hal ini dilakukan dengan cara mengkorelasi skor faktor yang 

satu dengan skor faktor yang lain dan selanjutnya setiap faktor di 

korelasikan dengan skor total (Widoyoko, 2009). Rumus koefisien yang 

dipakai adalah koefisien Product Moment yang dikemukakan oleh Person, 

yaitu: 

Rumus:  ( )( )åå
å=

22 yx

xy
rxy  

Keterangan: 

åxy
= Hasil kali dari nilai x dan y 

rxy      = Koefisien korelasi antara x dan y 
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Σx
2     = Jumlah dari skor x2 

Σy2     = Jumlah dari skor y2 

Kriteria keputusan: 

rhitung > rtabel  maka item dikatakan valid. 

rhitung < rtabel  maka item dikatakan tidak valid. 

(Sugiyono, 2008) 

Dari 30 soal yang disebar kepada 30 responden, didapatkan 26 soal yang 

valid. 

2. Reliabilitas Instrumen  

Instrumen tes dikatakan (reliabel) jika memberikan hasil yang tetap 

atau ajeg (konsisten) apabila diteskan berkali-kali (Widoyoko, 2009). 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang 

benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil tetap 

akan sama. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. 

Reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan (Arikunto, 2006). 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya yang reliabel dapat 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Untuk mengetahui 

reliabilitas angket yang menggunakan rumus alpha. 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-÷

ø
ö

ç
è
æ

-
= å

2

2

11 1
1 t

b

k
k

r
s
s

 

Keterangan: 

11r  = reliabilitas instrument 
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k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

å 2bs = jumlah varians butir 

2ts  = varians total 

Kriteria keputusan: jika nilai koefisien reliabilitas Cronbach Alpha 0,6, 

maka instrumen cukup reliable. Sedangkan hasil perhitungan reliabilitas 

didapatkan angka 0,887 dan angka ini menunjukkan soal yang diujikan 

reliabel.  

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa besar hubungan 

kedisiplinan belajar mahasiswa dengan prestasi belajar. Adapun korelasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Product moment (Budiarto, 

2001). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

rxy = 
( )( )

( ) } ( ) }{{ 2222 åååå
ååå

--

-

yyNxxN

yxxyN
 

Keterangan: 

N  = Jumlah subyek 

rxy  = Koefisien antara x dan y 

x  = Jumlah tiap butir soal 

y   = Jumlah butir soal  
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Menurut Sugiyono (2008) untuk mengetahui keeratan hubungan tersebut maka 

peneliti menggunakan teknik interpretasi koefisien korelasi pada table dibawah 

ini: 

Tabel 3.2  Pedoman Inteprestasi Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Kekuatan 

Korelasi, Nilai p dan Arah Korelasi 

No Parameter Nilai Interprestasi 
1 Kekuatan 

Korelasi 
(r) 

0,00-0,199 Sangat Lemah 
0,20-0,399 Lemah 
0,40-0,599 Sedang 
0,60-0,799 Kuat 
0,80-1,000 Sangat Kuat 

2 Nilai p P < 0,05 Terdapat korelasi yang bermakna antara 
dua variabel yang diuji 

P > 0,05 Tidak terdapat korelasi yang bermakna 
antara dua variabel yang diuji 

3 Arah 
Korelasi 

+ (positif) Satu arah, semakin besar nilai satu variabel 
semakin besar pula nilai variabel lainnya 

- (negatif) Berlawanan arah, semakin besar nilai satu 
variabel semakin kecil pula nilai variabel 
lainnya 

Sumber : Dahlan (2008) 

Penghitungan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Selanjutnya 

untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan variable X terhadap Y dapat 

ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

KP= r2x100% 

Keterangan: 

KP: Nilai koefisien determinan 

R: Nilai koefisien korelasi 

(Riduwan, 2004) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Data kedisiplinan belajar pada mahasiswa semester II DIV Kebidanan FK 

UNS diketahui melalui angket kedisiplinan belajar yang telah disebarkan. Data 

yang terkumpul dari kedisiplinan belajar terdiri dari 34 responden dengan jumlah 

variabel 26 pertanyaan. Dari hasil penskoran angket diperoleh gambaran atau 

deskripsi statistik sebagai berikut: 

1. Hasil Analisis Data Univariat 

1. Data Hasil Angket Disiplin Belajar (X1) 

Data tentang disiplin belajar diperoleh melalui angket yang terdiri 

dari 26 item pertanyaan dengan empat alternatif jawaban dan skor 1, 2, 3 

dan 4. Jadi jumlah skor maksimal secara teoritis adalah 104 dan skor 

terendah adalah 26. Dari hasil skoring angket tentang kedisiplinsan belajar 

diperoleh skor tertinggi 82 dan skor terendah adalah 58 dengan rata-rata 

skor 70,68, standar deviasi (SD) sebesar 6,109. 

Berdasarkan data kuesioner kedisiplinan belajar yang disebarkan 

kepada mahasiswa DIV kebidanan semester II didapatkan beberapa hasil 

gambaran mengenai kedisiplinan mahasiswa. Dari indikator taat terhadap 

tata tertib didapatkan sebagian besar mahasiswa taat terhadap tata tertib 

yang ada. Keisiplinan tersebut dalam hal kehadiran peserta didik di 

kampus dan kehadiran peserta didik di kelas. Sedangkan dalam hal 
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perijinan tidak masuk ke kampus masih banyak mahasiswa yang tidak 

memberikan ijin.  

Untuk indikator disiplin dalam menyiapkan materi kuliah hal yang 

diteliti mengenai sumber belajar yang dipersiapkan dan persiapan mental 

untuk menghadapi kuliah. Dalam penelitian ini didapatkan data 

kedisiplinan yang perlu untuk ditingkatkan yaitu dalam hal membawa 

buku referensi saat kuliah. Sedangkan untuk persiapan mental sebelum 

kuliah, mahasiswa pelu untuk meningkatkan kedisiplinan. 

Pada indikator disiplin mengikuti perkuliahan ini yang diteliti 

mengenai konsentrasi saat perkuliahan berlangsung dan meringkas atau 

mencatat materi yang diajarkan. Dari data yang diperoleh, kedisiplinan 

belajar yang perlu adanya peningkatan adalah dalam hal pemanfaatan jam 

kosong saat kuliah. 

Indikator terakhir adalah disiplin belajar di rumah. Hal yang diteliti 

meliputi penggunaan waktu luang, pembuatan jadwal dan pemanfaatan 

waktu belajar. Dari data yang diperoleh perlu adanya peningkatan 

kedisiplinan pada hampir semua hal yang diteliti. Jadi mahasiswa perlu 

lebih disiplin lagi dalam belajar di rumah. Masing-masing data distribusi 

frekuensi skor kedisiplinan dapat dilihat pada lampiran. 

 

2. Data Hasil Prestasi Belajar (Y) 

Data tentang prestasi belajar diperoleh melalui dokumentasi hasil 

ujian mid-semester. Dari hasil penelitian ini diperoleh skor tertinggi 65 
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dan skor terendah adalah 19 dengan rata-rata skor 48,21 dan standar 

deviasi (SD) sebesar 11,170. Distribusi frekuensi untuk variable prestasi 

belajar tercantum pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar 

Interval Frekuensi % 
19-29,5 3 8,82 
30,5-41 4 11,80 
42-52,5 15 44,10 
53,5-63 12 35,30 
jumlah 34 100,00 

  Sumber:Data Primer, 2010 

Tabel diatas menunjukkan paling banyak siswa mempunyai prestasi 

belajar pada interval nilai 30,5-41 yatu sebesar 44,1% atau 15 mahasiswa. 

Sedangkan Interval nilai terendak adalah 19-29,5 dengan besar frekuensi 3 

mahasiswa atau sebesar 8,82%.  

2. Hasil Analisis Data Bivariat 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 34 

mahasiswa. Penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2010 di DIV 

Kebidanan FK UNS. Responden yang dipakai adalah seluruh mahasiswa 

semester II. 

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

atau korelasi antara kedisiplinan mahasiswa dengan prestasi belajar 

mahasiswa semester II DIV Kebidanan FK UNS 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Korelasi 

Korelasi  Kedisiplinan Prestai 
Pearson Correlation 1 .585** 
Sig. (2-tailed)       .000 

Pearson Correlation .585** 1 
Sig. (2-tailed)            .000  

             Sember: Data Primer, 2010 

Nilai korelasi dari penelitian ini positif yaitu sebesar 0,585 dengan nilai      

p=0,000. Berdasarkan tabel korelasi koefisien nilai r, angka 0,585 termasuk 

dalam tingkat hubungan yang cukup atau antara variable penelitiannya 

memiliki hubungan. 

Selanjutnya untuk menentukan besar kecilnya sumbangan variable X 

dan Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan berikut:  

KP=r2x 100% 

    =(0,585)2 x 100% 

    =34,22% 

Artinya variabel kedisiplinan belajar memberikan konstribusi terhadap 

prestasi belajar sebesar 34,22% dan sisanya 65,78% ditentukan oleh faktor 

lain diantaranya intelegensi, perhatian, minat, bakat, kesiapan, kelelahan, 

factor keluarga, suasana belajar dan metode mengajar.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Kedisiplinan Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prestasi belajar didapatkan skor 

tertinggi berada pada interval 70-75 dengan prosentase 38,24%. Dalam rangka 

meningkatkan mutu hasil belajar mata kuliah obstetri di DIV kebidanan FK 

UNS berusaha untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya 

disiplin diri baik di institusi maupun di rumah. Disiplin bertujuan untuk 

membantu peserta didik untuk menemukan jati dirinya, dan mengatasi dan 

mencegah timbulnya masalah-masalah dan berusaha menciptakan situasi yang 

menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala 

peraturan yang telah ditetapkan (Tu’u, 2004). Semakin mahasiswa taat 

terhadap peraturan maka semakin baik mengikuti semua kegiatan belajarnya, 

sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar dan mahasiswa akan 

lebih mudah menerima materi yang diberikan.  

Disiplin di institusi sangat penting karena memberi dukungan bagi 

terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, mendorong mahasiswa 

melakukan yang baik dan benar, membantu mahasiswa memahami dan 

menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjahui melakukan 

hal-hal yang dilarang oleh institusi, mahasiswa belajar hidup dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. 
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Untuk mewujudkan kedisiplinan ini dibutuhkan kesadaran dan tata tertib yang 

mengatur dan membiasakan mahasiswa untuk berlaku disiplin.  

Ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib institusi sangat berpengaruh 

terhadap perilaku mahasiswa, karena dalam tata tertib mahasiswa akan belajar 

mengetahui perilaku yang diharapkan oleh orang lain yang ada dalam 

lingkungannya. Dengan menegakkan tata tertib yang ketat dan konsisten 

membuat mahasiswa akan berusaha untuk taat pada peraturan institusi. 

Apabila disiplin dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab, maka akan 

muncul sikap atau perilaku yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, 

ketertiban akan membentuk kepribadian menjadi lebih baik, teratur, rajin, dan 

akan membuat akibat pula pada prestasi belajar mahasiswa.  

Dalam penelitian ini disiplin belajar mempunyai pengaruh sebesar 

34,22% terhadap prestasi belajar sedangkan 65,78% ditunjang oleh faktor lain. 

Faktor lain tersebut yaitu belum atau tidak adanya motivasi, minat, bakat, 

tingkat intelegensi, malas, lingkungan kost tidak mendukung, masalah 

keluarga, kualitas soal, yang semuanya dapat mempengaruhi mahasiswa 

dalam belajar. 

 

B. Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prestasi belajar mata kuliah 

Obstetri diperoleh skor tertinggi 65 dan skor terendah adalah 19 dengan rata-

rata skor 48,21. Prestasi belajar ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. 

Faktor tersebut antara lain kecerdasan yang baik, pelajaran sesuai bakat yang 
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dimiliki, ada minat dan perhatian yang tinggi dalam pembelajaran, motivasi 

yang baik dalam belajar, cara belajar yang baik dan strategi belajar variatif 

yang dikembangkan oleh guru, kedisiplinan belajar atau keteraturan belajar 

(Tu’u, 2004). Sedangkan dari hasil kuesioner diperoleh data kedisiplinan 

belajar yang rendah dalam hal kesiapan mengikuti perkuliahan karena belum 

mempersiapkan dirinya dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu 

mahasiswa juga kurang teratur belajar dirumah, baik dalam waktu belajar, 

pembuatan jadwal dan juga belajar kelompok. 

Penerapan ketaatan dan kepatuhan dalam segala aspek kehidupan, 

termasuk dalam pembelajaran dan pengaturan waktu belajar akan 

mempengaruhi prestasi belajar. Kerelaan hidup teratur mengikuti tata tertib 

akan membuka hatinya untuk menerima ilmu dan pendidikan di kampus 

selanjutnya akan memicu dan mendorong untuk belajar lebih baiksehingga 

akan mencapai prestasi yang maksimal. 

 

C. Hubungan Kedisiplinan dan Prestasi Belajar 

Analisis korelasi kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar terdapat 

hubungan yang positif antara kedisiplinan dengan prestasi belajar secara  

signifikan (p=0,00) dengan kekuatan interpretasi (r=0,585) sehingga dapat 

diartikan bahwa kedisiplinan belajar mempunyai sumbangan efektif terhadap 

prestasi belajar sebesar 34,22%. Berdasarkan hasil diatas menunjukkan 

hubungan positif yang artinya semakin tinggi kedisiplinan belajar maka 

semakin baik pula prestasi belajarnya.  
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Hasil penelitian diatas dapat dibuktikan bahwa hipotesis diterima yaitu 

ada hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar. Hal ini 

sesuai dengan tinjauan teori bahwa kedisiplinan belajar merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar (Slameto, 2003). 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelunya yang dilakukan oleh 

Fithria Nurul Fatimah (2008) dengan judul ”Hubungan antara Kedisiplinan 

Belajar dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Kebidanan di Akbid Mitra Husada 

Karanganyar”. Perbedaan penelitian ini mulai dari subjek penelitiannya, 

analisis data dan hasilnya. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa kebidanan 

yang berada di Universitas dimana kontrol terhadap kedisiplinan belajarnya 

kurang, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di akademi kebidanan 

yang sangat ketat terhadap peraturan institusi. Analisis data pada penelitian ini 

dapat dilihat berapa persen sumbangan variabel kedisiplinan terhadap prestasi 

belajar, sedangkan untuk penelitian sebelumnya tidak dilakukan 

penghitungan. Hasil analisis bivariat pada penelitian ini bila dilihat pada tabel 

koefisien korelasi mempunyai korelasi cukup yaitu r=0,585, sedangkan 

penelitian sebelumnya mempunyai korelasi kuat yaitu r=0,609. Berdasarkan 

data diatas, kedisiplinan mempunyai hubungan terhadap prestasi belajar. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan: 

1. Kedisiplinan belajar mempunyai korelasi positif terhadap prestasi belajar. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan korelasi pearson yaitu 0,585 

yang menunjukkan korelasi sedang/cukup  

2. Prestasi belajar mata kuliah obstetri mahasiswa DIV kebidanan masih 

termasuk rendah. Hal ini dapat terlihat dari skor tertinggi untuk mata 

kuliah tersebut adalah 65, skor terendah adalah 19 dan skor rata-rata 48,21.  

3. Kedisiplinan belajar mempunyai pengaruh 34,22% terhadap prestasi 

belajar, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat intelegensi, 

motivasi belajar, minat, bakat, masalah keluarga, kualitas soal, metode 

belajar, dan lain sebagainya 

 

4. Saran 

1. Bagi mahasiswa untuk dapat meningkatkan kedisiplinan belajar seperti  

disiplin dalam menyiapkan materi yang akan diajarkan, disiplin 

memanfaatkan waktu luang, disiplin menyusun jadwal belajar dan juga 

disiplin belajar bersama atau kelompok sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar. 
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2. Bagi dosen dapat memberikan variasi gaya mengajar dengan diskusi atau 

latihan menganalisa kasus obstetri. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diupayakan untuk menambah variabel 

penelitian, misalnya motivasi belajar, minat membaca, kualitas soal, atau 

metode pembelajaran. 
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