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ABSTRAK 
 
 
 Wachid Brilian Aji Raharjo, K5102049. PENGARUH DISIPLIN 
BELAJAR SISWA DAN MINAT BACA BUKU PELAJARAN  TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SISWA  SMP YKAB 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2006/2007. Skripsi. Surakarta : Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2007. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar siswa 
dan minat baca buku pelajaran terhadap prestasi belajar ilmu Pengetahuan Sosial 
Siswa SMP YKAB Surakarta Tahun ajaran 2006/2007. 
 Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, 
sedang teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Teknik 
pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi, dan angket. Sampel 
yang diambil adalah 14 siswa SMP YKAB Surakarta. Teknik analisis datanya 
adalah dengan tehnik analisis regresi ganda. 
 Untuk   hipotesis yang menyatakan pengaruh disiplin belajar siswa dan 
minat baca buku pelajaran terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 
siswa SMP YKAB Surakarta tahun 2007   diperoleh Fo sebesar 11,482>Ft 5% 
sebesar 3,98. Untuk Hipotesis yang menyatakan pengaruh yang signifikan antara 
disiplin belajar siswa dan minat baca buku pelajaran diperoleh Fo sebesar 
0,923>rt 5% sebesar 0,497. Dan Hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa sebesar 
0,667>rt 5% sebesar 0,497. 
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MOTTO 
 
 

  
Carilah ilmu yang bermanfaat agar kita dapat yang manfaat. 
 

(Peneliti) 
 
 

Ilmu itu seperti pasir,apabila kita genggam erat maka  kita selamat, apabila kita 
lepas kita akan tersesat. 

(Peneliti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
Ayah dan Ibu tercinta 

 Adik – adikku tersayang 
Almamater 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat 

dan hidayahnya penulis mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk 

menyelesaikannya. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan pada junjungan 

kami nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kami dari zaman yang sangat 

gelap menuju sinar yang terang. 

 Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Khusus Jurusan 

Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

 Penulis ingin sampaikan rasa terimakasih kepada beberapa pihak yang 

telah membantu hingga kesulitan – kesulitan dapat teratasi, yaitu kepada 

1. Dr. Trisno Martono,MM selaku Dekan  Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Drs. Asrowi, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, dan Drs. 

Sutijan, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan. 

3. Drs. R Indianto, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Khusus 

dan Drs Maryadi M.Ag selaku Sekretaris Program Studi PKH FKIP UNS. 

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



 8 

4. Prof. Drs. Anton Sukarno M.Pd selaku pembimbing I yang dengan sabar 

membimbing penulis. 

5. Drs. Hermawan M.Si selaku pembimbing II yang selalu mencurahkan 

tenagannya untuk melayani penulis dalam konsultasi. 

6. Dra. Sri Widati selaku Kepala Sekolah SMP YKAB Surakarta yang 

dengan sabar memberikan semangat pada kami. 

7. Bapak dan Ibu guru YKAB dan segenap karyawannya yang selalu 

memberi semangat pada penulis. 

8.  Bapak dan Ibu Dosen PLB yang sudah membimbing kami dengan baik. 

9. Teater Peron Surakarta yang telah memberi saya kesempatan untuk 

belajar. 

10. Anak – anak YKAB yang setia melayani saya untuk belajar bersama. 

11. Mas Heri, Yoga dan Sakti yang telah membantu menuliskan rumus dan 

komputernya. 

12. Dan semuanya yang telah membantu atau tidak membantu saya ucapkan 

terima kasih. 

 

Penulis jelas sangat menyadari kalau tulisan yang dibuat ini tidaklah 

dapat jadi seperti ini tanpa bantuan  semuanya. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian 

 

          

      Surakarta, Februari 2007. 

       Penulis 

 

 

 

 

 

 

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



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL…………………………………………………………… ii 

PERSETUJUAN……………………………………………….... iii 

PENGESAHAN………………………………………………….. iv 

ABSTRAK……………………………………………………….. v  

MOTTO…………………………………………………………. vi 

PERSEMBAHAN………………………………………………. vii 

KATA PENGANTAR………………………………………….. viii 

DAFTAR ISI…………………………………………………….. x 

DAFTAR TABEL………………………………………………. xiv 

DAFTAR LAMPIRAN………………………….……………… xv 

 

BAB I     PENDAHULUAN……………………………………... 1 

 A. Latar Belakang Masalah………………..……..…….. 1 

              B. Identifikasi Masalah……………………..….………. 4 

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



 10 

 C. Pembatasan Masalah………………………………… 4 

 D. Perumusan Masalah……………………….………… 5  

 E. Tujuan Penelitian……………………………………. 6 

 F. Manfaat Penelitian…………………………………… 6  

         1. Manfaat Teoritis………………………………… 6 

         2. Manfaat Praktis…………………………………. 7  

 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS    8 

 A. Kajian Teori…………………………………………. 8 

  1. Disisplin Belajar siswa…………………………. 8 

   a. Pengertian Disiplin belajar………………... 8 

    

 

 

 

                               Hal 

   b. Faktor – faktor yang mempengaruhi kedisiplin  

       belajar……………………………………… 9 

   c. Prinsip menegakkan disiplin belajar………. 10 

   d. Cara pembinan disiplin belajar..................... 13 

  2. Minat baca…………………………………….. 17 

   a. Pengertian………………………………… 18 

   b. Pembinaan minat membaca…………… .. 19 

   c. Kendala peningkatan minat membaca…… . 20 

   d. Peranan perpustakan sekolah....................... 21 

  3. Prestasi Belajar Siswa.......................................... 22 

   a. Pengertian Prestasi Belajar.......................  .... 22 

   b. Faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi  

       belajar.............................................................  23 

 B. Kerangka Berpikir.......................................................... 25 

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



 11 

 C. Perumusan Hipotesis..................................................... 26 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 A. Tempat dan Waktu Penelitian....................................... 28 

  1. Tempat Penelitian................................................. 28 

  2. Waktu Penelitian.................................................. 38 

 B. Metode Penelitian.......................................................... 29 

 C. Populasi, Sampel dan Tehnik Pengambilan Sampel.... 30 

  1.  Populasi.............................................................. 30 

  2. Sampel DanTehnik Pengambilan Sampel........... 31 

  D. Tehnik Pengumpulan Data............................................ 31 

  1. Jenis Variabel........................................................ 31 

  2. Sumber Data......................................................... 32 

  3. Angket.................................................................. 32 

  4. Uji Instrumen Penelitian...................................... 33 

 E. Tehnik Analisis Data................................................... 36 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 A. Deskripsi Data............................................................ 41 

  1. Disiplin Belajar.................................................. 41 

  2. Minat Baca Buku Pelajaran.............................. 42 

  3. Prestasi Belajar IPS........................................... 44 

 B. Uji Persyaratan Analisis............................................ 45 

  1. Uji Normalitas................................................... 45 

   a. Disiplin Belajar........................................... 45 

   b. Minat Baca.................................................. 46 

   c. Prestasi Belajar........................................... 46 

  2. Uji Linieritas..................................................... 46 

   a. Disiplin Belajar dan Prestasi Belajar........... 46 

   b. Minat Baca dan Prestasi Belajar................. 46 

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



 12 

 C. Pengujian Hipotesis................................................... 47 

 D. Hasil Analisis Data................................................... 47 

 

 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 A. Kesimpulan………………………………………… 49 

 B. Implikasi Hasil Penelitian………………………….. 49 

 C. Saran – saran……………………………………….. 49 

 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………….... 51 

LAMPIRAN……………………………………………………...  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

1. Tabel 1 : Distribusi frekuensi   skor disiplin belajar……. 41 

2. Tabel 2 : Distribusi frekuensi skor minat baca....………   42 

3. Tabel 3 : Distribusi frekuensi skor disiplin belajar……. 44 

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



 13 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

    Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur merata baik material maupun spiritual berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut 

dibutuhkan adanya berbagai sumber yang memadai, satu diantaranya ialah sumber 

daya manusia. Faktor manusia menempati posisi yang sentral dan strategis dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu sumber daya yang ada perlu 

ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan negeri ini. Salah satu upaya untuk membentuk dan meningkatkan 

sumber daya manusia adalah dengan melalui pendidikan. Dengan pendidikan 

manusia dapat menambah pengetahuan dan ketrampilannya yang dapat berguna 

untuk membantu pelaksanaan pembangunan.   

  Agar usaha dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dapat dicapai, maka dalam pendidikan  perlu diperhatikan faktor-faktor yang 

merupakan penyebab kegagalan pendidikan dipandang dari subyek belajar. 

Sebagai penyebab kegagalan tersebut salah satunya adalah kurangnya disiplin 

belajar siswa. Selain itu penyebab lainnya adalah karena kurangnya minat baca 

buku pelajaran. 

     Disiplin belajar merupakan suatu kondisi yang sangat penting dan 

menentukan keberhasilan seorang siswa dalam proses belajar. Disiplin merupakan 

suatu keadaan atau kondisi yang harus dijalankan, apabila seorang siswa 

mengharap meraih prestasi yang optimal terutama dalam belajar. Dengan 

kesadaran yang tinggi dalam menerapkan disiplin dalam belajar, seorang siswa 

dapat ditumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pentingnya belajar.  

     Sebagian besar dari generasi muda yang merupakan generasi penerus 

adalah para pelajar atau siswa yang perlu mendapat pembinaan secara tepat dan 
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terarah, karena melihat kenyataan yang ada bahwa didalam lingkungan sekolah 

masih banyak pelanggaran terhadap peraturan tata tertib sekolah oleh siswa 

khususnya. Sangat sering kita dengar seperti terlambat masuk sekolah, pakaian 

tidak seragam, tidak masuk atau meninggalkan pelajaran tanpa izin, tidak 

mengerjakan tugas sampai pada perkelaian massal antar sekolah dan lain 

sebagainya. Dengan demikian tindakan tersebut mencerminkan kedisiplinan 

belajar siswa rendah. Hal ini akan berakibat prestasi siswa menjadi rendah.  

Menurut pengamatan sementara oleh guru tentang prestasi siswa pada 

umumnya siswa yang berprestasi tinggi biasanya disiplinnya juga tinggi, bagi 

siswa yang tidak disiplin atau kurang disiplin prestasinya lebih rendah.  

Kedisiplinan belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam 

maupun dari luar individu, pengaruh dari dalam individu mislanya : sifat 

bermalas-malas, keengganan memusatkan pelajaran, keinginan mencari gampang 

saja, kebiasaan melamun dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh dari luar 

individu misalnya : suasana di rumah, suasana di sekolah, waktu yang tersedia, 

dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan kedisiplinan belajar perlu diadakan 

pembinaan pribnadi siswa di sekolah dan di rumah. Pembinaan pribadi di rumah 

peran orang tua sangat besar artinya bagi penanaman disiplin belajar siswa orang 

tua yang tidak pernah mengingatkan waktu belajar, tidak pernah menanyakan 

penyelesaian tugas-tugas dari guru, tidak mau ikut memecahkan kesulitan anak, 

komunikasi yang kurang baik, tidak pernah memperhatikan kebutuhan anaknya, 

dan lain sebagainya. Maka hal-hal tersebut di atas mencerminkan bahwa orang tua  

tidak menumbuhkan kedisiplinan di rumah. Orang tua harus memperhatikan 

kepada anaknya, karena dengan perhatian dari orang tua, anak akan selalu ingat 

dengan jadwal kegiatan yang telah dibuatnya dalam usaha melatih kedisiplinan 

dirinya.  

 Dalam realita kehidupan, minat merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan keberhasilan seseorang. Oleh karena itu untuk berhasil dalam setiap 

usaha, seseorang harus memupuk minat yang diinginkan. Dengan didasari minat 
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yang tinggi, seseorang akan berusaha untuk memperoleh hasil yang memuaskan, 

walaupun banyak hambatan yang akan dihadapi.  

   Menurut Witherington (1978 : 110), “ Minat adalah kesadaran seseorang 

bahwa suatu obyek, seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut 

dengan dirinya”.   

   Dari beberapa pengertian di atas dapat diterangkan, minat merupakan 

kecenderungan jiwa yang sifatnya aktif yang senantiasa berhubungan dengan 

kesadaran, perhatian, kemauan dan perasaan senang terhadap suatu obyek yang 

ada sangkut pautnya dengan dirinya. 

    Begitu juga dengan siswa, apabila siswa mempunyai minat baca buku 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang tinggi maka pasti sedikit banyakakan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. 

    Prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu ukuran 

keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar Ilmu pengetahuan sosial. 

Prestasi Ilmu Pengetahuan Sosial  merupakan pengeluaran (out put) dari proses 

kegiatan belajar Ilmu pengetahuan sosial. Hasil belajar dalam bidang pendidikan 

di sekolah biasanya dinyatakan dalam angka. Angka yang diperoleh dari kegiatan 

belajar inilah yang selanjutnya disebut hasil belajar atau prestasi belajar. Untuk 

mencapai prestasi yang baik dalam proses belajar mengajar siswa harus berusaha. 

Usaha tersebut antara lain aktif dalam proses belajar mengajar, siswa harus 

memperhatikan materi yang disampaikan guru, siswa menggunakan media yang 

diperlukan dan perlu disiplin dalam belajar. Keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan siswa untuk belajar 

secara optimal.   

    Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan 

prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial yang baik maka harus ada  minat baca 

buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial oleh siswa yang   tinggi. Disiplin belajar 

siswa dan  minat  
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baca buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan unsur penting dalam 

rangka menciptakan prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil 

judul penelitian “Pengaruh Disiplin Belajar Siswa Dan Minat Baca Buku 

Pelajaran Oleh Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa 

SMP YKAB Surakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 

 

B. Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diutarakan identifikasi masalah 

sebagai berikut :  

1. Kurangnya disiplin siswa dalam belajar di sekolah maupun di rumah 

mengakibatkan rendahnya daya serap terhadap pelajaran yang diterimanya 

sehingga prestasi belajar yang akan diraih cenderung turun.  

2. Tidak adanya minat siswa untuk belajar akan mengakibatkan rendahnya 

prestasi belajar yang diraih.  

3. Kurangnya minat baca buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sehingga 

prestasi belajar yang dicapainya juga rendah.  

 

C. Pembatasan Masalah  

 

Dalam suatu penelitian sering muncul berbagai masalah secara bersamaan 

dan masalah-masalah tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya, 

sehingga sulit untuk mengadakan penelitian yang menyeluruh. Kualitas penelitian 

bukan terletak pada keluasan masalahnya tetapi terletak pada kedalaman 

pengkajian pemecahan masalah. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian 

terbatas pada masalah tentang disiplin belajar, motivasi guru dan pengaruhnya 

terhadap prestasi belajar.  
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Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian dari masing-masing 

masalah yang diteliti, berikut ini peneliti kemukakan pembatasan masalah sebagai 

berikut :  

1. Disiplin belajar siswa adalah suatu sikap ketaatan yang dimiliki seseorang 

dalam menerapkan aturan-aturan dalam hal kegiatan belajar dalam usaha 

untuk mendapatkan keteraturan dalam belajar.  

2. Minat Baca Buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah merupakan 

kecenderungan jiwa yang sifatnya aktif yang senantiasa berhubungan dengan 

kesadaran, perhatian, kemauan dan perasaan senang terhadap mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

3. Prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial adalah merupakan hasil yang dicapai 

seseorang setelah melakukan usaha belajar yang dilakukan secara sadar, yang 

dinyatakan dalam bentuk simbul baik angka maupun yang disebut nilai.  

 

D. Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan 

dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah disiplin belajar siswa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar  ilmu pengetahuan sosial siswa SMP YKAB Surakarta tahun 

ajaran 2006/2007. 

2. Apakah   minat baca buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial  mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial 

siswa SMP YKAB Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

3. Apakah disiplin belajar dan minat baca buku pelajaran  ilmu pengetahuan 

sosial  oleh siswa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

belajar ilmu pengetahuan sosial siswa SMP YKAB Surakarta tahun ajaran 

2006/2007. 
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E. Tujuan Penelitian  

 

   Menurut Suharsimi Arikunto (1993 : 49) menyebutkan bahwa “Tujuan 

penelitian adalah rumusan yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh 

selesai penelitian selesai”.  

  Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disiplin belajar siswa dan 

minat baca buku pelajaran Ilmu pengetahuan sosial terhadap prestasi 

belajar  ilmu pengetahuan sosial siswa SMP YKAB Surakarta tahun 

ajaran 2006/2007.  

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disiplin belajar siswa terhadap 

prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa SMP YKAB Surakarta 

tahun ajaran 2006/2007.  

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disiplin belajar siswa  dan 

minat baca buku pelajaran Ilmu pengetahuan sosial oleh siswa terhadap 

prestasi belajar  ilmu pengetahuan sosial siswa SMP YKAB Surakarta 

tahun ajaran 2006/2007.  

 

 

F. Manfaat Penelitian  

 

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat tersebut antara lain :  

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya dalam aspek prospek belajar 

mengajar.  
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2. Manfaat Praktis  

 

a. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Sekolah dan guru di SMP YKAB 

surakarta, hasil penelitian tentang adanya pengaruh disiplin belajar siswa dan 

minat baca buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial terhadap prestasi belajar 

siswa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

langkah-langkah yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan 

kegiatan belajar – mengajar di sekolah sehingga dapat membantu usaha siswa 

guna mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi.  

b. Sebagai bahan masukan bagi siswa agar lebih meningkatkan disiplin dalam 

mengikuti kegiatan belajar – mengajar guna meningkatkan prestasi belajarnya. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori  

 

Kajian teoritis pada dasarnya merupakan pengkajian terhadap pengetahuan 

ilmiah yang sudah ada. Hal – hal yang dikaji adalah berupa teori-teori yang bisa 

berbentuk konsep-konsep, hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dengan 

permasalahan yang telah dikemukakan.  

Dengan demikian mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang 

dirumuskan merupakan langkah awal untuk mencari jawaban atas masalah itu, 

infornmasi yang lengkap dan relevan dapat diperoleh dengan penelaahan 

kepustakaan. Dari penelaahan pustaka dapat digunakan untuk menetapkan 

hipotesis, atau jawaban sementara dari permasalahan yang dirumuskan.  

Untuk mengupas masalah pengaruh disiplin belajar siswa dan minat baca 

buku pelajaran   terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa SMP 

YKAB Surakarta Tahun pelajaran 2006, maka perlu disajikan beberapa teori 

tentang : (1) Disiplin Belajar Siswa, (2) Minat baca, (3) Prestasi Belajar Siswa  

 

1. Disiplin Belajar Siswa 

a. Pengertian Disiplin Belajar  

Dengan keterbatasan anak SMP YKAB Surakarta dalam aspek indera 

penglihatannya,ternyata tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk rajin 

belajar. Semangat belajar mereka tetap tinggi walau mereka tidak dapat 

membaca awas   seperti anak – anak normal yang lain. Tapi dengan indera 

pendengaran dan indera perabaan, anak – anak SMP YKAB ini tetap semangat 

dalam belajar. Disiplin belajar merupakan suatu kondisi yang sangat penting 

dan menemukan keberhasilan seseorang siswa dalam proses belajarnya. 

Disiplin merupakan suatu keadaan atau kondisi yang harus dijalankan, apabila 
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seorang siswa mengharapkan meraih prestasi yang optimal terutama dalam 

belajar. Dengan kesadaran yang tinggi dalam mengharapkan disiplin dalam 

belajar, seorang siswa dapat ditumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap 

pentingnya belajar. Berikut peneliti kemukakan pendapat beberapa ahli 

mengenai disiplin belajar :  Pengertian disiplin menurut Elizabeth Hurlock 

(1993 : 83) adalah sebagai berikut : “Seorang yang belajar dari atau secara 

sukarela mengikuti seorang pemimpin”.   Dan menurut I.G Wursanto (1991 : 

147) disiplin adalah :” suatu sikap ketaatan seseorang terhadap suatu aturan 

atau ketentuan yang berlaku dalam suatu organisasi itu atas dasar adanya 

kesadaran dan keinsafan bukan karena paksaan”. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat peneliti simpulkan, 

bahwa disiplin belajar merupakan suatu sikap ketaatan yang dimiliki 

seseorang dalam menerapkan aturan-aturan dalam hal kegiatan belajar dalam 

usaha untuk mendapatkan kepandaian ilmu. Disiplin belajar tidak hanya 

berlaku di kelas saja, tetapi juga berlaku di lingkungan siswa berada, sesuai 

dengan tuntutan lingkungan agar siswa dapat menyesuaikan diri, dan 

menjawab tuntutan yang ada dan mungkin ingin ditunjukkan siswa terhadap 

lingkungan.  

b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Belajar Siswa  

Agar dalam kegiatan belajar tercipta suasana yang teratur dan dapat 

berjalan lancar, sehingga mendapatkan hasil belajar yang optimal, diperlukan 

adanya kedisiplinan belajar. Salah satu faktornya adalah hubungan yang baik 

terhadap guru.   Cassel dan Dreikurs (1986 : 5) mengemukakan sebagai 

berikut : “Anak akan merasa senang jika diperlakukan tidak sepantasnya, 

mereka kemudian menunjukkan sikap bermusuhan dan membalas untuk 

memperdaya kepada gurunya yang otoriter tersebut. Oleh karena itu kepada 

guru dan murid tidak dapat saling menghormati”.   

Kondisi hubungan yang terjadi antara guru dengan siswa akan 

berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa. Bagi siswa akan merasa senang 

bila guru bersikap baik dan memperlakukan asecara baik terhadap dirinya. 
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Cara memperlakukan siswa akan berpengaruh terhadap guru. Seorang siswa 

yang merasa diperlukan dengan baik, diterima dan diperhatikan oleh guru, 

akan bersikap baik pula terhadap guru. Selanjutnya siswa akan merespon 

secara positif terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dengan 

demikian siswa akan menunjukkan ketaatan pada perintah guru dan 

melaksanakan kedisiplinan belajar yang tinggi.  

  

c. Prinsip Menengakkan Disiplin Belajar  

Disiplin perlu ditegakkan agar tidak terjadi pelanggaran. Bila 

pelanggaran ini terjadi akan berakibat terganggunya usaha pencapaian tujuan 

pengajaran. Usaha yang biasa dilakukan oleh sekolah,untuk menciptakan 

disiplin bagi siswa, dengan menetapkan berbagai peraturan yang disebut tata 

tertib. Berbagai macam aturan yang harus dijalankan oleh siswa termuat di 

dalamnya, termasuk berbagai sangsi yang akan dijatuhkan apabila siswa 

melanggar peraturan tata tertib.  

Meskipun sudah ada tata tertib yang disertai berbagai macam sangsi 

dan hukuman, belum tentu siswa mau menaati peraturan tersebut. Sulistriyo 

dan Ign. Wagimin (1989 : 64) mengemukakan sebab-sebab pelanggaran 

disiplin biasanya bersumber pada : “(1) Lingkungan sekolah (2) Yang bersifat 

umum”.  

 Pelanggaran   disiplin yang disebabkan oleh lingkungan sekolah antara lain :  

a) Tipe kepemimpinan guru atau kepala sekolah, kepemimpinan yang 

otoriter akan mengakibatkan siswa menjadi apatis atau agresif.  

b) Pengurangan hak-hak siswa, siswa kurang mendapatkan bimbingan 

mengenai perencanaan masa depannya.  

c) Kurangnya perhatian terhadap kelompok minoritas  

d) Siswa kurang dilibatkan dan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan 

tanggung jawab terhadap sekolah.  

e) Kurangnya perhatian terhadap latar belakang kehidupan keluarga 

siswa.  
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f) Kurangnya kerja sama antara sekolah dengan orang tua siswa.  

Yang bersifat umum  adalah pelanggaran yang dilakukan oleh 

seorang siswa yang disebabkan oleh masalah yang bersifat umum. Antara 

lain adalah :  

   (a)   Kebosanan dalam kelas, jika siswa merasa bosan berada dalam kelas  

biasanya ia akan membuat ulah yang dapat melanggar disiplin.   

(b)  Perasaan kecewa dan tertekan akibat tuntutan tata tertib yang kaku.  

(c)   Tidak terpenuhinya kebutuhan akan perhatian, aktualisasi diri.  

 

Pelanggaran kedisiplinan belajar yang seringkali dilakukan oleh siswa, 

menurut pendapat Crow and Crow yang disadur oleh Siti Meichati (1982 : 

330) antara lain : “Tingkah laku pelanggaran disiplin yang biasa terjadi ialah 

terlambat, melalaikan tugas, membolos, berisik dalam kelas, membantah 

perintah, ribut, ceroboh dalam bertindak, marah, merusak benda-benda, nakal, 

(bergulat), bersikap tidak susila. Pelanggaran kedisiplinan belajar yang 

dilakukan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :  

a) Situasi belajar yang kurang menarik.  

b) Guru kurang bijaksana dalam memberi tugas. 

c) Lingkungan yang kurang menarik . 

d) Kurang teratur dan tertibnya di sekolah Kepribadian guru yang lemah.  

Dari beberapa pendapat tersebut jelaslah bahwa meskipun tata tertib 

telah ditetapkan, tidak dengan sendirinya siswa mau menaatinya. Agar siswa 

mau menaati tata tertib yang ada, hendaknya guru berusaha mau 

menghindarkan hal – hal penyebab pelanggaran disiplin tersebut, dan 

mengkondisikan anak untuk berlaku disiplin.  

Usaha untuk membina dan menumbuhkan kedisiplinan pada diri siswa 

menjadi bagian dari tugas seorang guru, sebab pada dasarnya disiplin 

merupakan bagian integral dari suatu proses atau kegiatan belajar. Adapun 

beberapa indikator sikap disiplin belajar menurut Elizabeth Hurlock (1993 : 

83) ada  4 indikator sikap disiplin belajar, antara lain : ”(1) Intensitas belajar, 
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(2) Keteraturan belajar, (3)Peraturan waktu belajar, (4) Penyusunan jadwal 

belajar dirumah”. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut : 

1) Intensitas belajar 

Banyaknya waktu yang digunakan untuk belajar sangat mempengaruhi 

keberhasilan anak. Akan sulit apabila anak tidak intens dalam 

belajarnya, karena belajar hanya pada saat ujian saja itu tidak cukup 

untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Maka intensitas dalam 

belajar ini dipandang sangat penting. 

2)  Keteraturan Belajar 

Keteraturan belajar sangat besar pengaruhnya didalam mencapai 

keberhasilan belajar. Tanpa adanya keteratruran hasil yang baik tidak 

akan dapat diperoleh. Belajar yang baik dilakukan secara teratur dan 

tidak dibiasakan menunda – nunda pekerjaan. 

3)   Peraturan waktu belajar 

Pengaturan waktu belajar adalah yang digunakan untuk  setiap harinya. 

Belajar terus menerus dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa 

istirahat tidak efisien dan efektif. 

4)  Penyusunan jadwal belajar dirumah 

Perencanaan terhadap sesuatu yang akan dilakukan dan perencanaan 

lamanya waktu yang dibutuhkan akan memberikan manfaat dalam 

belajar. Betapapun telitinya mengikuti jadwal, kadang kala diperlukan 

perubahan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa  

merubah sikap anak yang biasanya hanya belajar pada saat akan ujian 

menjadi meningkat intensitas belajarnya walau hanya 1 jam setiap hari. 

Belajar yang teratur juga harus diterapkan juga pada diri anak. Walau 

setiap hari   menyuruh anak untuk belajar, akan lebih baiknya apabila anak 

juga diberikan kesempatan untuk beristirahat. Dan yang terakhir anak 
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harus siap pada saat berangkat kesekolah dengan materi yang sudah 

disiapkan sebelumnya. 

d. Cara Pembinaan Disiplin Belajar Siswa  

Belajar merupakan suatu kegiatan utama yang harus dilaksanakan oleh 

seorang siswa. Tugas utama tersebut harus dijalankan secara terus menerus 

selama masih menjadi siswa. Agar dalam melaksanakan belajar tidak terasa 

berat dan siswa tidak terasa enggan belajar, maka siswa harus menciptakan 

disiplin diri dalam belajar setiap hari meskipun hanya sebentar. Cara belajar 

yang efektif ialah dengan belajar secara rutin dan terus menerus.Hal ini sesuai 

dengan pendapat Singgih D. Gunarso (1981 : 167) sebagai berikut :  

Adanya disiplin diri, terutama dalam belajar dan bekerja akan 
memudahkan kelancaran dalam belajar dan bekerja, karena dengan 
adanya disiplin, maka rasa segan, rasa malas, rasa menentang dapat 
mudah diatasi, seolah-olah tidak ada rintangan maupun hambatan 
lainnya yang menghalangi kelancaran bertindak.  

 
Agar siswa selalu menerapkan disiplin belajar, perlu diadakan 

pembinaan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa. Cara-cara  

yang ditempuh dalam melaskanakan pembinaan disiplin belajar siswa, dapat 

dilaksanakan di sekolah dan dirumah.  

Peran guru di sekolah sangat besar dalam penanaman disiplin 

belajar siswa. Adapun pembinaan disiplin belajar siswa oleh guru, 

menurut Sulistriyo dan Ign. Wagimin (1989 : 65) dalam pembinaan 

disiplin belajar di sekolah digunakan teknik-teknik sebagai berikut : “(a) 

teknik eksternal control, (b) teknik inner control, (c) teknik cooperative 

control”  

Teknik eksternal control adalah pembinaan disiplin belajar dengan 

mengendalikan dari luar yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan yang 

dilaksanakan oleh guru bimbingan dan penyuluhan (BP). Peranan 

pembimbing adalah sebagai penolong dan konsultan semua pihak, 

khususnya memiliki ketrampilan khusus untuk memahami dan mendalami 

perasaan anak didik.  
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Teknik inner control adalah pembinaan disiplin dengan 

menumbuhkan kesadaran pada diri siswa akan pentingnya disiplin dalam 

belajar. Dengan adanya kesadaran yang timbul jiwa siswa itu sendiri, 

diharapkan berbagai macam peraturan yang ada, misalnya : tata tertib 

sekolah, tata tertib di kelas, kewajiban dan tugas siswa, selalu ditaati tanpa 

harus dipaksa dengan hukuman.  

Teknik cooperative control adalah adanya kesadaran mengenai 

tujuan bersama, siswa dibina agar mempunyai tujuan yang hendak dicapai 

secara bersama. Setiap siswa mempunyai tujuan bersama, yaitu untuk 

mencapai prestasi belajar yang tinggi, suasana dalam kelas sangat 

menentukan kemampuan seorang siswa dalam menyerap dan memahami 

berbagai pelajaran. Oleh karena itu haruslah ditempuh kerja sama yang 

harmonis untuk terciptanya suasana yang memungkinkan untuk belajar, 

sehingga tercapai tujuan bersama tersebut.  

Berdasarkan pendapat di atas, penelitia dapat menyimpulkan 

bahwa cara pembinaan disiplin belajar yang dilaksanakan oleh guru di 

sekolah, dengan cara mengkombinasikan teknik – teknik tersebut yaitu 

menumbuhkan kesadaran pada diri siswa akan pentingnya disiplin belajar 

dan kesadaran mengenai pencapaian tujuan secara bersama-sama serta 

peran bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh guru BP.  

 

Menurut pendapat Workman dan Hektor, yang disadur oleh 

Soeharjo Danusastro (1985 : 27) menyatakan bahwa kedisiplinan dalam 

belajar dapat dilihat dari perilaku siswa disekolah sebagai berikut :  

a) Memperlihatkan guru pada waktu guru mendemonstrasikan suatu 
tugas, menunjukkan gambar atau memecahkan masalah di depan papan 
tulis.  

b) Memperhatikan dan mendengarkan guru pada waktu memberikan 
pelajaran.  

c) Mengerjakan tugas yang diberikan guru.  
d) Memperhatikan benda yang diperlihatkan oleh guru.  
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Dari uraian tersebut diatas siswa menunjukkan keaktifan dalam 

kegiatan belajar yaitu kesediaan siswa untuk berpartisipasi dalam 

mengikuti pelajaran, siswa dalam bersikap sadar bahwa belajar merupakan 

kesadaran diri sendiri, secara cermat dan teliti memahami pelajaran, taat 

dan patuh terhadap tata tertib dan perintah guru, mampu menyelesaikan 

tugas dengan tepat pada waktunya.  

Sikap siswa dalam menanggapi setiap tugas dan aturan yang 

diberikan guru sangat menentukan keberhasilan dalam belajar. Siswa yang 

telah terbiasa menerapkan disiplin belajar memandang aturan dan tugas 

yang diberikan oleh guru untuk kemajuan dan peningkatan prestasinya. 

Hal ini sesuai pendapatnya Sumadi Suryabrata (1989 : 39), sebagai berikut 

: “Adanya sikap positif terhadap tugas yang harus atau perlu dipelajari, 

menjamin adanya motivasi untuk mempelajari tugas-tugas tersebut. Dan 

bila motivasi itu ada pada diri seseorang (terlebih motivasi intrinsik), maka 

dapat diharapkan hasil pelajarannya akan lebih baik”.  

Dari uraian tersebut di atas indikator siswa yang berdisiplin belajar 

di sekolah menurut peneliti adalah siswa yang menaati tata tertib sekolah, 

menaati tata tertib kelas, menaati semua perintah guru, tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas-tugas belajar, menaati dan melaksanakan rencana 

kegiatan belajar yang dibuat, selalu berpartisipasi dan siap dalam 

mengikuti pelajaran, tekun dan jujur mengerjakan ulangan. Seorang siswa 

yang selalu melaksanakan dan menerapkan tersebut di atas dengan minat 

yang kuat maka keberhasilan belajar akan dapat tercapai.   

Disiplin belajar tidak hanya diterapkan di sekolah tetapi harus 

diterapkan di rumah, karena waktu belajar siswa sekolah sangat terbatas 

yaitu sekitar tujuh sampai delapan jam saja. Setelah itu siswa lebih banyak 

belajar di lingkungan keluarga di rumah, sehingga lingkungan keluargalah 

yang memberikan suasana untuk terciptanya disiplin belajar siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Elida Prayitno (1989 : 156) yang menyatakan 

bahwa :  
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Orang tua dapat menciptakan situasi fisik maupun 
psikologis yang menyokong minat dabn kegairahan anaknya dalam 
belajar. Penyediaan kesempatan yang dibutuhkan anak dalam 
belajar dirumah maupun di luar rumah sangat menunjang 
kesuksesan anak dalam belajar. Membina hubungan akrab dengan 
anak dan memberikan perhatian yang tinggi penting dan patut 
dilakukan oleh orang tua, kalau inin anaknya berhasil dalam 
belajar.  

 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bawa terutama orang tua 

sebagai penanggung jawab pendidikan anak di rumah, hendaknya dapat 

menciptakan suasana yang penuh keakraban antara masing-masing 

anggota keluarga dan memberikan perhatian yang cukup terhadap kegiatan 

belajar anaknya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua 

misalnya membantu mengawasi anak dalam mentaati jadwal kegiatan 

belajar, menyediakan sarana belajar yang dibutuhkan anak, memberikan 

contoh perbuatan yang menunjukkan perlunya disiplin, dan masih banyak 

lagi. Dengan adanya perhatian dari orang tua tersebut diharapkan siswa 

akan terpacu motivasinya dalam belajar sehingga dapat meningkatkan 

disiplin belajar sekaligus prestasi belajarnya.  

 Disiplin belajar  berkaitan erat dengan cara belajar yang benar 

yaitu adanya keteraturan waktu. Belajar sedikit setiap hari lebih baik 

daripada belajar banyak tetapi tidak setiap hari. Oleh karena itu, setiap hari 

siswa harus belajar secara teratur dan mempunyai rencana kegiatan belajar 

di dalam usaha belajarnya dan mempunyai sikap disiplin untuk 

menaatinya.Mengenai pentingnya penyusunan rencana kegiatan belajar 

yaitu   agar ada waktu yang tersedia untuk belajar,  agar tersedia waktu 

untuk mengulang setiap mata pelajaran,   agar memupuk disiplin belajar 

dan bekerja yang baik.  

Maka dari beberapa hal tersebut pentingnya penyusunan rencana 

kegiatan belajar di rumah berkaitan dengan pembagian waktu, kesukaran 

dalam mengatur waktu memang menjadi masalah pokok bagi sebagian 

siswa, misalnya : waktu kurang dimanfaatkan sebaik-baiknya, waktu tidak 
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dibagi untuk bermacam-macam keperluan, tidak memilih waktu-waktu 

yang baik untuk belajar dan sebagainya. Hal ini sesuai pendapat The Liang 

Gie (1985 : 69) bahwa : “Siswa kurang memiliki keteraturan dan disiplin 

untuk mempergunakan waktunya secara efisien”.  

Seorang siswa seharusnya selalu memanfaatkan waktu yang ada 

untuk belajar, sehingga dalam dirinya timbul kebiasaan belajar yang baik. 

The Liang Gie (1985 : 168), mengemukakan “Siswa yang unggul memiliki 

kebiasaan baik untuk melakukan studi mulai sekarang juga dan pada setiap 

saat yang tersedia”. Adapun kebiasaan siswa yang baik antara lain :  

a) Melakukan kegiatan belajar secara teratur / disiplin setiap hari.  

b) Mempersiapkan semua keperluan yang digunakan untuk belajar pada 

malamnya sebelum keesokan harinya berangkat sekolah.  

c) Senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai.  

d) Terbiasa belajar sampai paham betul dan bahkan tuntas/tak terlupakan.  

Kebiasaan – kebiasaan belajar ini harus tertanam dalam diri siswa 

agar memperoleh hasil yang memuaskan. Slameto (1995 : 67) 

mengemukakan “Agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin 

didalam belajar”. Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa keberhasilan 

siswa sangat ditentukan oleh kedisiplinan dalam belajar. Adapun 

kedisiplinan belajar siswa meliputi : (a) Disiplin dalam masuk sekolah,   

(b) Disiplin mengerjakan tugas dari guru, (c) Disiplin dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah, (d) Disiplin dalam mentaati tata tertib sekolah, (e) 

Keteraturan dalam belajar.  

 

 

2.  Minat Baca 

a. Pengertian  

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media kata atau 
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bahasa tulis. Salah satu penentu keberhasilan pembaca dalam memahami 

sebuah bacaan tidak terlepas adanya minat baca yang dimiliki oleh pembaca.  

Wahadaniah, (1997:16) menjelaskan “minat artinya : (1) 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; (2) gairah; (3) keinginan; 

sedangkan membaca artinya : (1) melihat serta memahami isi apa yang 

tertulis; (2) mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Minat berkaitan dengan 

perasaan individu, Objek, aktivitas. Cumming (dalam Sugiyanto, 1999 : 10) 

menegaskan : 

Minat adalah kecenderungan tingkah laku yang mengarah pada 
tujuan yang pasti; aktivitas-aktivitas; atau pengalaman-pengalaman yang 
menarik dari individu, Dikatakan mengarah pada tujuan yang pasti karena 
objek tersebut telah dipilih dan disesuaikan dengan keinginan hatinya. 
Timbulnya kesadaran seseorang akan arti pentingnya objek yang 
diminatinya, Berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan dirinya.  

 
Lebih lanjut Sugiyanto (1999:10) berpendapat ”minat seseorang 

terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu dapat diketahui melalui : (1) 

pernyataan responden melalui wawancara; (2) kegiatan atau aktivitas 

responden ; (3) tes objektif responden; (4) isian angket responden.”  

 Suyono (Depdikbud,: 2001:20) menyebutkan faktor-faktor yang 
mampu mendorong minat baca meliputi :(1) rasa ingin tahu yang tinggi atas 
fakta, teori, prinsip, pengetahuan, informasi dan sebagainya; (2) keadaan 
lingkungan fisik yang memadai, dalam arti tersedianya bahan bacaan yang 
menarik dan berkualitas; (3) keadaan lingkungan sosial yang kondusif, dalam 
arti adanya iklim yang selalu memanfaatkan waktu luang untuk membaca; (4) 
rasa haus informasi, selalu membutuhkan informasi terutama yang aktual; (5) 
berprinsip hidup bahwa membaca adalah kebutuhan rohani.  

 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

minat baca adalah suatu keadaan yang muncul dari seseorang atau individu 

yang mengarah pada kecenderungan tingkah laku disertai kegairahan dan 

keinginan yang kuat untuk melakukan suatu kegiatan serta tercapainya suatu 

tujuan.  
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b. Pembinaan Minat Membaca  

Buku Panduan Pemasyarakatan Buku dan Minat Baca (1996:4) 

menjelaskan sebagai berikut :  

Sebagai proses belajar, membaca memungkinkan seseorang untuk 
mempelajari ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, 
mempertajam kemampuan berpikir, memperluas wawasan, meningkatkan 
penguasaan berbahasa, memperoleh cara pemecahan masalah yang 
dihadapinya, dan berkenalan dengan warisan budaya yang beragam oleh 
karena itu, minat dan kegemaran membaca perlu ditumbuhkembangkan di 
seluruh jenjang pendidikan termasuk pendidikan pra sekolah, mengingat 
keterampilan membaca merupakan salah  satu dasar untuk belajar lebih 
lanjut dan untuk mendapatkan kesenangan.  

 

Pembinaan minat membaca dilaksanakan melalui : (1) Jalur 

pendidikan formal atau sekolah; (2) Jalur luar sekolah.  Pertama, Jalur 

pendidikan formal atau sekolah. Sekolah sebagai tempat pengembangan 

logika, maka kepada siswa harus ditubuhkan unsur-unsur kegemaran, 

kebiasaan berdaya nalar yang tinggi, sehingga semakin jelas perannya 

dalam meletakkan kemampuan dasar, pertumbuhan minat dan 

pengembangan kegemaran membaca. Guna mendorong pengembangan 

minat dan kegemaran, Budiyanto (1997 : 47) menyebutkan “beberapa 

alternatif yang dapat dikembangkan di sekolah-sekolah melalui unsur-

unsur sekolah meliputi : (1) Kepala sekolah, (2) Guru, (3) Pustakawan,   

(4) Komite sekolah.” 

Kedua, peningkatan minat membaca di luar sekolah. Usaha-usaha 

yang telah dilakukan di sekolah dalam mengembangkan minat dan 

kegemaran membaca tidak akan tercapai jika tidak didukung peran 

keluarga atau orang tua.  

Budiyanto (Depdikbud, 1997 : 51) menyebutkan bahwa kegiatan-

kegiatan yang mengacu pada usaha peningkatan minat membaca di 

lingkungan keluarga atau orang tua meliputi :  
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a) Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis sehingga anak kerasan 

tinggal rumah.  

b) Semua anggota keluarga bersikap membiasakan diri membaca.  

c) Di dalam keluarga disediakan bahan bacaan yang cukup bervariatif sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak.  

d) Orang tua mendampingi anak pada saat belajar.  

e) Memberikan teladan kepada anak dengan kegiatan membaca.  

Berkaitan dengan pembinaan minat baca, Suyono (Depdikbud, 

2001:21) menyebutkan tips memelihara minat membaca   sebagai berikut :   

(1) tanamkan dalam diri suatu komitmen bahwa melalui 
membaca kita akan memperoleh banyak keuntungan (benrtambah 
wawasan, semakin arif, dan bertambah ilmu pengetahuan). (2) 
ciptakan keadaan sosial da fisik yang mendukung terpeliharanya 
minat baca; (3) ciptakan adanya tantangan yang menuntut kita 
untuk membaca; (4) sediakan waktu serta bahan bacaan yang 
cukup atau memanfaatkan perpustakaan.  

 
c. Kendala Peningkatan Minat Membaca  

Dalam rangka menggalakkan minat membaca, pemerintah telah 

berusaha melengkapi sekolah-sekolah dengan fasilitas yang dapat 

menunjang pengembangan dan peningkatan minat baca, antara lain : 

memberi bantuan berupa buku-buku bacaan dan ruang perpustakaan 

maupun perlengkapannya namun, belum semua fasilitas yang ada bisa 

dimanfaatkan sepenuhnya menunjang pengembangan minat baca di 

kalangan siswa.  

Almutahar, (1997:9) menyebutkan “kendala minat baca di 
kalangan siswa disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :(1) 
Tingkat minat baca siswa masih rendah, (2) Kepala sekolah, guru, 
pustakawan kurang peduli terhadap buku-buku yang ada di 
perpustakaan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya koleksi 
bacaan sehingga, berdampak siswa tidak ada minat untuk 
membaca, (3) Kepala sekolah kurang berminat menyisihkan sedikit 
dana yang ada untuk keperluan pengadaan bahan pustaka, 
akibatnya koleksi buku yang ada di perpustakaan tidak bertambah 
dengan buku-buku yang baru. Hal ini tentu tidak menggairahkan 
minat siswa untuk membaca. (4) Materi yang dibaca oleh sebagian 
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besar siswa masih berupa informasi sekilas yang kurang berfungsi 
bagi peningkatan mutu kehidupan. (5) Ketersediaan bahan bacaan 
yang kurang memadai. (6) Pustakawan belum menangani 
perpustakaan sekolah secara optimal. “ 

 
d. Peranan  Perpustakaan Sekolah  

Perpustakaan sekolah sebagai sarana pengembangan minat dan 

kegemaran membaca siswa merupakan bagian integral dan salah satu unsur 

yang seharusnya ada di setiap sekolah.  

Wahadaniah, (1997 : 17) menyatakan bahwa perpustakaan sekolah 

bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan formal bagi sekolah kategori baik.  

Misi yang diemban oleh perpustakaan secara umum adalah 

mengumpulkan dan memelihara serta mengembangkan ilmu pengetahuan dari 

masa ke masa (The Preservation Knowledge). Masduki, (1997:35) 

menyebutkan : 

“Misi khusus perpustakaan sekolah meliputi : (1) sebagai 
informatif, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat 
pembacanya melalui koleksinya; (2) sebagai dokumentatif, yaitu 
menjadi tempat mengumpulkan atau menyimpan serta melestarikan 
semua hasil penerbitan agar dapat diketahui dan digunakan oleh 
masyarakat; (3) sebagai rekreatif, yaitu memberikan hiburan rekreasi 
batin kepada masyarakat pembacanya sendiri; (4) sebagai tempat 
penelitian. “ 
 
Peranan  sekolah dalam mengembangkan minat dan kegemaran 

membaca ditentukan oleh keberadanaan perpustakaan sekolah. Dalam 

Laporan Lokakarya Pengembangan Minat dan Kegemaran Membaca 

(Depdikbud, 1997 : 18) disebutkan bahwa : 

Peranan perpustakaan sekolah antara lain sebagai berikut : (1) 
Membantu para siswa melaksanakan penyelidikan dan mencari 
keterangan-keterangan yang lebih luas daripada pelajaran yang 
didapatnya didalam kelas. (2) Meningkatkan minat baca siswa, karena 
adanya kebutuhan siswa mengadakan pembinaan pengetahuan. (3) 
Koleksi perpustakaan yang beraneka ragam dapat melatih daya kritis 
siswa, apalagi kalau dia menemukan informasi yang bertentangan 
mengenai masalah yang sama dalam buku-buku yang berbeda judul 
dan pengarangnya. (4) Membantu para siswa mengembangakan 
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kegemarannya, tersedianya buku-buku tentang berbagai jenis 
keterampilan : teknik radio, teknik televisi, teknik kereta api, teknik 
menganyam, arsitektur, dan sebagainya. (5) Membantu siswa 
mengembangkan keterampilan menemukan informasi, menyaring, dan 
menilai informasi, serta kemampuan menarik kesimpulan. (6) Sebagai 
pusat sumber belajar berbagai ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari 
perpustakaan sekolah, yang karena keterbatasan waktu tidak dapat 
diperoleh atau dibahas dalam jam pelajaran. Misalnya : pemahaman 
ilmu pengetahuan yang mendalam yang termuat dalam ensiklopedi 
(umum dan khusus), istilah –istilah baru yang termuat dalam kamus 
umum dan kamus popular, kumpulan puisi-puisi dari sastrawan 
berbagai periode/masa, cerita-cerita menarik, dan pengetahuan lainnya. 

  
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat 

baca merupakan syarat awal yang harus dimiliki seseorang. Seseorang 

yang melaukan aktivitas membaca yang baik tidak hanya memiliki sekedar 

minat saja tetapi, minat harus dibina dan ditingkatkan menjadi suatu 

kebutuhan pokok sehari-hari.   

 

 

3. Prestasi Belajar Siswa 

Dalam kegiatan belajar – mengajar, setelah terjadi proses belajar mengajar, 

perlu bagi seorang pendidik untuk mengetahui keberhasilan proses belajar 

mengajar tersebut. Seberapa jauh kemampuan siswa dalam memahami dan 

menerima berbagai hal yang telah disampaikan oleh guru. Hasil yang dicapai oleh 

seorang siswa ditunjukkan dengan prestasi belajar siswa. Untuk itu perlu 

diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan prestasi belajar tersebut.  

 

 

a. Pengertian Prestasi Belajar  

W.J.S. Poerwadarminto (1986 : 804) memberikan batasan  prestasi 

belajar sebagai berikut : “Hasil yang telah dicapai siswa”. Tim Penyusun 

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1989 : 781) memberi 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 
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lazimnya dengan nilai yang diberikan guru”. Zainal Arifin (1990 : 3) memberi 

pengertian : “prestasi yang berarti hasil usaha”.  

Berdasarkan berbagai pengertian prestasi belajar tersebut di atas dapat 

peneliti kemukakan pengertian prestasi belajar sebagai berikut : Prestasi 

belajar adalah hasil usaha belajar siswa, yang dinyatakan dalam bentuk 

symbol, baik angka maupun huruf yang disebut nilai.  

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Dalam melaksanakan kegiatan belajar seari-hari, seorangsiswa selalu 

berusaha untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal. Prestasi belajar yang 

dicapai siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling berhubungan 

satu dengan yang lain. Sumadi Suryabrata (1983 : 7) menggolongkan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menjadi dua yaitu : (1) faktor dari 

dalam (intern), 2) faktor dari luar (ekstern).  

1) Faktor dari dalam (intern)  

Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa merupakan faktor penentu 

berhasilnya proses belajar mengajar disekolah sangat tenrgantung dari 

siswa yang bersangkutan. Diantara faktor – faktor yang perlu diperhatikan 

dari segi anak didik adalah :  

a) Faktor fisiologis / jasmaniah  

Keadaan jasmani siswa harus diperhatikan dan diusahakan 

selalu dalam keadaan baik agar prestasi belajar siswa dapat dicapai 

secara optimal. Keadaan jasmani yang penting seperti : 

pendengaran, penglihatan, kondisi fisik dan kematangan fisik.  

b)  Faktor psikologis  

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

dicapai siswa, baik yang bersifat pembawaan maupun yang berasal 

dari pergaulan seperti kemampuan belajar, tingkat intelengensi, 

bakat, unsur kepribadian tertentu, seperti : sikap, kebiasaan, minat, 

motivasi, emosi, rasa aman, penyesuaian diri, perhatian dan 

kematangan jiwa.  
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                   2)  Faktor dari luar (ekstern)  

Faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

digolongkan menjadi dua macam yaitu :  

a) Lingkungan  

   Faktor – faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar di kelompokkan menjadi dua yaitu : 

(1)Lingkungan alami, seperti : keadaan suhu, kelembaban udara, 

cuaca, dan lain sebagainya. (2)Lingkungan sosial, seperti : 

suasana ramai, kehadiran orang lain, dan lain sebagainya.  

b)Instrumen  

Untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan, faktor 

instrumen merupakan penunjang terwujudnya tujuan belajar 

tersebut. Semakin lengkap baik sarana belajar yang tersedia, 

maka kemungkinan tercapainya tujuan belajar semakin besar.  

Instrumen dapat dibedakan menjadi dua kelompok : (1) Sofware atau 

instrumen perangkat lunak, yaitu : Kurikulum, guru, program, buku 

pedoman belajar dan lain-lain. (2) Hadware atau intrumen perangkat 

keras, yaitu : Gedung sekolah, mesin-mesin praktek, perlengkapan 

belajar dan lain-lain.  

Dari uraian belajar tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa, hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa antara lain adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa, motivasi belajar, bakat yang dimiliki, dan sikap dan kebiasaan belajar, 

ketekunan, rasa aman, minat, kreatifitas anak dan lain sebagainya. Faktor yang 

berasal dari luar diri siswa antara lain, kualitas pengajaran atau kualitas guru, 

waktu yang tersedia untuk belajar, sarana dan prasarana yang tersedia, 

lingkungan siswa, keadaan sosial ekonomi orang tua dan lain sebagainya.  
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B. Kerangka Berpikir  

 

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arahan penalaran untuk 

bisa sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

Kerangka pemikiran berguna untuk mewadahi teori – teori yang kadang – kadang 

terlepas satu sama lain menjadi rangkaian yang utuh mengarah pada penemuan 

jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.  

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dapat dijelaskan 

dalam kerangka pemikiran berikut ini.  

1. Pengaruh Disiplin Belajar Siswa (X1) terhadap Prestasi Belajar IPS (Y)Siswa 

SMP YKAB Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

Pelaksanaan disiplin dimungkinkan akan berpengaruh dalam mencapai 

prestasi, sekolah yang dalam pelaksanaan disiplin kurang, akan mempengaruhi 

sikap siswa dalam belajar kurang bertanggung jawab karena bila tidak 

melaksanakan tugas, toh tidak ada sangsi. Dalam proses belajar, siswa perlu 

disiplin untuk mengambangkan motivasi yang kuat. Dengan demikian agar 

siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin didalam belajar baik disekolah, 

dirumah dan diperpustakaan. Siswa perlu belajar secara teratur setiap hari, 

dengan pembagian waktu yang baik, memilih cara belajar yang tepat dan 

cukup istirahat, hal ini biasanya akan meningkatkan prstasi belajar.  

2. Pengaruh Minat baca (X2) terhadap Prestasi Belajar IPS (Y)Siswa  SMP 

YKAB Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

Prestasi siswa juga dipengaruhi oleh minat baca, dimana minat baca 

ditentukan oleh kuat lemahnya intensitas siswa untuk untuk melakukan 

kegiatan. Minat baca berfungsi memberi kekuatan semangat kepada siswa itu 

sendiri dalam melakukan kegiatan belajar.   Dalam hal yang demikian, siswa 

perlu memberikan motivasi pada dirinya sendiri  untuk menguatkan kembali 

semangat belajarnya.   

3. Pengaruh Disiplin Belajar Siswa (X1) dan Minat Baca (X2) terhadap prestasi 

Belajar IPS (Y)Siswa   SMP YKAB Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 
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Sebagai peletakan dasar serta penyiapan kondisi terjadinya proses 

belajar yang efektif, pengelolaan kelas menunjuk kepada pengaturan siswa 

maupun pengaturan fasilitas. Salah satu pengaturan siswa adalah pembinaan 

disiplin kelas yaitu keadaan tertib dimana guru dan siswa yang tergabung 

dalam suatu kelas tunduk kepada peraturan – peraturan yang telah ditetapkan 

dengan senang hati. Dengan disiplin para siswa bersedia untuk tunduk dan 

mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Kedisiplinan erat 

hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. 

Siswa yang rajin belajar, tertib mengerjakan tugas sekolah, tidak sering bolos 

sekolah kemungkinan prestasinya baik. Sebaliknya siswa yang malas belajar, 

jarang mengerjakan tugas, sering bolos sekolah prestasinya kurang baik.   

Dengan demikian diduga bahwa disiplin belajar siswa dan minat baca buku 

pelajaran  akan mempengaruhi siswa dalam mencapai tujuan yaitu prestasi 

yang baik.  

Untuk memperjelas kerangka pemikiran yang telah peneliti uraikan 

diatas dapat dinyatakan dalam bentuk skema sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir  

 

C. Perumusan Hipotesis  

 

Setelah penulis uraikan tentang kajian teori dan kerangka pemikiran, maka 

penulis ingin merumuskan hipotesisnya.  Sedangkan hipotesis yang penulis 

rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Disiplin Belajar  
Siswa (X1) 

Minat Baca 
 (X2) 

Prestasi Belajar IPS 
 (Y) 
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1. Ada pengaruh yang signifikan   disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar   

ilmu pengetahuan sosial siswa SMP YKAB Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 

2. Ada pengaruh yang signifikan   minat baca buku pelajaran oleh siswa terhadap 

prestasi belajar  ilmu pengetahuan sosial siswa SMP YKAB Surakarta tahun 

ajaran 2006/2007. 

3. Ada pengaruh yang signifikan   disiplin belajar siswa dan minat baca buku 

pelajaran oleh siswa terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa 

SMP YKAB Surakarta tahun ajaran 2006/2007. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Suatu penelitian dapat berhasil dengan baik, apabila peneliti menggunakan 

metodologi penelitian. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya suatu penelitian 

tergantung metode penelitian yang dipergunakan. Peneliti dituntut untuk memiliki 

kemampuan menentukan aspek metode penelitian yang sesuai dengan desain atau 

rancangan penelitian yang ditetapkan.  

  

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di 

SMP YKAB Surakarta. Adapun alasan pemilihan tempat penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut :  

a. Adanya keterbukaan dari pihak sekolah, sehingga memudahkan di dalam 

pengumpulan data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang 

dihadapi.  

b. Lokasi sekolah tersebut mudah dijangkau, karena terletak di pinggir jalan 

raya, sehingga meringankan baik biaya, tenaga maupun pikiran.  

  

2. Waktu Penelitian  

 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan    

yaitu : 

a. Bulan Juli 2006 : Persiapan memasukkan ijin untuk mengadakan   

penelitian. 

b. Bulan September 2006 : Mengadakan observasi dan tes penelitian 
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B. Metode Penelitian  

 

Keberhasilan suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan metode yang 

digunakan. Menurut Imam Barnadib, (1983 : 124) berpendapat bahwa ”Metode 

Penelitian adalah suatu cara untuk melakukan penelitian..  

Sedangkan Kartini Kartono (1989 : 15) mendefinisikan metode sebagai 

“Cara – cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk 

mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.  

Dari pengertian di atas metode adalah suatu cara berpikir dan bertindak 

yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mencapai tujuan dengan menggunakan 

teknik serta alat-alat tertentu.  

 Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa 

metode penelitian adalah cara berpikir dan bertindak atau berbuat secara teratur 

dan baik, untuk mengadakan penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilaksanakan secara obyektif untuk 

memecahkan suatu masalah serta untuk menguji hipotesis dan mencapai tujuan.  

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa metode penelitian yang dapat 

dipilih dan digunakan oleh seorang peneliti, suatu metode dikatakan baik apabila 

metode tersebut sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Hadari Nawawi 

(1998 : 62-82) berpendapat bahwa : didalam penelitian pada dasarnya ada empat 

macam metode yaitu : (1) Filosofis, (2) Deskriptif, (3) Historis, (4) Eksperimen. 

Agar lebih jelas pengertiannya, maka akan penulis jelaskan satu 

per satu :  

1) Metode penelitian filosofis , yaitu suatu prosedur atau pemecahan masalah 

yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang 

terarah, mendalam dan mendasar tentang hakikat sesuatu yang ada, baik 

menggunakan pola berfikir induktif maupun deduktif, fenomenologis dan 

lain – lain dengan memperlihatkan hukum – hukum berfikir. 
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2) Metode penelitian deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau 

obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya.  

3) Metode penelitian historis, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan 

menggunakan data masa lalu atau peninggalan, baik untuk memahami 

kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari 

keadaan sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa 

sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu. 

4) Metode penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih, dengan 

mengendalikan pengaruh variabel yang lain. 

Dari keempat metode penelitian yang disebutkan di atas, penulis 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun alasan penulis menggunakan 

metode penelitian deskriptif adalah :  

1. Permasahan yang penulis teliti adalah masalah yang aktual, yang sedang 

berlangsung pada masa sekarang.  

2. Langkah – langkah penelitian untuk memecahkan masalah adalah dimulai 

dengan mengumpulkan data, menganalisa, menginterprestasikan serta 

menyimpulkan hasil analisis data.  

  

C.   Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  

1.  Populasi 

 

Dalam suatu penelitian tidak selalu langsung meneliti suatu populasi, hal 

ini terjadi apabila jumlah populasi besar dan untuk meneliti secara tidak langsung 

mungkin laksanakan karena itu perlu pembatasan terhadap subjek yang akan 

diteliti atau hanya dipilih sebagian anggota obyek penelitian yang dianggap 

mewakili, dan hasil penelitian nanti akan digeralisasikan kepada seluruh populasi 

penelitian.  
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Menurut Hadari Nawawi (1998 :141) yang dimaksud populasi adalah 

“sekelompok subyek, baik manusia, gejala, nilai test, benda – benda ataupun 

peristiwa. 

 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil populasi pada siswa SMP YKAB Tahun 2006 sekitar 14 siswa. 

 

2. Sampel Dan Tehnik  Pengambilan Sampel  

 

Sampel yaitu sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi 

untuk dijadikan objek penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi 

Arikunto (1993 : 104) yang mengatakan “ Sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti”. Mengenai jumlah atau banyaknya sampel yang akan 

diambil untuk diteliti sesuai pendapat Winarno Surakhmad (1994 : 100) 

mengemukakan bahwa”untuk pedoman umum saja dapat dikatakan bila populasi 

cukup homogen terhadap populasi dibawah 100 dapat dipergunakan sample 

sebesar 50%, dan diatas seribu sebesar 15%. Akan tetapi Karen dalam penelitian 

ini jumlah populasi sangat terbatas sehingga sample yang diambil sebesar 

keseluruhan dari populasi (total sampling) yaitu sebanyak 35 mahasiswa. 

 

D. Tehnik Pengumpulan Data  

 

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, sebab 

kegiatan ini merupakan kegiatan memperoleh data guna menjawab hipotesis yang 

telah diajukan. Sebelum pada teknik pengumpulan data, akan penulis utarakan 

jenis variabel dan sumber data sebagai berikut :  

1. Jenis Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini 

variabel bebas sebagai prediktor adalah disiplin belajar siswa dan minat baca 
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buku pelajaran. Variabel terikat sebagai variabel kriterium adalah prestasi 

belajar IPS siswa  SMP YKAB Surakarta. 

2. Sumber Data 

Ada dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. 

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah siswa SMP YKAB Surakarta 

Tahun 2006. 

Setelah mengetahui jenis variabel dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan tehnik angket atau quesioner dan tehnik 

dokumentasi. Angket digunakan untuk memperoleh data disiplin belajar siswa dan 

minat baca buku pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk angka kemudian data 

akan diolah secara statistik. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengambil 

prestasi belajar IPS yang berupa nilai raport semester pertama SMP YKAB mata 

pelajaran IPS. 

Untuk lebih memperjelas pengertian quesioner atau angket dan 

dokumentasi ini, maka akan dijelaskan lebih lanjut.  

 

                                                   3.  Angket  

Tehnik angket digunakan unyuk mengumpulkan data dari variabel 

penerapan prinsip – prinsip human relation, variabel pembagian kerja dan 

variabel efektifitas kerja. Cara yang digunakan adalh dengan memberikan 

daftar pertanyaan yang harus diisi oleh subyek penelitian. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Suharsimi Arikunto (1991 : 124) yang menyatakan bahwa 

“Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh suatu 

informasi dari hal-hal yang ia ketahui”.   

Adapun alasan penelitian menggunakan metode Angket ini 

adalah sebagai berikut :  

a) Subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya, oleh karena 

itu individu yang diselidiki adalah benar-benar dapat dipercaya 

karena dari sumber yang berkepentingan.  

b) Data akan diperoleh dengan waktu yang bersamaan.  
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c) Angket memberikan kemudahan dalam proses penggolongan data, 

karena adanya keseragaman dalam memberikan pertanyaan dan 

jawaban yang telah dirumuskan oleh peneliti.  

d) Menghemat waktu, tenaga dan biaya karena dapat dilaksanakan 

secara serempak.  

  Sanafiah Faisal (1981 : 30) menyebutkan langkah-langkah 

menyusun angket adalah sebagai berikut : (1) Menyusun matrik spesifikasi 

data, (2) Menyusun angket, (3)Try out (uji coba) angket, (4) Revisi angket, (5) 

Memperbanyak angket 

 Berdasarkan pendapat tersebut peneliti menggunakan rentangan dalam 

alternatif jawaban masing-masing sebagai berikut :  

a) Sering sekali dengan nilai 4  

b) Sering dengan nilai 3 

c) Kadang-kadang dengan nilai 2 

d) Tidak pernah dengan nilai 1 

 

 

4. Uji Instrumen Penelitian 

Dalam suatu penelitian baik buruknya data ditentukan oleh alat 

pengumpul data atau instrumen menghasilkan data yang baik, maka harus 

memenuhi persyaratan tertentu yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.  

(1). Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah tiap item tersebut 

valid atau tidak. Sebagai mana pendapat S. Nasution (1982 : 100) yang 

mengemukakan bahwa : “Valid artinya menilai apa yang seharusnya 

dinilai”. Menurut Suharsimi Arikunto (1996 : 158) bahwa” Uji coba 

instrument bertujuan untuk memperoleh instrument yang valid. 
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Menurut Sutrisno Hadi (1993 : 138) Validitas dibagi menjadi 

beberapa jenis yaitu : 

1) Face Validity atau validitas tampang, yaitu validitas suatu alat ukur 

ditinjau dari bagaimana nampaknya alat ukur tersebut  mengukur apa 

yang akan diukur. 

2) Logical Validity adalah validitas alat ukur dilihat dari kontruksi atau 

definisi tentang suatu gejala yang diukur. 

3) Vactorical Validity atau validitas faktor adalah validitas suatu alat 

ukur ditinjau dari bagaimana alat ukur tersebut dapat mengukur 

faktor-faktor tertentu yang dimaksudkan. 

4) Content Validity yaitu validitas alat ukur yang mampu mengukur isi 

atau gejala tertentu yang ada secara keseluruhan. 

5) Emperical Validity yaitu validitas alat ukur ditinjau dari keadaan pada 

kenyataannya 

  

Jadi di dalam uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

tiap-tiap item tersebut benar-benar mengukur keadaan responden yang 

sebenarnya. Menurut  Suharsimi  Arikunto(1996 : 167) bahwa ” Validitas 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah validitas butir,untuk mengkaji 

validitas setiap butir maka skor-skor yang ada pada butir dimaksud 

dikorelasikan dengan skor total.Adapun rumus yang digunakan untuk uji 

validitas menggunakan rumus korelasi produk moment :  

  

 

dimana : Rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan y  

X = skor masing-masing item  

Y = skor total  
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XY = jumlah perkalian X dan Y 

X2  = jumlah kwadrat dari X 

Y2  = jumlah kwadrat dari Y 

N = jumlah subyek  

(1) Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kemantapan 

dari seluruh alat ukur. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (1985 : 88) 

mengemukakan bahwa : “Reliabilitas adalah tingkat kemantapan suatu alat 

ukur”. 

Menurut Sutrisno Hadi (1996 : 129) ada beberapa cara menentukan 

reliabilitas tes yaitu : 

1) Pendekatan reliabilitas bentuk parallel, reliabilitas bentuk ini 

dilakukan dengan menyusun dua tes berdasarkan kisi-kisi dan spesifikasi 

tes yang sama. Penyusunan dua bentuk paralel tidaklah mudah dan bila 

dapat dilakukan bentuk parallel ini merupakan estimasi yang sangat 

mendekati konsep reliabilitas. 

2) Pendekatan ulang, pendekatan reliabilitas dengan tekniki ulang 

dengan cara memberikan tes yang akan dicari reliabilitasnya pada 

sekelompok subjek kemudian selang beberapa waktu kita berikan tes itu 

lagi pada subyek yang sama. 

3)Pendekatan belah dua, untuk mengetahui reliabilits dengan 

teknik belah dua sering juga disebut teknik genap ganjil. Yaitu teknik 

mencari reliabilitas dengan cara memberikan sekelompok item kemudian 

dibelah menjadi dua bagian sama besar berdasarkan nomor genap dan 

nomor ganjil.  

 Suatu alat ukur dikatakan mantap apabila dalam mengukur sesuatu 

berulang kali, alat ukur tersebut akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Kemantapan alat ukur akan menggambarkan tingkat ketepatan terhadap 
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hasil pengukuran, untuk menguji reliabilitas instrument digunakan rumus 

Spearman Brown :  

 
 
rii : Reabilitas instrument 
r1/21/2 : korelasi antara skor 2 tiap belahan tes 
 
Suharsimi Aikunto ; (1998 : 173) 
 

 

b. Dokumentasi  

Salah satu teknik untuk mengumpulkan data adalah dengan cara atau 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data lain-

lain, seperti pendapat Suharsimi Arikunto (1991 : 187) “bahwa dokumentasi 

dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, 

agenda, dan lain sebagainya”.  

Dalam penelitian ini metode dokumentasi untuk mengungkapkan data 

tentang prestasi belajar dari siswa diambil dari nilai raport semester pertama. 

E. Tehnik Analisis Data  

 

Data yang telah terkumpul perlu dianalisis dalam rangka menguji 

kebenaran hipotesis dan juga untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian, data 

yang telah terkumpul dianalisis secara kuantitatif ini menggunakan rumus-rumus 

statistik tertentu untuk menguji hipotesis. Analisis data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan tehnik regresi  ganda.  Analisis regresi ganda 

sebagai statistik parametric memerlukan uji persyaratan.   

1.  Mengitung Persamaan regresi 

Persamaan regresi ganda dengan dua prediktor X1 dan X2 adalah 

Y’ = a+b1x1 +b2X2. Untuk menghitung a, dan b dipergunakan rumus 
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seperti Elazar J Pedhazur (1973 : 51) dan Sudjana          (1992 : 45) Seperti 

dibawah ini : 

 
 

 
 

 
 

( Elazar J Pedhazur (1973 : 51) dan Sudjana          (1992 : 45) ) 

 

2. Uji Persyaratan   

Uji persyaratan  ada 3 yaitu : 1) uji normalitas, 2) uji homogenitas, 3) 

uji linieritas. 

 

1) Uji normalitas 

Dalam uji normalitas ini menggunakan tehnik analisis Chi 

kuadrat menurut J.P. Guilford, Benyamin Fructer (1978 : 197) dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

 

Fo = Obtained frequency ( Frekuensi Pengamatan) 

Fe = Expected frequency ( Frekuensi yang Diharapkan) 

 

 

2) Uji linieritas dapat dikerjakan dengan berbagai macam  statistik uji. 

Pada dasarnya uji linieritas ini merupakanuji model. Model regresi 

disebut juga bentuk garis regresi. Bentuk garis regresi ada dua 

yaitu yaitu linier dan non linier. Uji bentuk F ini menggunakan 

rumus Sutrisno Hadi yaitu :  

     F = JKRk/Jkreg k 
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Dimana : 

JKRk = Jumlah kuadrat rerata hitungan 

Jkreg k = Jumlah kuadrat rerata kuadratik 

 

3. Uji Hipotesis 

 

1) Statistik yang pertama  menggunakan uji t dengan rumus Sudjana,  

(1982 : 82) 

  

dimana :  

    r = Koefisien korelasi 

    n = Jumlah individu 

 

 

2) Statistik yang kedua  menggunakan uji t dengan rumus Sudjana,    

(1982 : 82) 

  

dimana :  

    r = Koefisien korelasi 

    n = Jumlah individu 

 

3) Statistik yang digunakan adalah uji F dengan rumus yang dipergunakan 

oleh Sutrisno Hadi (1982 : 28) Seperti dibawah ini : 

 

F =  

 
JK reg : Jumlah kuadrat regresi 
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JK res : Jumlah kuadrat residu 

K  : Jumlah variabel bebas 

N : Jumlah individu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 52 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

 Penelitian ini menyajikan data  : (1) disiplin belajar dan (2) minat baca 

buku pelajsaran serta (3) prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa 

SMP YKAB Surakarta tahun ajaran 2006/2007, yang penulis sajikan sebagai 

berikut : 

 1. Disiplin Belajar  

 Dari hasil pengumpulan data tentang disiplin belajar siswa Siswa SMP 

YKAB Surakarta  diperoleh hasil sebagai berikut : (1) skor tertinggi 58; (2) skor 

terendah 37; (3) mean sebesar 46,357; (4) standar deviasi sebesar 7,223. Adapun 

sebaran frekuesi skor disiplin belajar tersebut seperti pada tabel berikut : 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Skor Disiplin Belajar 

Interval Skor Frekuensi Prosentase Frekuensi 
Kumulatif 

Prosentase 
Kumulatif 

60,9 - 68,0 0 0 0 0 

53,6 - 60,8  3 21,5 3 21,5 

46,2 – 53,5 2 14,3 5 35,8 

39,2 – 46,1 6 42,7 11 78,5 

32,0 – 39,1 3 21,5 14 100,0 

 24,7 – 31,9 0 0 14 100,0 

Total 14 100,0 - - 

 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa disiplin belajar siswa dengan  

interval skor : (1) 24,7-31,9 tidak ada atau sebesar 0%; (2) 32,0-39,1 sebanyak 3 

orang atau sebesar 21,5%; (3) 39,2-46,1 sebanyak 6 orang atau sebesar 42,7%; (4) 

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



 53 

46,2-53,5 sebanyak 2 orang atau sebesar 14,3%; (5) 53,6-60,8 sebanyak 3 orang 

atau sebesar 21,5%; (6) 60,9-68,0 tidak ada atau sebesar 0%. 

 Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik seperti berikut : 

0

3

6

2

3

00

1

2

3

4

5

6

7

21,7-31,9 32,-39,1 39,2-46,1 46,2-53,5 53,4-60,8 60,9-68,0

Interval Skor

F
re

ku
en

si

 Grafik 1. Grafik Skor Disiplin Belajar Siswa 

 

2. Minat Baca Buku Pelajaran  

 Dari hasil pengumpulan data tentang minat baca buku pelajaran  diperoleh 

hasil sebagai berikut : (1) skor tertinggi 32; (2) skor terendah 15; (3) mean sebesar 

23,500; (4) standar deviasi sebesar 4,569. Adapun sebaran frekuesi skor minat 

baca buku pelajaran tersebut seperti pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Skor Minat Baca Buku Pelajaran 

Interval Skor Frekuensi Prosentase Frekuensi 
Kumulatif 

Prosentase 
Kumulatif 

32,7 -  37,2 0 0 0 0 
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26,1 – 32,6  2 14,3 2 14,3 

23,6 – 26,0 5 35,8 7 50,1 

18,9 – 23,5 6 42,7 13 92,8 

14,4 – 18,8 1 7,2 14 100,0 

9,8 – 14,3 0 0 14 100,0 

Total 14 100,0 - - 

 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa minat baca buku pelajaran 

dengan  interval skor : (1) 9,8-14,3 tidak ada atau sebesar 0%; (2) 14,4-18,8 

sebanyak 1 orang atau sebesar 7,2%; (3) 18,9-23,5 sebanyak 6 orang atau sebesar 

42,7%; (4) 23,6-26,0 sebanyak 5 orang atau sebesar 14,3%; (5) 26,1-32,6 

sebanyak 2 orang atau sebesar 14,3%; (6) 32,7-37,2 tidak ada atau sebesar 0%. 

 Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik seperti berikut : 
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 Grafik 2. Grafik Skor Minat Baca Buku Pelajaran 
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3. Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Dari hasil pengumpulan data tentang prestasi belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial  diperoleh hasil sebagai berikut : (1) skor tertinggi 86 (2) skor terendah 43; 

(3) mean sebesar 62,714; (4) standar deviasi sebesar 12,130. Adapun sebaran 

frekuesi skor  prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut seperti pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Skor Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Interval Skor Frekuensi Prosentase Frekuensi 
Kumulatif 

Prosentase 
Kumulatif 

87,0 -  99,1 0 0 0 0 

74,9 – 86,9  3 21,4 3 21,4 

62,8 – 74,8 1 7,2 4 28,6 

50,6 – 62,7 9 64,2 13 92,8 

38,5 – 50,5 1 7,2 14 100,0 

24,3 – 38,4 0 0 14 100,0 

Total 14 100,0 - - 

 

 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial  interval skor : (1) 24,3-38,4 tidak ada atau sebesar 0%; (2) 

38,8-50,5 sebanyak 1 orang atau sebesar 7,2%; (3) 50,6-62,7 sebanyak 9 orang 

atau sebesar 64,2%; (4) 62,8-74,8 sebanyak 1 orang atau sebesar 7,2%; (5) 74,9-
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86,9 sebanyak 3 orang atau sebesar 21,4%; (6) 87,0-99,1 tidak ada atau sebesar 

0%. 

 Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik seperti berikut : 
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 Grafik 2. Grafik Skor Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

B. Uji Persyaratan Analisis 

 

 Dalam uji persyaratan analisis statistik parametrik diuji persyaratan 

analisis normalitas dan linieritas. Hasil uji persyaratan sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas 

a.   Uji Normalitas  Skor  Disiplin Belajar 

Uji normalitas skor disiplin belajar dengan mempergunakan uji Chi 

Kuadrat diperoleh hasil  Χo = 3,857 dan Χt 5% = 15,806; karena itu  Χo  < Χt 

5% maka sebaran skor  yang diteliti berdistribusi normal. Hasil selengkapnya 

dapat diperiksa pada lampiran. 
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b.   Uji Normalitas  Skor  Minat Baca Buku Pelajaran 

Uji normalitas skor minat baca buku pelajaran dengan mempergunakan 

uji Chi Kuadrat diperoleh hasil  Χo = 1,366 dan Χt 5% = 15,806; karena itu  Χo  

< Χt 5% maka sebaran skor  yang diteliti berdistribusi normal. Hasil 

selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran. 

 

c.   Uji Normalitas  Skor  Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

Uji normalitas skor prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dengan 

mempergunakan uji Chi Kuadrat diperoleh hasil  Χo = 8,329 dan Χt 5% = 

15,806; karena itu  Χo  < Χt 5% maka sebaran skor  yang diteliti berdistribusi 

normal. Hasil selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran. 

2. Uji Linieritas 

a.   Uji Linieritas Hubungan antara Disiplin Belajar dan Prestasi Belajar IPS 

Uji linieritas hubungan antara disiplin belajar dengan prestasi belajar 

Ilmu Pengetahuan Sosial dengan mempergunakan uji F diperoleh hasil Fo = 

1,076 dan Ft 5% = 8,81; karena itu  Fo  < Ft 5% maka hubungan antara disiplin 

belajar dan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial bersifat linier. Hasil 

selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran. 

b.   Uji Linieritas Hubungan antara Minat Baca Buku Pelajaran dan Prestasi 

Belajar IPS 

Uji linieritas hubungan antara minat baca buku pelajaran dengan 

prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dengan mempergunakan uji F 

diperoleh hasil Fo = 0,154 dan Ft 5% = 6,04; karena itu  Fo  < Ft 5% maka 

hubungan antara minar baca buku pelajaran dan prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial bersifat linier. Hasil selengkapnya dapat diperiksa pada 

lampiran. 
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C. Pengujian Hipotesis 

 Dalam pengujian hipotesis ini akan digunakan uji regresi ganda. Dari hasil 

uji regresi ganda diperoleh : 

1. Hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh yang signifikan minat baca buku 

pelajaran terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP YKAS 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007” terbukti kebenarannya, karena dari hasil 

analisis diperoleh ro sebesar 0,923 > rt 5% seebsar 0,497. 

2. Hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh yang signifikan disiplin belajar 

siswa dan minat baca buku pelajaran terhadap prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial siswa SMP YKAS Surakarta tahun ajaran 2006/2007” 

terbukti kebenarannya, karena dari hasil analisis Fo sebesar 11,482 > Ft 5% 

seebsar 3,98. 

3. Hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh yang signifikan disiplin belajar 

siswa terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP YKAS 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007” terbukti kebenarannya, karena dari hasil 

analisis diperoleh ro sebesar 0,667 > rt 5% seebsar 0,497. 

Hasil pengujian selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran. 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

 Dari hasil analisis terbukti adanya pengaruh yang signifikan antara disiplin 

belajar siswa dan minat baca terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Hal ini terlihat juga dari besarnya sumbangan efektif disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar sebesar 33,534% dan sumbangan efektif minat baca buku 

pelajaran terhadap prestasi belajar sebesar 4,378%. Maka disiplin belajar dapat 

mempengaruhi peningkatan atau penurunan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial sebesar 33,534% dan minat baca buku pelajaran dapat mempengaruhi 

peningkatan atau penurunan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial sebesar 

4,378%. 

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa untuk meningkatkan prestasi 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dapat ditingkatkan dengan meningkatkan disiplin 
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belajar dan minat baca buku pelajaran baik secara sendiri-sendiri maupun secara 

bersama-sama. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil uji hipotesis dengan ui Wilcoxon dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut : 

Ada pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar siswa dan minat baca buku 

pelajaran terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa SMP YKAS 

Surakarta tahun ajaran 2006/2007” terbukti kebenarannya, karena dari hasil 

analisis Fo sebesar 11,482 > Ft 5% seebsar 3,98. Untuk Hipotesis yang 

menyatakan pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar siswa dan minat baca 

buku pelajaran diperoleh Fo sebesar 0,923>rt 5% sebesar 0,497. Dan Hipotesis 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan disiplin belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa sebesar 0,667>rt 5% sebesar 0,497. 

 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Dari kesimpulan di atas tentang Pengaruh disiplin belajar siswa dan minat 

baca buku pelajaran terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, maka 

dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dapat 

dipengaruhi oleh disiplin belajar dan minat baca buku pelajaran. 

 

C. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian ini maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Para guru hendaknya menggunakan disiplin belajar dan minat baca buku 

pelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar  Ilmu Pengetahuan Sosial. 
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2. Para guru hendaknya memberikan pengertian kepada orang tua tentang    

disiplin belajar dan minat baca buku pelajaran untuk meningkatkan prestasi 

belajar  Ilmu Pengetahuan Sosial. Sehingga para orang tua dalam mendampingi 

anaknya dalam belajar dan dapat memberikan pendampingan yang lebih baik. 

3. Para orang tua hendaknya memberikan pendampingan yang lebih baik pada 

anaknya dalam belajar. 

4. Para pimpinan sekolah hendaknya menyediakan fasilitas yang memadai bagi 

para guru untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa, 

terutama untuk menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar, agar tumbuh 

disiplin belajar dan minat baca yang tinggi. 
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