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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Kedisiplinan merupakan kondisi umum yang menuntut seseorang untuk 

melaksanakan suatu kegiatan di lingkungan kerja, lingkungan sekolah maupun 

lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Kedisiplinan berkaitan dengan 

peraturan-peraturan yang berbentuk tata tertib atau kebijakan yang telah di 

terapkan dan dengan beberapa ketentuan-ketentuan untuk membantu 

keberlangsungan suatu kewajiban dan tanggung jawab, Mas’udi (2000:88) 

menjelaskan disiplin secara lengkap adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapa pun. Sehingga 

nantinya akan memiliki upaya untuk membentuk kepribadian manusia secara 

mandiri untuk diri dan memberikan hasil yang positif pada diri sendiri maupun 

orang lain dan dapat memberikan perubahan pada kehidupan sehari-hari. 

Disiplin sudah di ajarkan mulai dini pada lingkungan rumah akan tetapi 

untuk mendapati tingkat disiplin yang lebih terlihat yaitu terdapat dalam 

lingkungan sekolah sebagai siswa yang memiliki kehadiran dan kepatuhan 

terhadap kesadaran suatu ketaatan dalam mematuhi peraturan-peraturan tata tertib 

yang ada di lingkungan sekolah, Djamarah (dalam Amalia 2016:2) Disiplin 

merupakan suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh siswa, tanpa ada 

pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap diri siswa sendiri dan terhadap lingkungan seko
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Disiplin sendiri sangat berorientasi pada kewajiban guru dalam mengajar 

dan memberikan dorongan kepada siswa dalam proses belajar mengajar.  

Wibisono (2010:21) Disiplin belajar siswa antara lain selalu mengikuti pelajaran, 

memperhatikan penjelasan guru, segera menyelesaikan tugas yang diberikan 

kepadanya, tidak meninggalkan kelas sebelum waktunya, selalu menyelesaikan 

tugas rumah tepat waktu, rutin belajar di rumah, menghargai waktu dan 

sebagainya.  

Kedisiplinan belajar siswa sangat memiliki pengaruh terhadap 

kelangsungan kegiatan belajar dengan menempatkan perilaku diri siswa dalam 

memberikan andil terhadap hasil belajar yang di peroleh dengan keberhasilan 

akademik yang baik, keberhasilan itu bisa di dapatkan dari cara belajar siswa yang 

efektif, untuk dapat belajar secara efektif dan efisien harus memiliki kesadaran 

dalam disiplin belajar, Hamalik (dalam Ariananda dkk 2014:235) juga 

mengungkapkan Langkah pertama yang perlu dimiliki agar dapat belajar secara 

efektif dan efisien adalah kesadaran atas tanggung jawab pribadi dan keyakinan 

bahwa belajar adalah untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan sendiri dan tidak 

menggantungkan nasib pada orang lain. 

Yupita,dkk (2013:5), dan Djamarah (dalam Amalia 20016:2) menyatakan 

bahwa pencapaian hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang diperoleh 

siswa setelah melalui kegiatan belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Hasil belajar 

menjadi salah satu kemampuan yang di peroleh setelah melalui proses belajar 

siswa selama di lingkungan sekolah, dapat di katakan berhasil atau tidaknya di 

lihat dari hasil yang sudah di dapatkan, dan orang-orang yang berhasil dalam 
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belajar dan berkarya di sebabkan kedisiplinannya dalam semua tindakan dan 

perbuatan. Dari beberapa pernyataan di atas yang dapat di simpulkan bahwa 

kedisiplinan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa terutama hasil 

yang telah di dapatkan setelah kegiatan belajar. 

Kedisiplinan siswa kelas III SDN Tegalgondo Kabupaten Malang pada 

pengamatan peneliti yang tertuju kepada siswa kelas III dimana berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara kepada guru kelas III yang telah di laksanakan pada 

tanggal 12 Desember 2016 yang menunjukkan pada kedisiplinan yakni pada sikap 

siswa dan ketertiban siswa yang muncul disaat pelaksanaan pembelajaran di kelas, 

lebih spesifik pada siswa terlihat saat jam pertama masuk siswa masih ramai 

sendiri, masih ada yang keluar masuk kelas dan lari-lari dikalas bahkan terdapat 

beberapa siswa yang sering tidak mengerjakan tugas sama sekali yakni tugas 

rumah maupun tugas di sekolah. Tugas yang di berikan guru sebagai tugas rumah 

maupun tugas sekolah tidak di kerjakan dengan baik, dari situ peneliti ingin 

melihat bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn dimana materi 

yang ada pada pembelajaran PKn telah mengajarkan tentang kedisiplinan yang  

seharusnya siswa dapat menerapkan pada lingkunga sekitar terutama pada 

lingkungan sekolah yang sebagaimana sebagai seorang siswa yaitu masuk sekolah 

tepat waktu, mentaati peratuaran sekolah, mengerjakan tugas dengan baik, dan 

mendengarkan pelajaran dengan tekun, Hasibuan (2008:20) orang yang disiplin 

adalah orang yang selalu tepat dalam waktu dan tindakan, mengerjakan dengan 

baik dan mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. 

 Hasil belajar pada matapelajaran PKn kelas III dengan hasil yang 

menunjukkan masih belum maksimal pada beberapa siswa, dengan nilai tugas 



4 
 

 
 

harian, portofolio dan nilai ujian semester 1 terdapat beberapa siswa yang belum 

mencapai nilai KKM (kriteria ketuntasan minimum) yakni 7,50 berdasarkan hasil 

belajar pada matapelajaran PKn dengan jumlah 17 siswa, 8 siswa mencapai KKM  

dan 9 siswa belum memenuhi KKM, dari suatu pengamatan dan wawancara yang 

telah di laksanakan maka peneliti tertatik untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

antara kedisiplinan siswa dengan nilai hasil belajar siswa yang rendah pada mata 

pelajaran PKn. Sumarni (2014:3) mengemukakan perlu mendapat perhatian 

bahwa minat siswa SD terhadap mata pelajaran PKn pada umumnya kecil. 

Pernyataan tersebut dapat di maklumi, karena sebenarnya materi pada mata 

pelajaran PKn terlalu abstrak khususnya untuk siswa SD di kelas rendah dan 

memiliki sarat dengan nilai-nilai yang cukup tinggi. kenyataanya Pada siswa SD 

hanya menghafal materi PKn, tetapi kurang memahami artinya, kurang 

menghayati maknanya, dan kurang melaksanakannya atau mengamalkannya di 

kehidupan sehari-hari. 

Kurniawan (2013:2) Mengungkapkan mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan yang di terapkan di sekolah berperan sangat penting dalam 

upaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Pendidikan kewarganegaraan 

dalam arti luas bukan hanya sebatas mata pelajaran, tetapi adalah upaya sadar 

warga negara agar dalam kedudukan dan profesinalismenya berlandaskan pola 

pikir, pola sikap dan pola tindakan yang di jiwai jati diri dan moral bangsa 

menjadi kekuatan mewujudkan tujuan nasional. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah Apakah kedisiplinan siswa berpengaruh terhadap hasil 

belajar PKn di kelas III SDN Tegalgondo Malang. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini  bertujuan  untuk Menganalisis pengaruh kedisiplinan dalam 

mempengaruhi hasil belajar PKn di kelas III SDN Tegalgondo Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat antara lain : 

1. Manfaat teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta akan 

memberikan analisa mengenai kedisiplinan siswa di sekolah terutama 

pengaruh yang komperhensif terhadap hasil belajar siswa dengan bantuan ke 

uletan guru dalam menjalankan kewajiwan membimbing siswa siswi dalam 

lingkungan sekolah secara utuh. 

2. Manfaat praktis : 

a. Sebagai bahan evaluasi kepada sekolah untuk dapat mengembangkan 

tingkat kedisiplin terhadap belajar siswa di lingkungan sekolah yang 

nantinya akan memiliki perkembangan dari hasil belajar siswa. 

b. Sebagai bahan bagi guru untuk lebih memiliki pengawasan serta perhatian 

yang optimal terhadap waktu belajar siswa di sekolah serta selalu 

mendukung dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi. 
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c. Memberikan pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana kedisiplinan 

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dengan pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap hasil belajar. 

E. Batasan Masalah 

Agar lebih terarah dengan baik dan tidak meluas, adapun peneliti 

membatasi permasalahan dalam penelitian ini yang akan di bahas dalam penulisan 

laporan skripsi yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah suatu timbal balik dari tindakan yang di munculkan siswa 

terhadap beberapa hal yang dapat di hubungkan dengan tindakan yang di 

lakukan, dalam penelitian ini pengaruh yang di munculkan siswa dari 

kedisiplinannya sebagai hubungan dengan hasil belajarnya. 

2. Kedisiplinan siswa adalah tindakan yang di munculkan siswa di saat 

mengikuti pembelajaran di kelas ataupun di lingkungan sekolah pada 

penelitian ini kedisiplinan siswa lebih mengacu pada aspek ketaatan, 

ketertiban, dan tanggung jawab siswa yang di munculkan di kelas pada proses 

pembelajaran. 

3. Hasil belajar dilihat dari nilai akhir semester yang telah di ambil dan di 

rangkum dari semua hasil yang di peroleh siswa pada mata pelajaran PKn.   

F. Definisi Operasional 

Dari judul yang di angkat maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu : 

1. Kedisiplinan 

Kedisiplinan di laksanakan oleh siswa dengan tata tertib yang di 

terapkan oleh sekolah maupun guru dengan ketaatan atau aturan-aturan yang 

mewajibkan siswa mengikuti pembelajaran dengan tertib tanpa ramai, 
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mengerjakan tugas yang di berikan oleh guru adapun tugas di rumah maupun 

di kelas, tidak ricuh sendiri atau mengganggu teman dan tidak boleh berkali-

kali keluar masuk kelas ketika pembelajaran di mulai. 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar mencakup beberapa aspek yang bagi menjadi 3 ranah yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotor, dimana aspek tersebut memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar yaitu perilaku secara umum terhadap kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dan tujuan dari pembelajaran 

yang telah di laksanakan selama di sekolah, pada penelitian ini yang di teliti 

dibatasi pada kemampuan afektif yakni sikap siswa sehingga peran hasil belajar 

adalah tolak ukur untuk melihat kedisiplinan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


