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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

Kajian teori adalah kumpulan dari konsep-konsep yang di definisikan secara

sistematik melalui keterkaitan hubungan antar variabel, sehingga dari variabel - 

variabel yang di ambil dari penelitian ini akan dibahas di bawah secara empiris 

yaitu tentang kedisiplinan, matapelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan hasil 

belajar, yang diperjelas dan dipertajam dengan adanya kerangka konsep sebagai 

langkah-langkah upaya pemecahan masalah penelitian ini. 

1. Tujuan Pembelajaran di SD

Tujuan artinya sesuatu yang diinginkan, diharapkan, dicapai, atau dicita-

citakan dan merupakan target atau sasaran yang akan dan harus diraih. 

Pengertian tujuan pembelajaran adalah tingkah laku yang diharapkan tercapai 

oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran dan dapat dinyatakan dengan 

deskripsi yang spesifik, Perencanaan tujuan pembelajaran di sd yang ingin 

dicapai dalam suatu kegiatan belajar harus selaras dengan perencanaan materi, 

strategi, dan evaluasi yang berlangsung pada suatu proses pembelajaran dengan 

mengikuti aturan tata tertib yang di terapkan selama proses belajar Menurut 

Oemar Hamalik (dalam Yustitia 2014:84), tujuan pembelajaran adalah suatu 

deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah 

berlangsung pembelajaran. 
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a. Klasifikasi Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dalam pendidikan dibagi menjadi beberapa domain 

dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci 

berdasarkan hirarkinya. Tujuan pendidikan dibagi ke dalam tiga domain, yaitu: 

1. Ranah Kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

intelektual, sepertipengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.  

2. Ranah Afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan 

emosi, seperti minat,sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. 

3. Ranah Psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek 

keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan 

mengoperasikan mesin (Taksonomi Bloom). 

b. SK dan KD 

Tabel 2.1 Bentuk Standar Kopetensi dan Kompetensi Dasar Pada Matapelajaran 

PKn Kelas 3 SD 

SK (Standar Kopetensi) KD (Kompetensi Dasar) Indikator 

3. Menampilkan sikap 

demokratis 

3.1 Mengenal kegiatan 

bermusyawarah 

3.2 Menghargai suara 

terbanyak (mayoritas) 

3.3 Menampilkan sikap mau 

menerima kekalahan 

 Mengidentifikasi cita-cita dalam 

hubungannya dengan hak dan 

kewajiban 

 Menuliskan macam-macam cara 

membuat keputusan untuk 

menentukan rencana liburan 

keluarga 

 Bertanya jawab tentang tata cara 

pemilihan ketua kelas yang baik 

dan benar sesuai dengan 

4. Menampilkan nilai-nilai 

Pancasila 

4.1 Mengenal nilai kejujuran, 

kedisiplinan, dan senang 

bekerja dalam kehidupan 

sehari-hari  

4.2 Melaksanakan perilaku 

jujur, disiplin, dan senang 

bekerja dalam kegiatan sehari-

hari 

 Menceritakan bahwa manusia 

adalah makhluk ciptaan Tuhan 

dan harus selalu berbuat baik 

 Membedakan kegiatan mana 

yang dikatakan jujur dengan yang 

tidak jujur 

1. Mengamalkan makna 

Sumpah Pemuda 

1.1 Mengenal makna satu 

nusa, satu bangsa dan satu 

bahasa 

 Mengidentifikasi kegiatan yang 

memerlukan kerja sama dan 

kegiatan yang harus dilakukan 



10 
 

1.2 Mengamalkan nilai-nilai 

Sumpah Pemuda dalam 

kehidupan sehari-hari 

sendiri 

 Menjelaskan arti satu nusa, satu 

bangsa, dan satu bahasa 

2. Melaksanakan norma 

yang berlaku di 

masyarakat 

2.1 Mengenal aturan-aturan 

yang berlaku di lingkungan 

masyarakat sekitar 

2.2 Menyebutkan contoh 

aturan-aturan yang berlaku di 

lingkungan masyarakat sekitar 

2.3 Melaksanakan aturan-

aturan yang berlaku di 

lingkungan masyarakat sekitar 

 mengidentifikasi macam-macam 

norma yang berlaku di 

masyarakat 

 mengidentifikasi aturan-aturan 

yang berlaku di lingkungan 

sekitar siswa 

 melaksanakan aturan atau norma 

yang berlaku di masyarakat 

Dari SK dan KD di atas pada penelitian ini peneliti mengambil dari 

kurikulum KTSP karena Pemberlakuan KTSP pada dasarnya dimaksudkan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian sekolah. KTSP merupakan 

kurikulum yang sesuai dengan dinamika kehidupan di Indonesia sekarang ini dan 

untuk acuan yang di gunakan di fokuskan dari SK 4 yakni Menampilkan nilai-

nilai pancasila, karena pada penelitian ini kedisiplinan siswa yang akan menjadi 

tolak ukur perkembangan pengaruh dari siswa terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran PKn, dan di optimalkan pada Ranah Afektif untuk dapat memperkuat 

hasil dari pengaruh kedisiplinan yang muncul dari siswa. 

2. Materi 

Nilai-nilai kedisiplinan diantaranya taat dan patuh pada aturan, disiplin 

merupakan sikap yang harus dimiliki semua orang, kedisiplinan harus dibiasakan 

sejak kecil, sikap disiplin menciptakan ketertiban. Seseorang yang disiplin selalu 

menaati peraturan, orang yang disiplin selalu melaksanakan tugasnya, disiplin 

membuat hidup menjadi teratur, contohnya bila seseorang memiliki disiplin 

belajar ia akan menjadi juara kelas sebaliknya bila seseorang tidak disiplin ia akan 

menjadi orang yang gagal oleh karena itu disiplin harus dilatih sejak kecil. 
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a. Berani Berkata Jujur 

Berani berkata jujur adalah perbuatan yang mulia. Suatu saat ketika 

anak-anak kelas 2A bermain sepakbola di halaman bawah, Afnan mendapat 

giliran menendang bola. Karena saking semangatnya dia menendang bola 

sangat keras. Bola yang ditendang tadi melesat keras dan memecahkan kaca 

jendela kelas 3. Pyar, kaca jendela pecah berantakan. Seluruh anak yang 

bermain sepakbola di halaman berhamburan lari ketakutan. Sebagai anak yang 

bertanggungjawab, Afnan menghadap guru kelas 3 dan mengatakan secara 

jujur bahwa yang memecahkan kaca tadi adalah dia. Afnan adalah contoh 

anak yang berani bertanggung jawab berkata dengan jujur. Karena 

kejujurannya itu guru kelas 3 sangat senang dan tentunya tidak marah kepada 

Afnan. 

b. Jujur dalam Bermain 

Pada waktu istirahat, anak anak kelas 2A bermain di halaman. Kali ini 

Vanda dengan teman temannya bermain gobak sodor. Anak anak dibagi dalam 

dua kelompok. Satu regu sebagai penjaga. Satu regu lainnya sebagai pemain. 

Regu pemain mendapat nilai. Apabila dapat masuk melewati beberapa penjaga 

dan keluar dengan selama. Dalam permainan ini tidak ada wasit, jadi anak 

anak harus bermain jujur. Anak anak yang dapat keluar selamat, menghitung 

sendiri nilainya. Satu demi satu nilai terkumpul. Sudah beberapa kali terjadi 

pergantian bermain dan berjaga. Terdengar bel tanda masuk berbunyi. Masing 

masing regu menghitung nilai yang diperoleh. Anak anak berkata jujur, tidak 

ada yang curang. Semua senang. Kalah atau menang itu biasa. Anak anak 

masuk kelas dengan tertib. 
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c. Jujur Dalam Belajar 

Pelajaran jam ketiga adalah pelajaran matematika. Pak Supri 

memeriksa PR anak anak. Vemas diam saja. Dia takut karena tidak 

mengerjakan PR. Tiba giliran Vemas, Pak Supri menegur. Mengapa kamu 

tidak mengerjakan PR? Saya tidak tahu caranya Pak? Perkalian ini sulit sekali, 

jawab Vemas. Mengapa kamu tidak bertanya kepada Andri? Vemas diam. Pak 

Supri selalu berpesan, jangan malu malu bertanya kalau tidak bisa. Kita dapat 

bertanya kepada siapa saja. 

Vemas menyadari kalau bersalah. Sejak saat itu dia berani bertanya 

kalau tidak mengerti atau belum paham. Pepatah mengatakan, malu bertanya 

sesat di jalan 

d. Disiplin di Sekolah 

Setiap hari senin di MIM Karanganyar diadakan upacara bendera. 

Upacara diadakan untuk melatih kedisiplinan (disiplin berpakaian, disiplin 

masuk sekolah dan juga disiplin belajar). Untuk mencapai cita cita harus 

disiplin. Disiplin artinya kalian harus menaati peraturan yang ada, di mana 

pun tempatnya. Setiap ada aturan atau tata tertib harus ditaati. Jika semua 

orang menaati aturan, maka hidup ini akan teratur dan tenteram. 

Di sekolah juga ada tata tertib. Tata tertib di sekolah harus ditaati semua 

warga sekolah, apabila melanggar tata tertib akan mendapat hukuman. 

Berikut ini contoh sikap disiplin di sekolah: (1) tidak terlambat masuk ke 

sekolah, (2) melaksanakan jadwal piket, (3) membuang sampah pada tempat 

sampah, (4) tidak membuat gaduh di kelas, (5) duduk dengan rapi. 
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e. Disiplin di Masyarakat 

Di masyarakat biasanya tidak ada aturan tertulis. Aturan masyarakat 

berbentuk norma sopan santun. Baik dan buruk menurut kebiasaan 

masyarakat. Contoh aturan di masyarakat: (a) jangan membunyikan radio atau 

tv keras keras pada malam hari, (b) jangan bermain di jalan umum, (c) jangan 

bermain layang layang di jalan. Aturan-aturan tersebut tidak tertulis namun 

apabila melanggar kita sendiri yang rugi. 

Berikut ini contoh sikap disiplin di masyarakat: (1) Menjaga 

kebersihan lingkungan, (2) Menjaga keamanan lingkungan, (3) Tidak 

mengganggu tetangga. 

f. Manfaat Jujur, Disiplin dan Senang Bekerja 

Jujur, disiplin dan senang bekerja termasuk perilaku mulia. kita harus 

membiasakannya setiap hari. Jujur, disiplin dan senang bekerja banyak 

manfaatnya. 

Manfaat jujur diantaranya adalah (1) membuat hati senang, (2) dipercaya 

orang, (3) disenangi keluarga dan orang lain, (4) punya banyak teman.  

Sedangkan manfaat disiplin adalah (1) hidup teratur, (2) dapat 

mengatur waktu, (3) pekerjaan selesai tepat waktu. Senang bekerja 

bermanfaat untuk (1) melatih hidup mandiri, (2) dapat membantu orang lain, 

(3) menyelesaikan pekerjaan sendiri, (4) dapat meraih cita-cita. 

Sumber : Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SD/MI /Lili Nurlaili. — Jakarta : Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008. 
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3. Kedisiplinan Siswa 

Kedisiplinan merupakan bentuk suatu kegiatan yang harus di laksanakan 

dalam memberikan upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu, 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, hampir setiap hari disiplin menjadi 

kewajiban sebagai seorang siswa. Secara etimologi, disiplin merupakan perintah 

yang di berikan oleh orang tua kepada anak di lingkup rumah atau guru kepada 

murid dalam lingkup sekolahan, perintah yang di di berikan menjadi keinginan 

dan harapan agar orang tua atau guru bisa menjadikan diri anak tersebut dapat 

mengembangkan diri secara mandiri dalam rangka pendidikan diri anak atau 

siswa tesebut. pendapat Arikunto (2003), dan Tu’u (2004:27) menyebutkan bahwa 

“Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib 

karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada hatinya” dan Istilah 

disiplin dalam bahasa inggris, yakni discipline, berarti: (1) Tertib, taat, atau 

mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, kendali diri; (2) Latihan 

membentuk, meluruskan atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan 

mental atau karakter moral; (3) Hukuman yang diberikan untuk melatih atau 

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

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan 

merupakan keadaan yang sangat di harapakan sebagai seorang siswa dalam 

menjalankan kewajiban yang di munculkan oleh kondisi lingkungan yang menjadi 

situasi yang tidak dapat di hindari dari rutinitas sehari-hari dan kedisiplinan yang 

benar-benar mendisiplinkan diri sendiri untuk mewujudkan kebiasaan menuju ke 

arah yang baik bagi diri siswa secara positif Sehingga Menegakkan disiplin tidak 

bertujuan mengurangi kebebasan atau kemerdekaan siswa pada permulaannya 
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disiplin dirasakan sebagai aturan yang mengekang kebebasan, akan tetapi bila 

aturan ini dirasakan sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi secara sadar untuk 

kebaikan sendiri dan bersama maka lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan 

yang baik menuju ke arah disiplin diri sendiri.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di pahami bahwa disiplin 

adalah keteraturaan dan ketaan siswa dalam menggunakan dan memanfaatkan 

waktu di sekolah dan di rumah sebahgai hasil dari interaksinya dengan 

lingkungan. Hurlock (dalam Herli Febrian (2005) indikator disiplin belajar adalah 

sebagai berikut : Disiplin belajar di sekolah memiliki indikator 1) Patuh dan taat 

terhadap tata tertib belajar di sekolah 2) persiapan belajar 3) perhatian terhadap 

kegiatan pembelajaran 4) menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan indikator disiplin 

belajar di rumah adalah 1) memiliki rencana atau jadwal belajar 2) belajar dalam 

tempat dan suasana yang mendukung 3) ketaatan dan keteraturan dalam belajar 4) 

perhatian terhadap materi pelajaran. 

a. Tujuan Kedisiplinan 

Kedisiplinan memiliki pengaruh yang cukup besar yang cakupannya 

sangat luas, tidak dapat di acuhkan bahwa kedisiplinan berperan dalam 

membentuk segala hal dari perilaku, sikap maupun hubungan sosial dan 

masyarakat di jelaskan, Menurut Maman (dalam Tu`u 2004:32) menyatakan 

disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu dalam 

mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib 

berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. 

Dalam menjunjung kedisiplinan terdapat mutu yang menjadi pandangan 

untuk tercapainya tujuan kedisiplinan yang telah di tetapkan menjadi tuntutan 
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utama bagi diri Individu siswa secara pribadi, kedisiplinan tersebut memiliki 

dampak yang sangat besar terutama dalam lingkup pendidikan dimana tercapainya 

manusia yang utuh dan mengharuskan memiliki ilmu bekal dari pendidikan, 

tercapainya suatu pendidikan sebagian besar yaitu pengaruh dari indisipliner 

siswa dengan mengikuti beberapa peraturan-peraturan ataupun tatatertib yang 

wajib di laksanakan selama dalam lingkup pendidikan yaitu sekolah. 

 Menurut Sugiyarti (2015:176) menjelaskan bahwa Kedisiplinan siswa 

untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan sikap disiplin dan disiplin sangatlah 

penting dalam proses pendidikan, sekolah harus memiliki sebuah aturan tertulis 

sebagai landasan kedisiplinan (aturan tata tertib) yang harus diikuti serta 

diterapkan oleh setiap siswa dan seluruh warga sekolah. Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan memberikan peraturan tata tertib sekolah yang menjelaskan 

peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka 

bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar 

kegiatan yang di laksanankan sehari-hari memiliki aturan atau tata tertib dari 

peranan yang di munculkan sebagai kedisiplinan, dalam ruang lingkup apapun 

harus mengikuti aturan yang tertera atau yang sudah terlaksana sebelumnya, di 

antaranya rumah, sekolah, dan masyarakat, dan peranan kedisiplinan menjadi 

keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Fungsi Kedisiplinan 

Kedisiplinan sangat penting dalam membangun kepribadian siswa dalam 

pembelajaran disiplin sendiri kewajiban yang  di jalankan siswa dalam 

membangun sikap, prilaku, dalam tata kehidupan  berdisiplin, karena kedisiplinan 
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yang nantinya akan mengantar pada kesuksesan kedepan. Sehingga kedisiplinan 

menjadi tolak ukur bagi siswa dalam mengembangkan tingkat kepribadian secara 

mandiri, dapat di katakan berhasil dan berkembang dalam melaksanakan segala 

sesuatu hal dengan masih dalam konsistensi yang benar-benar menjaga 

kedisiplinan diri sendiri. Fungsi kedisiplinan diantaranya (Tu`u 2004:38) : 

(1) Menata kehidupan bersama mengatur tata kehidupan manusia, dalam 

kelompok tertentu atau dalam masyarakat, (2) Membangun kepribadian 

Lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian 

seseorang. (3) Melatih kepribadian Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik 

dan berdisiplin tidak terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. (4) Pemaksaan 

Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri. Disiplin dengan motif 

kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. (5) Hukuman Tata tertib sekolah biasanya 

berisi hal-hal positif yang harus dilakukan oleh siswa. Sisi lainnya berisi sanksi 

atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib tersebut. (6) Menciptakan 

lingkungan yang kondusif Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya 

proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar. 

Jadi dari pendapat di atas kedisiplinan berguna untuk menyadarkan 

seseorang dalam mengatur tata kehidupan dengan penerapan disiplin sehari-hari 

begitupun seorang siswa yang sedang tumbuh kepribadiannya tentu dengan 

lingkungan sekolah maupun rumah yang tertib, teratur, tenang, tentram sangat 

membangun kepribadian yang baik, kebiasaan tersebut akan menjadi suatu latihan 

sebagai pola hidup yang terbentuk dengan positif. Latihan adalah belajar dan 

berbuat serta membiasakan diri melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan 

cara itu, orang menjadi terbiasa, terlatih, terampil dan mampu melakukan sesuatu 
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dengan baik, (Depdikbud 1997:569). Sehingga disiplin tersebut akan terwujud 

melalui pembinaan sejak dini, sejak usia muda, dimulai dari lingkungan keluarga 

melalui pendidikan yang tertanam sejak usia muda yang semakin lama semakin 

menyatu dalam dirinya dengan bertambahnya usia dengan mencoba dan 

mengulangi setiap sikap sebagai latihan diri. 

Di sisi lain hukuman menjadi suatu dorongan dalam membiasakan siswa 

agar dapat melaksanakan kedisiplinan dan biasanya di dalam lingkup sokolah, 

akan tetapi sekolah memberikan sanksi yang berlebihan, hanya dalam rangka 

mendorong siswa untuk mematuhi tata tertib yang telah di tetapkan, dengan itu 

ketaatan dan kepatuhan akan kuat dan tidak akan melemah jika sekolah hanya 

membiarkan siswa tidak menjalankan kedisiplin dari peraturan yang sudah ada. 

c. Ciri-ciri Kedisiplinan 

Dalam menumbuhkan sikap, prilaku ketaatan yakni dengan suatu 

peraturan yang tergambarkan sebagai tata tertib yang harus dipatuhi dan di 

butuhkan kepercayaan diri dalam melaksanakannya yang menjadi bentuk tugas-

tugas penting, bahkan tidak hanya dapat menjalankanya begitu saja akan tetapi 

harus dengan kesadaran diri akan nilai-nilai dan ilmu pengalaman baru di saat 

telah melaksanakan kedisiplinan tersebut.  

Susilowati (2005) individu yang memiliki nilai-nilai kedisiplinan 

memiliki ciri-ciri 1) Ketaatan suatu sikap atau perilaku individu yang mengikuti 

apa yang menurut dirinya perintah atau aturan yang harus dijalaninya dengan 

terlebih dahulu mempertimbangkan kebenaran perintah itu, 2) Kepatuhan 

merupakan sikap atau perilaku individu yang tunduk atas segala perintah dan 
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aturan tanpa mengkaji terlebih dahulu benar tidaknya perintah tersebut, 3) 

Kesetiaan sikap atau perilaku individu yang dengan kontinyu melaksanakan 

aturan atau perintah tanpa terpengaruh hal-hal yang menghalangi dirinya dalam 

melaksanakan aturan atau perintah itu, 4) Keteraturan yaitu sikap atau perilaku 

individu yang dalam melaksanakan aturan atau perintah mengikuti berulang 

secara tetap, 5) Ketertiban sikap atau perilaku individu yang dalam menjalankan 

aturan atau perintah urutan dan tahapan yang benar, 6) Komitmen yaitu sikap rasa 

tanggung jawab, 7) Konsiten yaitu sikap atau perilaku individu yang dalam 

menjalankan aturan atau perintah tidak tergoyahkan oleh gangguan atau teguh 

pendirian. 

Ciri-ciri di atas dapat dilaksanakan dalam berbagai kondisi atau 

lingkungan yang mendukung dan membutuhkan dalam melaksanakan 

kedisiplinan tersebut, Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat maupun 

lingkungan rumah yang dapat menerapkan dari ciri-ciri tersebut Adapun sebagai 

pelajar tugas seorang siswa dalam melaksanakan kedisiplinan juga perlu dengan 

menyesuaikan dengan lingkungan sekolah belajar merupakan salah satu kegiatan 

yang wajib di laksanakan sebagai seorang siswa. 

Pendukung yang kuat dalam melaksanakan kegiatan belajar di 

lingkungan sekolah yaitu disiplin belajar, dalam belajar juga terdapat tata tertib 

yang perlu di patuhi dengan disiplin mengikuti tata tertib terbsebut maka sebagai 

siswa dalam menuntut ilmu tidak akan kecewa karena akan melihat hasil yang 

memuskan. Syamsu, (dalam Satwika, 2015:2) mengemukakan  bahwa siswa yang 

memiliki disiplin belajar akan mempunyai ciri-ciri Melaksanakan kegiatan secara 

teratur, Menyelesaikan tugas-tugas tepat pada waktunya, Mengikuti semua 
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kegiatan belajar di sekolah, Rajin membaca buku-buku pelajaran, Memperhatikan 

pelajaran yang guru sampaikan, Rajin bertanya atau mengemukakan pendapat, 

Menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menghambat kelancaran 

belajar, Membuat catatan-catatan pelajaran secara teratur dan rapi dan Mentaati 

peraturan pelajaran yang ada di sekolah. 

Dari pendapat yang telah di jelaskan terdapat unsur-unsur yang 

terkandung dalam disiplin menurut Bekti Ari (2006:8) yakni 1) taat yang artinya 

selalu patuh terhadap peraturan yang berlaku, dengan ketaatan dalam disiplin 

belajar diperlukan supaya setiap waktu ada untuk belajar dengan diimbangi 

kegiatan lain, 2) tertib yang berarti mengerjakan kegiatan dengan kesadaran secara 

sistematis (terarah yaitu di dalam kegiatan belajar siswa dapat menentukan arah 

tujuan dari belajarnya sehingga nantinyadapat tercapai hasil yang efektif dan 

efisien, 3) tanggung jawab adalah kegiatan yang di kerjakan oleh siswa setiap 

kegiatan yang di kerjakan dengan betul-betul dapat di percaya kebenarannya 

yakni pada saat belajar di perlukan adannya rasa tanggung jawab dari dalam diri 

siswa supaya pada saat belajar menimbulkan rasa memiliki kewajiban untuk 

belajar yang nantinya membuat siswa lebih fokus pada proses belajar. 

Indikator dari tiga unsur disiplin yang muncul dari Bektiari (2006:9) 

yaitu  Bersungguh-sungguh menjalankan peraturan, Pengetahuan siswa dalam 

melihat arti pentingnya disiplin di sekolah, Perilaku siswa yang menunjukkan 

tindakan disiplin pada waktu proses belajar, Menghargai peraturan yang di buat 

sekolah, Mengetahui batasan saat berada di lingkungan sekolah, Mengetahui 

kewajiban sebagai siswa, Menjalankan segala tugas dan peraturan yang di 

terapkan di sekolah, Menunjukkan sikap berani menanggung resiko dan 
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konsekuensi dari perbuatan.  dari unsur disiplin tersebut maka siswa akan 

memiliki sikap yang menjunjung ketaatan, ketertiban dan menggunakan waktu 

dengan penuh tanggung jawab pada setiap waktu dengan kondisi lingkungan yang 

mendukung. 

d. Faktor yang mempengaruhi Kedisiplinan Siswa 

Dalam pelaksanaan kedisiplinan terdapat kendala atau hambatan yang di 

miliki setiap masing-masing siswa dan itu berbeda-beda, tidak banyak yang dapat 

melaksanakan kedisiplinan dengan baik, sangat besar kondisi yang belum 

terlaksana tentang kewajiban yang harusnya di laksanakan dengan disiplin, 

terutama para siswa dengan labilnya pengaruh yang di dapat akan memiliki 

dampak terhadap diri siswa bahkan beberapa pengaruh menjadi kebiasaan dengan 

lupanya akan tanggung jawab atas kewajiban untuk disiplin, terdapat bentuk dari 

indisipliner siswa Widodo (dalam Susianto 2014:64), Bentuk indisipliner siswa 

antara lain, perilaku membolos, terlambat masuk sekolah, ribut di kelas, ngobrol 

di kelas saat guru sedang menjelaskan mata pelajaran, tidak mengenakan atribut 

sekolah secara lengkap, dan menyontek.  

Disiplin di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal, faktor yang 

berasal dari siswa sendiri diantaranya fisik dan psikis merupakan aspek yang 

mempengaruhi pembentukan disiplin diri sehingga dapat mempengaruhi disiplin 

belajarnya dan faktor eksternal faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat 

mempengaruhi disiplin belajar siswa. Faktor eksternal tersebut meliputi kebiasaan 

keluarga, penerapan tata tertib sekolah, dan kondisi masyarakat. 

Sebagai seorang siswa  yang memiliki disiplin maka akan menunjukkan aktivitas 

belajar yang telah di dorong oleh faktor internal yaitu dari dalam diri siswa 
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sendiri, sehingga konsistensi belajar tergantung pada kontrol dari luar atau atas 

dasar kesadaran siswa itu sendiri, jai siswa tersebut bukan belajar dari faktor dari 

luar atau external tetapi didasarkan bahwa disi siswa yang berdisiplin belajar 

sehingga meningkatkan kualitas atau nilai tambah dirinya dan mengarahkan 

aktivitas belajarnya sesuai tujuan yang di harapkan oleh diri sendiri, 

Menurtut Fajar (dalam, Ridho, dkk 2013:23) menyatakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi disiplin antara lain adalah dari Sekolah yaitu guru yang 

membiarkan siswa berbuat salah, lebih mementingkan mata pelajaran dari pada 

siswanya serta lingkungan sekolah seperti hari-hari pertama dan hari-hari terakhir 

sekolah, pergantian pelajaran, pergantian guru, jadwal yang kaku atau jadwal 

aktivitas sekolah yang kurang cermat, suasana yang gaduh, dll. 

Dari pernyataan di atas di simpulkan kondisi dan situasi lingkungan perlu 

diperhitungkan atau diwaspadai, karena dapat berdampak baik atau buruk bagi 

perkembangan perilaku dan prestasi siswa. Saifuddin Azwar (dalam Tu’u 

2004:16) mengatakan sebab pada gilirannya, lingkungan secara timbal balik akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan 

sikap dan faktor-faktor yang ada dalam dirinya akan membentuk perilakunya.  

4. Dimensi Disiplin 

Tu‟u (2004:91) dalam penelitiannya mengenai disiplin sekolah 

menemukan indikator yang menunjukkan pergeseran/perubahan hasil belajar 

siswa sebagai konstribusi mengikuti dan menaati peraturan sekolah. Indikator 

tersebut meliputi: a) dapat mengatur waktu belajar di rumah, b) rajin dan teratur 

belajar, c) perhatian yang baik saat belajar di kelas, d) ketertiban diri saat belajar. 

Sedangkan menurut Arikunto dalam Setyaningrum (2011: 12-13) dalam 
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penelitiannya mengenai kedisiplinan membagi 3 macam aspek kedisiplinan, yaitu: 

a) perilaku kedisiplinan di dalam kelas, b) perilaku kedisiplinan di luar kelas di 

lingkungan sekolah, dan c) perilaku kedisiplinan di rumah. 

Dimensi disiplin belajar yang digunakan dalam penelitian ini ada lima macam 

yang merupakan perpaduan antara pendapat Tu‟u (2004: 91) dan Arikunto 

dalam Setyaningrum (2011: 12-3) dan di kembangkan dengan indikator yang 

dikembangkan yaitu sebagai berikut: 

a) Disiplin dalam  masuk sekolah, dengan indikator  siswa aktif masuk sekolah  

artinya siswa aktif berangkat sekolah dan tidak pernah membolos,  Ketepatan 

waktu masuk sekolah dan kelas, artinya siswa berangkat sekolah sebelum bel 

tanda masuk berbunyi dan siswa tepat masuk kelas setelah jam istirahat. 

b) Disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, denga indikator Aktif 

mengikuti pelajaran, artinya siswa selalu aktif dalam mengikuti pelajaran di 

kelas, tidak menganggu teman saat pelajaran berlangsung dan memperhatikan 

penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, Mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru baik secara individu maupun kelompok. 

c) Disiplin dalam mengerjakan tugas, dengan indikator Konsisten dan mandiri 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, artinya siswa tetap konsisten dan 

mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan walaupun guru tidak berada 

di kelas, Disiplin dalam mengikuti ulangan artinya siswa dapat menerapkan 

sikap disiplin dalam ulangan dengan mengerjakan soal ulangan sendiri dan 

tidak mencontek saat ulangan berlangsung dan berusaha mengerjakannya 

sendiri sesuai kemampuan yang dimiliki, Mengumpulkan tugas tepat waktu, 

artinya siswa mampu mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. 
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d) Disiplin belajar di rumah, dengan indikator Aktif dan mandiri belajar di 

rumah, artinya siswa tetap aktif dan  mandiri belajar di rumah tanpa ada 

tekanan dari luar, Mengerjakan PR yang diberikan guru, artinya siswa 

mengerjakan PR di rumah bukan di sekolah dan tidak mencontek PR teman, 

Meluangkan waktu belajar di rumah secara optimal, artinya siswa selalu 

meluangkan waktu untuk belajar di rumah. 

e) Disiplin dalam menaati tata tertib sekolah, dengan indikator Memakai 

seragam sesuai peraturan, artinya siswa memakai seragam sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, Mengikuti upacara, artinya 

siswa selalu mengikuti upacara sesuai jadwal yang telah ditentukan, 

Membawa peralatan sekolah, artinya siswa membawa peralatan sekolah 

setiap hari, Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah, artinya 

siswa selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah, 

Mengerjakan tugas piket, artinya siswa selalu mengerjakan tugas piket sesuai 

jadwalnya masing-masing. 

 

5. Belajar dan Pembelajaran 

Proses yang di laksanakan di lingkungan sekolah menjadikan siswa 

mengikuti aturan yang ada di sekolah dengan aturan-aturan yang akan membawa 

pada tujuan sekolah tersebut, kewajiban yang utama yaitu belajar dengan 

sungguh-sungguh agar dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, (Rosma 

2016:45) pada umumnya masih terdapat siswa yang belum mencapai tujuan 

pembelajaran karena tingkat kedisiplinannya kurang, agar seorang siswa dapat 

belajar dengan baik maka ia harus bersikap disiplin, terutama disiplin dalam hal 
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menepati jadwal pelajaran, disiplin dalam mengatasi godaan yang akan menunda 

waktu belajar, disiplin terhadap diri sendiri, dan disiplin dalam menjaga kondisi 

fisik agar selalu sehat.  

Siswa yang disiplin dalam belajar memiliki ciri-ciri yakni Mengarahkan 

energi untuk belajar secara kontinu, melakukan belajar dengan kesungguhan dan 

tidak membiarkan waktu luang, Patuh terhadap rambu-rambu yang diberikan guru 

dalam belajar, Patuh dan taat terhadap tata tertib belajar di sekolah, menunjukkan 

sikap antusias dalam belajar, mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan 

gairah dan partisipatif, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dengan 

baik, Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru. 

Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan 

mengkokohkan kepribadian, (Sardiman 2014:20), dan (Slameto 2010:54) 

mengemukakan bahwasannya belajar merupakan perubahan tingkahlaku atau 

penampilan dengan serangkaian kegiatan dan dalam belajar terdapat beberapa 

faktor yang memepengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat 

digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Belajar yang layak bagi siswa yaitu mendukungnya untuk melaksanakan 

setiap kegiatan maupun aktifitas yang menjangkau dari faktor eksternal dan faktor 

internal harus terpenuhi untuk siswa yang akan melaksanakan belajar karena dari 

proses selama belajar pendukung yang kuat akan menjadikan siswa mendapatkan 

semangat dengan hasil yang memuaskan. 
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Pembelajaran merupakan proses dalam membelajarkan siswa dalam  

menggunakan asas pendidikan melalui komunikasi dua arah, yang dimana 

mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai seorang pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau siswa sebagai tempat keterlaksanaan proses 

pembelajaran. Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang di rancang 

untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru 

(Sagala, 2009:61). 

6. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

PKn dijelaskan di dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi. Di dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi tertulis 

bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-

hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.  

Penerapan ilmu PKn sudah di berikan mulai dari tingkat sekolah dasar 

yang menjadi mata pelajaran wajib, dari situlah makna-makna yang terkandung 

dari PKn di berikan melalui proses yang di laksanakan dengan pembelajaran yang 

terfokuskan kepada siswa, Menurut Eddy (2014:3)  Pendidikan Kewarganegaraan 

diarahkan untuk mencapai dua sasaran pokok yang seimbang kepasa siswa 

sekolah dasar, Pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik 

tentang etika, moral, dan asas-asas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, 

membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur 

bangsa Indonesia. sasaran ini hendaknya dapat dicapai secara serentak agar 

peserta didik tidak hanya sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan belaka, 
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tetapi juga agar peserta didik memiliki kemampuan berbuat sesuatu dengan 

menggunakan konsep dan prinsip keilmuan yang telah dikuasainya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Winataputra (2009:21) menjelaskan bahwa PKn merupakan mata 

pelajaran yang memiliki salah satu misinya sebagai pendidikan nilai. Dalam 

proses pendidikan nasional PKn pada dasarnya merupakan wahana paedagogis 

pembangunan watak atau karakter. Depdikbud (1994) menjelaskan bahwa PKn 

sesuai dengan isi Kurikulum 2004 adalah pendidikan tentang nilai-nilai yang 

sasarannya bukan semata-mata pengalihan pengetahuan melainkan lebih 

ditekankan pada pembentukan sikap. Dan menurut Maslinda (2015:2) 

Pembelajaran PKn lebih menekankan pada pengembangan ranah afektif yang 

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan berkembang dalam tatanan 

kehidupan manusia Indonesia. 

a. Tujuan Mata pelajaran PKn 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu ilmu dasar yang 

membekali siswa untuk dapat hidup di dalam bermasyarakat, adapun tujuannya 

menurut Susanto (2013:228) Tujuan pembelajaran PKN di Sekolah Dasar adalah 

untuk membentuk watak atau karakteristik warga negara yang baik .Tujuan mata 

pelajaran PKN adalah 1) Berpikir kritis, rasional dan kreatif. 2) Berpartisipasi 

secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3) Berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain. 4) Berinteraksi dengan 
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bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi 

Untuk memperkuat pendapat di atas dengan penjelasan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Adapun tujuan dari mata 

pelajaran PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan diantaranya, 

Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas 

dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkembang secara 

positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter 

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa matapelajaran PKn 

memiliki tujuan yang luas untuk itu dalam menjalankannya setiap individu harus 

mampu mengikuti setiap uraiannya yang telah di terapkan dengan harapan mampu 

menjadikan diri individu atau siswa menjadi lebih bermakna, artinya menjadi 

seseorang yang bertanggung jawab akan kelayakan hidupnya di masa yang akan 

datang dengan disiplin tanpa mengelakkan tuntutan yang di hadapinya, seperti 

peraturan-peraturan ataupun tata tertib yang sudah tertera di manapun 

lingkungannya, karena pada matapelajaran PKn memberikan bentuk ilmu secara 

global 

b. PKn di lingkungan Sekolah 

Dalam lingkungan sekolah dasar perkembangan yang masih di terapkan 

PKn yani pendidikan karakter dan juga nilai moral adapun pembentukan tersebut 

karena masih memfokuskan untuk menjadi warga negara yang baik untuk pribadi 

masing masing siswa, terdapat pernyataan, Menurut Suwarma (dalam Winarno 

2013:186) menyatakan bahwa salah satu ciri PKn adalah sebagai pendidikan nilai 
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moral secara lebih khusus lagi pendidikan nilai moran pancasila, sedangkan 

Ruminiati (dalam Winarno 2013:186) PKn SD merupakan matapelajaran yang 

berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan 

dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila/budaya bangsa sebagaimana 

terdapat dalam kurikulum PKn SD. 

Lingkungan sekolah menjadi tempat utama dimana suatu kondisi yang 

mengharuskan untuk menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya, karena 

lingkungan yang di tempati memiliki dampak terhadap diri seorang siswa dalam 

menuntut ilmu, bisa memiliki dampak positif dan dampak negatif, untuk dampak 

positifnya yaitu pengaruh yang muncul mampu membuat diri individu 

berkembang dengan menunjukkan beberapa perubahan yang layak untuk terus di 

gunakan dan di lakukan serta di kembangkan untuk jangka waktu yang cukup 

panjang dan menunjukkan hasil yang baik, untuk dampak negatifnya pengaruh 

yang muncul dalam waktu singkat maupun kurun waktu lama memberikan efek 

terhadap perkembangan diri yang tidak dapat menjangkau kemampuan yang 

seharusnya di miliki, bisa dikatakan terlambat dalam perkembangan diri, dan itu 

bisa berbentuk sikap, perilaku, cara berfikir, emosional, kepercayaan diri serta 

kecakapan dalam bertindak ataupun dalam belajar. 

c. Kedisiplinan terhadap Matapelajaran PKn 

Semiawan (2009) mendefinisikan disiplin diartikan sebagai semacam 

pengaruh yang dirancang untuk membantu anak agar mampu menghadapi 

tuntutan dari lingkungan. Disiplin mempunyai empat unsur pokok yaitu 1) 

peraturan sebagai pedoman perilaku, 2) konsistensi dalam peraturan, 3) hukuman 
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untuk pelanggaran peraturan, dan 4) penghargaan untuk perilaku yang baik yang 

sejalan dengan peraturan yang berlaku”. 

Faktor yang mendukung proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa adalah 1) Nilai 

kejujuran, 2) Nilai tanggung jawab, 3) Model penilaian Pendidikan 

Kewarganegaraan menggunakan penilaian kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

juga psikomotorik (ketrampilan), Peningkatan kedisiplinan siswa melalui proses 

pembelajaran melalui penanaman nilai kejujuran, nilai keterbukaan, dan nilai 

tanggung jawab. Disiplin juga menjadi basis integral dalam pendidikan, disiplin 

berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina, 

membentuk perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan, 

diajarkan dan diteladankan. Karena itu, perubahan perilaku seseorang, termasuk 

prestasinya merupakan hasil dari suatu proses pendidikan dan pembelajaran yang 

terencana, informal atau otodidak. Orang yang disiplin selalu membuka diri untuk 

belajar berdisiplin dan mendisiplinkan dirinya.  

Dengan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa kedisiplinan 

tidak hanya mengikuti suatu aturan atau tata tertib saja melainkan dari nilai-nilai 

yang terkandung jika melaksanakan dan menjalankann dengan baik maka akan 

mendapati dampak yang positif bagi diri siswa. Pendidikan menjadi sasaran 

kedisiplinan, terutama dari matapelajaran PKn yang sudah menjadi modal awal 

dalam membantu mengembangkan para siswa dalam melaksanakan kedisiplinan 

dengan ilmu-ilmu yang di ajarkan. 
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7. Hasil Belajar 

Belajar sendiri merupakan aktivitas yang sangat penting dan secara terus 

menerus dilakukan selama masih dalam tujuan untuk mencapai perubahan yang 

lebih baik, Belajar sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan perilaku 

yang relatif menetap, karena dari belajar memilliki proses dari seorang siswa 

dalam berusaha untuk mempereoleh suatu hasil yang maksimal, (Susanto, 2013:1) 

belajar adalah proses dimana suatu organisme berubah perilakunya seagai akibat 

pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. 

Menurut Winkel (Suprihatiningrum, 2013:15) belajar adalah suatu 

aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan-

pemahaman, keterampuilan dan nilai sikap. Belajar dapat dikatakan sebagai suatu 

interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud 

pribadi, fakta, konsep, ataupun teori. tidak di pungkiri bahwa ketetapan perilaku 

yang di munculkan menyesuaikan dengan kondisi seorang guru, jika guru yang 

menurut seorang siswa dapat memunculkan minat belajarnya akan sangat baik 

karena pasti terdapat perubahan yang signifikan dalam proses belajar maupun 

hasil belajar dan tidak akan menetapkan dirinya pada prilaku yang monoton dalam 

belajar. 

Beberapa pengertian belajar diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seorang dengan sengaja dalam 

keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan 
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baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang 

relatif tetap baik dalam berfikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

a. Definisi Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang di peroleh seseorang setelah 

mendapatkan proses pembelajaran yang nantinya di tunjukkan dengan tingkat 

keberhasilannya dari hasil yang didapatkan oleh siswa sehingga di ketahui 

kemampuan siswa setelah melakukan kegiatan belajar-mengajar. Suprijono 

(2014:5) mengatakan hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Untuk 

memperkuat pengertian di atas menurut Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2009: 

6) menjelaskan bahwa hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

1) Domain kognitif mencakup Knowledge (pengetahuan), Comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), Application (menerapkan), 

Analysis (menguraikan, menentukan hubungan), Synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk), Evaluation (menilai).  

2) Domain afektif mencakup Receiving (sikap menerima), Respondin 

(memberikan respon), Valuing (nilai), Organization (organisasi), dan 

Characterization (karakterisasi). 

3) Domain Psikomotor mencakup Initiatory, Pre-routine, Rountinized, 

Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual 

Dari beberapa pendapat diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar mencakup beberapa aspek, yang memiliki pengaruh yang dapat di 

munculkan terhadap hasil belajar yaitu perilaku secara umum terhadap proses 
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belajar dalam mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah di laksanakan selama 

di sekolah dengan pengajaran yang mencakup keutuhan pelaksanaan 

pembelajaran dapat dilihat dari ranah kognitif, psikomotor dan afektif. 

b. Faktor yang Memperngaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran 

di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu 

sendiri. Sugihartono, dkk. (2007: 76-77), menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri 

individu yaitu faktor kedisiplinan, ketekunan, semangat belajar atau motivasi 

belajar dan lain-lain. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Di 

antaranya lingkungan Sekolah dan lingkungan rumah. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdapat faktor ekstern yang 

terbagi menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, sekolah dan masyarakat menurut 

Slameto (2010:60). Faktor sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siwa dengan siswa, disiplin sekolah. Berbagai 

komponen pembelajaran akan memepengaruhi faktor terhadap kegiatan 

pembelajaran. salah satunya yaitu pemilihan model dengan metode pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Faktor yang telah di sebutkan di atas pada faktor internal kedisiplinan 

mempengaruhi hasil belajar tetapi tidak sepenuhnya hasil belajar dipengaruhi oleh 

kedisiplinan. Hal ini dikarenakan hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh 

kedisiplinan saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti 

minat, bakat, kecerdasan, motivasi, dan sebagainya. 
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Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut 

maka hasil belajar memiliki cukup banyak pengaruh dengan kategori yang 

berbeda-beda, oleh karena itu berdisiplin akan membuat seorang siswa memiliki 

kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga merupakan suatu proses ke arah 

pembentukan watak yang baik. dalam mendapatkan hasil belajar yang maksimal 

sangat tidak mudah dan dimana semua kategori tersebut memiliki tujuan untuk 

siswa agar mendapati hasil belajar yang maksimal. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang “Pengaruh 

Kedisiplinan Siswa Terhadap Hasil Belajar PKn Kelas III SDN Tegalgondo 

Kabupaten Malang” yang  memperkuat peneliti melakukan penelitian tindakan 

serupa. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian yang relevan Oleh Arisana Arga Lacopa (2012) dengan judul 

“Pengaruh Kedisiplinan Siswa Dan  Persepsi Siswa Tentang Kualitas 

Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Akuntasi Siswa Kelas Xi Ips Man 

Yogyakarta II”.  

Jenis penelitian yang di gunakan kuantitatif dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS MAN Yogyakarta II 

Tahun Ajaran 2011/2012 dengan harga koefisien korelasi r(x1y) sebesar 

0,494 serta t-hitung 5,591 dengan signifikansi 0,000. 

2. Penelitian yang relevan kedua Oleh Rizqi Amalia (2016) yaitu dengan judul 

“Pengaruh Kedisiplinan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V A 

MI’Ma’arif Bego Depok Sleman”. 
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Dengan jenis penelitian kuantitatif yang menunjukkan hasil penelitian 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas V A, berarti terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara variable kedisiplinan belajar dan prestasi belajar siswa 

dengan arti prediktor kedisiplinan belajar memiliki daya pengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa sebesar 41,5% dan sisanya 58,5% dipengaruhi oleh 

variable yang lain. 

Kesamaan dari dua penelitian di atas yakni, memiliki persamaan dari 

jenis penelitian yakni penelitian Kuantitatif dan juga meneliti tentang pengaruh 

dari Kedisiplinan akan tetapi dari penelitian saat ini yang di tekankan adalah 

pengaruh sikap yang masih masuk kedalam ruang lingkup dari kedisiplinan tetapi 

masih dalam kondisi yang sama, dan persamaan yang lain yaitu sama-sama 

mencari tau bagaimana pengaruh terhadap hasil belajar yang juga dapat dikatakan 

sebagai prestasi belajar siswa. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini yakni, pada masalah yang di angkat 

tentang kedisiplinan siswa dengan cakupan yang lebih luas di lihat dari kegiatan 

siswa, dengan ruanglingkup kedisiplinan yang di tekankan pada sikap siswa di 

kelas dan lingkungan sekolah dengan acuan (moral, etika, perilaku tanggungjawab 

dan sopan santun) serta mengacu pada hasil belajar pada mata pelajaran PKn yang 

sifatnya memiliki korelasi terhadap tingkat kedisiplinan siswa secara utuh yakni 

dari segi materi dan penerapan ilmunya. 
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C. Hipotesis Penelitian & Kerangka Pikir 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, maka hipotesis penelitian dapat 

dirumuskan bahwa: 

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada Kedisiplinan siswa Terhadap 

Hasil Belajar PKn Kelas III di SDN Tegalgondo Malang. 

Kerangka Pikir 

D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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