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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Disiplin merupakan suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk 

menepati atau mematuhi dan mendukung ketentuan, tata  tertib peraturan, nilai 

serta kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, disiplin bukanlah suatu 

yang dibawa sejak awal, tetapi merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh 

faktor ajar atau pendidikan. Perilaku disiplin bagi siswa adalah salah satu kunci 

sukses untuk dapat meraih prestasi atau hasil belajar yang maksimal.  

Disiplin mengandung asas taat, yaitu kemampuan untuk bersikap dan 

bertindak secara konsisten berdasar pada suatu nilai tertentu. Dalam 

proses belajar mengajar, kedisiplinan dapat menjadi alat yang bersifat 

preventif untuk  menjaga hal-hal yang dapat mengganggu dan 

menghambat proses belajar. Untuk itu berbagai peraturan ikut 

diberlakukan disekolah-sekolah untuk menegakkan tingkat kedisiplinan 

siswa (Elly: 2016: 43-44). 

 

Siswa merupakan individu yang secara langsung yang melakukan 

proses pembelajaran, sehingga siswa harus dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan aktif mampu mengungkapkan gagasan-gagasan serta 

mampu menyertakan segala aspek yang ada pada dirinya baik kecerdasan, 

minat, perhatian, motivasi, cara belajar, dan disiplin belajar. Sehingga akan 

mencapai prestasi yang memuaskan. 

Kedisiplinan berperan untuk mempengaruhi, mendorong, 

mengendalikan, mengubah membina, dan membentuk perilaku-perilaku 

tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan, diajarkan dan diteladankan. 

Orang yang disiplin selalu membuka  diri untuk mempelajari banyak hal. 

Sebaliknya, orang yang terbuka untuk belajar selalu membuka diri untuk 
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belajar berdisiplin dan mendisiplinkan dirinya. Dengan demikian disiplin 

bukan lagi suatu paksaan atau tekanan dari luar, tetapi disiplin muncul dari 

dalam batin yang telah sadar.   

Sebagai seorang siswa perlu kesadaran akan disiplin belajar. Ketika 

seseorang memiliki perilaku disiplin belajar dia akan banyak memiliki 

pengetahuan dari belajarnya. Hal itu akan berpengaruh dengan capaian prestasi 

belajarnya. Seseorang yang tidak memiliki disiplin belajar mereka cenderung 

malas untuk belajar. Saat mereka mulai malas, hasil belajar disekolah tidak 

akan memuaskan. Awal mula dari tidak adanya disiplin belajar adalah ketika 

guru memberikan tugas rumah, siswa tidak mengumpulkan yang diberikan 

secara tepat waktu atau bahkan tidak mengumpulkan tugas yang diberikan.  

Kedisiplinan sangatlah penting ditanamkan kepada siswa, karena 

dengan adanya penanaman sikap disiplin pada siswa akan dapat menampakkan 

sikap yang disiplin pula dengan baik. Dengan adanya sikap selalu disiplin baik 

pada diri siswa atau pada guru, tentunya proses belajar mengajar yang 

berlangsung di kelas akan lebih berjalan lancar dan efektif sehingga akan dapat 

menciptakan hasil dan prestasi belajar yang optimal.  

      Berdasarkan pemaparan di atas, beranggapan bahwa tingkat 

kedisiplinan belajar peserta didik harus ditanamkan sejak dini agar tercapainya 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan adanya kedisiplinan siswa 

capaian prestasi belajar dapat ditingkatkan melalui hasil belajar yang baik. 

Menurut Muhibbin Syah (2003) capaian prestasi adalah suatu proses tingkat 

keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 
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sebuah program/pembelajaran. Capaian prestasi juga dapat dikatakan sebagai 

hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam melakukan kegiatan.  

       Capaian prestasi belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam 

menguasai materi pelajaran, hasil belajar yang dicapai siswa, ketrampilan dan 

kebenaran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Capaian  

prestasi belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa yang 

dinyatakan dalam bentuk angka dari serangkaian tes yang dilaksanakan setelah 

peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Capaian prestasi tersebut dapat 

dilihat dari hasil belajar dan diamati dari ketercapaian siswa dalam proses 

pembelajaran yang ditentukan oleh kriteria ketuntasan minimum (KKM) pada 

setiap mata pelajarannya.  

           Seorang siswa dikatakan telah mencapai perkembangan secara 

optimal apabila siswa dapat memperoleh pendidikan dan hasil sesuai dengan 

bakat, kemampuan dan minat yang dimiliki. Jadi, capaian prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan dan diciptakan baik 

secara individual atau kelompok berupa pengetahuan maupun keterampilan, 

penguasaan dan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan guru.  

        Tujuan Sekolah Menengah Atas (SMA) ialah meningkatkan 

pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Agar tujuan tersebut dapat dicapai sesuai dengan 

apa yang dikehendaki, maka proses belajar harus berjalan dengan kondusif 
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sehingga siswa mencapai hasil dan prestasi belajar yang maksimal. Dalam hal 

ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di SMA Negeri 3 Malang 

mengkhususkan pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).  

     SMA Negeri 3 Malang adalah salah satu lembaga jenjang sekolah 

menengah atas yang ikut menerapkan kedisiplinan siswa. Sekolah ini menjadi 

tempat pembinaan kedisiplinan siswa berbagai bentuk tata tertib serta peraturan 

yang telah ditetapkan di sekolah, namun pada kenyataannya ketidakdisiplinan 

siswa di sekolah masih saja terlihat. Permasalahan yang timbul berdasarkan 

data empiris adalah masih adanya siswa  yang terlambat masuk kelas, tidak 

mengikuti pelajaran dengan baik  melainkan jalan-jalan bahkan ada yang 

tiduran, bersenda gurau dan berbicara dengan teman  bahkan bermain-main di 

dalam kelas. Siswa juga terlambat mengerjakan tugas sehingga pendidik 

menunda materi selanjutnya. Selain itu, siswa masih ada yang mendapatkan 

nilai di bawah KKM dalam mengerjakan ulangan harian. Hal tersebut 

disebabkan karena kurangnya sikap disiplin siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pada pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga sangat 

mempengaruhi capaian prestasi belajar siswa.  

       Rendahnya tingkat keberhasilan peserta didik bukan hanya disebabkan 

oleh kurangnya kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran yang diberikan 

oleh guru, tapi dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa terdiri dari 

lingkungan sekolah, peralatan sekolah, teman, keluarga, dan masyarakat.  
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      Sebab itu, peneliti bermaksud mengambil permasalahan pada faktor 

kedisiplinan belajar. Karena kedisiplinan siswa yang baik akan mendorong 

siswa meraih prestasi belajar yang baik pula. Dengan memberi penjelasan yang 

terus menerus disertai dengan perbaikan termasuk dalam mengatur diri siswa 

dalam mengikuti tata tertib dalam pengelolaan pengajaran.  

    Melalui peristiwa itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih jauh tentang Hubungan Kedisiplinan Belajar Terhadap Capaian 

Prestasi Belajar Pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa di SMA 

Negeri 3 Malang. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu pertimbangan bahwa 

kedisiplinan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam 

meningkatkan suatu proses pendidikan agar siswa dapat mencapai prestasi 

belajar dengan baik.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang  di atas munculah pertanyaan yang dirumuskan 

menjadi sebuah rumusan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah 

tersebut adalah “Apakah terdapat hubungan kedisiplinan belajar terhadap 

capaian prestasi belajar pada pelajaran PAI siswa di SMA Negeri 3 Malang?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada 

penelitian ini adalah “ Mengetahui ada tidaknya hubungan kedisiplinan belajar 

dan capaian prestasi belajar pada pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa di 

SMA Negeri 3 Malang”. 



 

6 
 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat secara: 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

hubungan kedisiplian dengan capaian prestasi belajar pada pelajaran PAI 

siswa di SMA Negeri 3 Malang.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah masukan bagi siswa agar 

menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

dapat mencapai prestasi belajar melalui hasil belajar yang optimal. Hal 

ini juga menjadikan siswa lebih tertata sehingga akan mudah dalam 

mencapai tujuan.  

b. Bagi guru 

- Diharapkan dapat menambah wawasan dan masukan guru dalam 

meningkatkan dan mengembangkan penerapan sikap disiplin 

belajar siswa sehingga guru dapat terinspirasi untuk menemukan 

cara yang efektif dalam mendukung peningkatan disiplin belajar 

siswa di sekolah. 

- Sebagai masukan bagi guru untuk lebih meningkatkan dalam 

pemberian bimbingannya dalam menumbuhkan kedisiplinan 

belajar agar siswa merasa senang dan nyaman.  
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-   Sebagai cara untuk meningkatkan kreatifitas guru dalam melakukan 

bimbingannya sesuai tingkat karakteristik siswa. 

c.   Bagi sekolah 

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

membantu pihak sekolah untuk lebih meningkatkan pendidikan dan 

meningkatkan disiplin serta proses pembelajaran bagi siswa agar 

tercapaian suatu hasil dan prestasi belajar siswa secara optimal.  

- Sebagai usaha untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap peraturan 

sekolah terutama mengenai kedisiplinan belajar siswa. 

- Sebagai bahan pengembangan sekolah untuk meningkatkan 

bimbingan dan pengawasan terhadap siswa mengenai kemampuan 

kedisiplinan siswa. 

 

E. Batasan Istilah 

1.  Kedisiplinan Belajar 

    Kedisiplinan belajar adalah suatu sikap atau tingkah laku siswa yang 

menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya untuk belajar secara teratur baik 

disekolah maupun dirumah (Ma’sumah, 2015: 24). Kedisiplinan terkait erat 

dengan pengetahuan dan perilaku yang positif, seperti kebenaran, kejujuran, 

tanggung jawab, tolong menolong, kasih sayang, patuh atau taat, serta 

hormat kepada guru. Kedisiplinan merupakan sikap jiwa yang harus dimiliki 

oleh setiap manusia dalam menjalankan tugasnya, agar suatu kegiatan atau 

tindakan dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib, dan teratur. Jiwa disiplin 

dan tanggung jawab harus ditanamkan saat menjalankan tugas kapanpun 
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dan dimanapun berada. Disiplin muncul dari hidup dan belajar yang teratur 

dan menghargai pekerjaannya. Disiplin memerlukan proses pendidikan dan 

pelatihan yang memadai.  

2. Capaian Prestasi 

      Capaian prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan 

dan sebagainya) ( Sajidan, 2018:119). Capaian prestasi adalah pengetahuan 

yang diperoleh atau keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran di 

sekolah yang biasanya ditunjukkan dengan nilai-nilai yang diberikan oleh 

guru, dan nilai tersebut bisa dengan nilai tinggi, sedang dan rendah 

(Maesaroh, 2013). Pengertian lain capaian prestasi belajar yaitu suatu 

tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

sebuah program. Ahmad dan Suprijono (2004) dalam skripsi (Sari, 2017) 

berpendapat bahwa capaian prestasi adalah hasil interaksi berbagai faktor 

yang mempengaruhinya baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu.  

3. Pendidikan Agama Islam 

             Menurut peraturan pemerintahan nomor 55 tahun 2007, Pendidikan 

Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan siswa dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran. Selain itu, juga dapat dikatakan sebagai pendidikan 

yang mempersiapkan siswa untuk dapat menjalankan peranan yang 

menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan mengamalkan 

ajaran agama. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk berkembangnya 

pengetahuan siswa dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-
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nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni.  

 

F.  Asumsi Dasar Penelitian  

       Pada penelitian ini, hal-hal yang mempengaruhi capaian prestasi belajar 

pada pelajaran PAI yaitu kedisiplinan belajar, sebab pada penelitian ini peneliti 

hanya memfokuskan untuk meneliti “kedisiplinan belajar” sebagai variabel 

bebas (x) dan “capaian prestasi belajar PAI” siswa sebagai variabel terikat (y). 

Sedangkan di luar dari penelitian ini, peneliti tidak berkepentingan 

menelitinya, akan tetapi peneliti berharap kedisiplinan tersebut dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat memperoleh hasil 

untuk mencapai prestasi belajar yang baik. Sehingga dapat diasumsikan bahwa 

capaian prestasi belajar PAI siswa dapat dipengaruhi oleh disiplin belajar.  

 

G. Sistematis Penulisan Skripsi 

 Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka diperlukan 

adanya sistematika kepenulisan skripsi agar dapat terselesaikan dengan baik 

dan sistematis. Berikut sistematika penelitian yang tersusun menjadi lima bab: 

BAB 1 Pendahuluan 

  Pada  BAB ini meliputi : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, asumsi dasar penelitian, 

sistematis penulisan skripsi. 
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    BAB II Kajian Pustaka 

      Pada BAB ini membahas tentang penelitian terdahulu dan teori-teori 

kedisiplinan belajar, capaian prestasi belajar, dan pendidikan agama Islam.   

BAB III Metode Penelitian  

 Pembahasan pada BAB ini meliputi pendekatan  penelitian, jenis 

penelitian, sasaran dan lokasi penelitian, alur pengambilan responden, populasi 

dan sampel, variabel dan hipotesis, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data.  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pada BAB ini berisikan tentang penyajian data, Analisis penelitian dan 

Pembahasan yang sudah ditetapkan selama proses penelitian di SMA Negeri 3 

Malang. 

BAB V Penutupan  

 Pada BAB ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan penelitian tersebut.   

 

 


