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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Disiplin Kelas 

a. Pengertian Disiplin Kelas 

Disiplin berasal dari kata disciple yang artinya belajar secara 

sukarela mengikuti pemimpin dengan tujuan dapat mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Pokok utama disiplin 

adalah peraturan. Peraturan adalah pola tertentu yang diterapkan untuk 

mengatur perilaku seorang. Peraturan yang efektif untuk anak adalah 

peraturan yang dapat dimengerti, diingat dan diterima, disiplin 

merupakan titik pusat dalam pendidikan, tanpa disiplin tidak akan ada 

kesepakatan antara guru dan siswa yang mengakibatkan hasil belajar 

yang dicapai kurang optimal.
7
 Sementara Menurut Rachman yang dikutip 

Tulus Tu’u, disiplin adalah upaya mengendalikan diri dan sikap mental 

individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan 

terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran 

yang muncul dari dalam hatinya.
8
 Sedangkan menurut Mulyasa, disiplin 

adalah suatu keadaan tertib dimana orang - orang tergabung dalam suatu 

sistem tunduk pada peraturan - peraturan yang ada dengan senang hati.
9
 

                                                             
7 Mudassir, op.cit,h. 88 
8
 Tulus Tu’u, op.cit, h.32 

9
 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 

108 
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut bahwa disiplin 

adalah suatu keadaan di mana sesuatu berada dalam keadaan tertib, 

teratur dengan semestinya sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran 

secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, disiplin akan tumbuh 

dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan atau penanaman 

kebiasaan dengan keteladanan–keteladanan tertentu, yang harus 

dimulai sejak ada dalam lingkungan keluarga. Disiplin yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah disiplin belajar di sekolah khususnya di 

kelas. 

Disiplin merupakan sesuatu yang menyatu di dalam diri 

seseorang. Disiplin muncul terutama karena adanya kesadaran batin 

dan iman kepercayaan bahwa yang dilakukan itu baik dan bermanfaat 

bagi diri dan lingkungan. Selanjutnya, Tulus Tu’u merumuskan 

disiplin sebagai berikut: 

1) Mengikuti dan mantaati peraturan, nilai dan hokum yang berlaku. 

2) Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya 

kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan 

keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul rasa takut, tekanan, 

paksaan, dan dorongan dari luar dirinya. 

3) Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, 

membina dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditentukan atau diajarkan. 

4) Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang 

berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan, dan 

memperbaiki tingkah laku.
10

 

 

Sebelum membicarakan defenisi disiplin kelas terleih dahulu  

perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kelas. Kelas dalam arti 

                                                             
10 Tulus Tu’u, op.cit,h.33 
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sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh empat dinding tempat sejumlah 

siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran.
11

 Sedangkan 

kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan 

bagian dari masyarakat sekolah yang sabagai kesatuan diorganisir 

menjadi unit kerja secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 

belajar-mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan.
12

 

Selanjutnya, disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam satu 

kelas yang didalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib 

yang telah ditetapkan.
13

 Sedangkan menurut Hadari Nawawi disiplin 

kelas adalah suasana tertib dan teratur akan tetapi penuh dengan 

dinamika dalam melaksanakan program belajar.
14

 

Disiplin kelas dalam penelitian ini adalah sikap siswa yang 

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan 

nilai-nilai ketaatan dan keteraturan berdasarkan acuan nilai moral 

individu siswa di dalam kelas. 

b. Pendekatan dalam penegakkan disiplin 

Pendekatan dalam penegakkan disiplin tersebut antara lain: 

1. Pemberian Bimbingan 

Dalam hubungan ini siswa perlu diberi bimbingan dan 

penyuluhan untuk memahami dan menggenali diri sendiri. Untuk itu 

diperlukan pendekatan dengan siswa dalam situasi yang wajar sehingga 

                                                             
11 Mudassir, op.cit,h. 1 
12 Ibid, h.2 
13

 Afriza, loc.cit,h.86 
14

 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah Dan Pengelolaan Kelas, (Jakarta: CV Haji Musa 

Agung 1989), H. 140 
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memungkinkan mereka mengembangkan pola-pola tingkah laku yang 

baik ke arah pembinaan diri sendiri. 

2. Evaluasi Pada Diri Pribadi 

Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengevaluasi tingkah lakunya berdasarkan peraturan tata 

tertib yang telah ditetapkan.
15

 

c. Strategi Penanam Disiplin Kelas 

Strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas 

tersebut antara lain : 

1. Dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta 

didik. 

2. Penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman dan 

tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses belajar. 

3. Menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan 

anak. 

4. Melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan, supaya siswa. 

merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang 

dibuatnya sendiri, meski pada kenyataannya peraturan tersebut 

dibuat dan disepakati bersama. 

5. Menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar 

tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. 

6. Mengajarkan untuk hidup menurut prinsip struktur otoritas. 

                                                             
15 Mudassir, op.cit, h.90-91 



 12 

7. Memperlakukan orang tua peserta didik sebagai mitra kerja. 

8. Mengatur dan menciptakan suasana kelas dengan baik. 

9. Pemberian reward (penghargaan) kepada siswa yang berperilaku 

baik.
16

 

d. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pananaman 

Disiplin Kelas 

Dalam proses penanaman disiplin kelas tentu tidak terlepas 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin 

kelas itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi tersebut tentu faktor dari 

dalam (internal) dan faktor luar (eksternal). 

1. Faktor Internal 

b. Faktor Fisiologis 

yang termasuk faktor fisiologis antara lain : pendengaran, 

penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, 

kurang tidur, dan sakit yang di derita. Faktor fisiologis ikut 

berperan dalam menentukan disiplin belajar siswa. 

c. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses disiplin 

kelas antara lain : 

1) Minat  

Seseorang yang tinggi minatnya dalam mempelajari sesuatu 

akan dapat meraih hasil yang tinggi pula. Apabila siswa 

                                                             
16 Afriza,op.cit, h.94-95 
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memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran akan 

cenderung disiplin dalam belajar. 

2) Bakat 

Bakat merupakan faktor yang besar peranannya dalam 

proses belajar. Dan apabila peserta didik mempelajari 

sesuatu yang kurang sesuai dengan bakatnya, tingkat 

kedisiplinannya juga rendah. 

3) Motivasi 

Fungsi motivasi dalam belajar adalah untuk memberikan 

semangat pada seseorang dalam belajar untuk mencapai 

tujuan. 

4) Konsentrasi  

Konsentrasi dapat diartikan sebagai suatu pemusatan energi 

psikis yang dilakukan untuk suatu kegiatan tertentu secara 

sadar terhadap suatu obyek (materi pelajaran). 

5) Kemampuan kognitif 

Tujuan belajar mencakup tiga aspek yaitu kognitif, afektif 

dan psikomotor. Namun kemampuan kognitif lebih 

diutamakan, sehingga dalam mencapai hasil belajar faktor 

kemampuan kognitif lebih diutamakan. 

d. Faktor Perorangan 

Faktor perorangan adalah sikap seseorang terhadap 

suatu peraturan. Walaupun sudah mengetahui tentang ketentuan 
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atau peraturan yang sudah ada masih juga dilanggar atau 

bersikap acuh tak acuh terhadap ketentuan tersebut. Hal ini 

dapat dilihat dari murid-murid yang mau mengindahkan 

peraturan di gariskan baik guru atau wali kelas maupun 

sekolah.
17

 

2. Faktor Eksternal 

a. Faktor Sosial 

Faktor sosial di sini adalah faktor manusia sebagai makhluk 

sosial yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan masyrakat. 

Sebagai makhluk sosial maka manusia mempunyai 

kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut : 

1) Manusia didalam kelompoknya selalu ingin diikut sertakan.  

2) Manusia didalam kelompoknya ingin berhasil dan dihargai 

kelompoknya. 

3) Manusia didalam kelompoknya selalu ingin diperhatikan. 

4) Manusia didalam kelompoknya memerlukan penghargaan 

dan perasaan diperlukan oleh orang lain. 

5) Manusia didalam kelompoknya memerlukan sesuatu yang 

dapat membebaskan diri dari keterikatan waktu dan ruang. 

 

 

 

                                                             
17 Ibid, h.95-97 
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b. Faktor non sosial 

1) Lingkungan fisik 

Dalam hal ini lingkungan fisik berkaitan dengan suasana 

kelas atau sekolah, dan sarana prasarana yang ada. 

Lingkungan kelas yang baik dapat membangkitkan 

semangat peserta didik maupun pengajar untuk 

melaksanakan disiplin kelas dengan baik.
18

  

e. Upaya Menegakkan Disiplin 

a. Pihak Guru 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru antara lain : 

1) Guru hendaknya jangan ingin berkuasa dan otoriter, memaksa 

siswa patuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkan. 

2) Guru harus percaya diri, bahwa dirinya mampu menegakkan 

disiplin bagi dirinya dan siswanya, jangan tunjukan kelemahan 

dan kekurangannya kepada siswa. 

3) Guru jangan menaruh dendam terhadap siswa. 

4) Guru jangan memberikan janji-janji yang tak mungkin dapat 

ditepati demikian pula jangan memaksa siswa berjanji untuk 

memperbaiki perilakunya. 

5) Guru hendaknya pandai bergaul dengan siswanya, tetapi jangan 

terlalu bersahabat yang erat. 

                                                             
18 Ibid, h. 97-98 
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6) Guru hendaknya jangan mengancam siswa, bila siswa 

melanggar disiplin, karena ancaman hanya akan memaksa 

siswa berbuat baik karena rasa takut bukan berdasarkan 

kesadaran. 

b. Pihak Siswa 

Peranan siswa dalam menciptakan suasana disiplin dalam 

kelas tak pentingnya, karena faktor utama adalah siswa sendiri dan 

siswa merupakan subyek dalam pembelajaran. Untuk itu ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan siswa dalam mewujudkan 

disiplin dalam kelas, antara lain : 

1) Siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk 

turut serta menciptakan suasana disiplin di dalam kelas. 

2) Siswa hendaknya memiliki kesadaran untuk mentaati aturan 

atau atat tertib sekolah, bukan karena rasa takut atau karena 

merasa terpaksa. 

3) Siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan 

disiplin 

4) Siswa hendakya bertindak sebagai pegawas atau pengontrol 

dirinya sendiri, tanpa harus diawasi oleh orang lain. 

5) Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus 

berjanji pada dirinya sendiri untuk  tidak mengulanginya. 
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c. Pihak Orang Tua 

1) Orang tua hendaknya mengetahui tentang tata tertib sekolah 

yang harus dilaksanakan putra-putrinya ketika ia berada di 

sekolah. 

2) Orang tua hendaknya ikut bertanggung jawab terhadap putra-

putrinya dengan cara turut serta mengawasinya. 

3) Orang tua hendaknya menegur putra-putrinya apabila 

melanggar terhadap tata tertib sekolah. 

d. Membina Diri Sendiri 

Tujuan pendidikan adalah membimbing anak kearah yang 

kedewasaan, yaitu kematangan sosial, emosional, intelektual dan 

moril, sehingga dapat berdiri sendiri. 

Kelas yang demokratis juga tertib sesuai dengan kegiatan 

yang dilakukan oleh anak-anak. Ketertiban tercapai bukan dengan 

kekerasan atau paksaan dari pihak guru, melainkan karena anak-

anak patuh akan peraturan. Ketertiban itu akan tetap mereka 

pelihara sekalipun tidak ada guru di dalam kelas yang mengawasi 

mereka. Apabila anak-anak itu telah sanggup disiplin sendiri, maka 

dengan demikian mereka telah melangkah menuju kearah 

kedewasaan.
19

 

 

 

                                                             
19 Mudassir, op.cit, h. 92-97 
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f. Komponen Disiplin Kelas 

1. Siswa hadir di madrasah tepat waktu 

2. Siswa mengikuti kegiatan membaca Al-Qur’an setiap pagi sebelum 

mulai pembelajaran 

3. Siswa yang absen meminta izin kepada wali kelas dengan bukti 

surat yang diperlukan (surat dokter atau orang tua)  

4. Siswa memakai seragam sesuai ketentuan madrasah 

5. Siswa membawa perlengkapan belajar sesuai dengan jadwal 

6. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapak dan ibu guru 

7. Siswa ikut bertanggung jawab atas kebersihan kelas 

8. Siswa ikut bertanggung jawab keamanan dan ketertiban kelas 

9. Siswa membantu kelancaran kegiatan pembelajaran di dalam kelas  

10. Siswa mengikuti upacara bendera setiap pagi senin 

11. Siswa membayar infaq selambat-lambatnya tanggal 10 pada setiap 

bulan 

12. Siswa ikut bertanggung jawab menjaga sarana di dalam kelas 

13. Siswa dilarang meninggalkan kelas selama pembelajaran 

berlangsung.
20

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan atau kompetensi tertentu baik 

kognitif, afektif atau psikomotorik yang dikuasai peserta didik setelah 

                                                             
20

 Tata tertib disiplin kelas siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin pekanbaru tahun 

ajaran 2016-2017 
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mengikuti proses belajar mengajar. Sudjana sebagai mana yang dikutip 

oleh Kunandar mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman 

belajarnya.
21

 Sedangkan menurut Mulyono Abdurrahman, hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang 

relative menetap.
22

 Selanjutnya, Dimyati dan Mudjiono dalam bukunya 

belajar dan pembelajaran menyebutkan hasil belajar adalah proses 

untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan 

pengukuran hasil belajar.
23

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar. 

b. Komponen-Komponen Hasil Belajar 

Horwand Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni 

keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan 

cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gegne membagi 

                                                             
21

 Kunandar,Penilaian Auntentik : Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Pers 2014),h. 62 
22

 Mulyono Abdurrahman,Pendidikan Bagi Anak Yang Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT 

Asdi Mahastya 2008),h.37 
23

 Dimyati Dan Mujdiono, Belajar Dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta 2009),h. 

200 
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lima kategori hasil belajar, yaitu informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan motorik.
24

 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, sebagai berikut: 

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yaitu pengetahuan dan ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri dari 

empat aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, organisasi dan 

internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak individu yang terdiri dari beberapa 

aspek, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

ekspresif dan interpretatif.
25

 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

1) Faktor intern, yaitu faktor yang berada di dalam diri individu yang 

sedang belajar, diantaranya adalah faktor jasmaniah (meliputi 

                                                             
24

 Nana Sudjana, loc.cit,h. 22 
25

 Ibid,h.23 
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faktor kesehatan, cacat tubuh), faktor psikologis (meliputi faktor 

intelegensi, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan). 

2) Faktor ekstern, yaitu faktor yang berada di luar diri individu, faktor 

ini meliputi faktor keluarga (berupa cara orang tua mendidik, relasi 

antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga), faktor sekolah (meliputi metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode 

belajar dan disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah dan 

tugas rumah) dan faktor masyarakat (meliputi kegiatan siswa 

dalam masyarakat, media, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat).
26

 

3. Pengaruh Disiplin Kelas Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Suasana belajar yang konduksif sangat penting dalam proses 

pembelajaran siswa-siswi di kelas. Sadar atau tidak, suasana belajar yang 

kondusif dapat menyumbangkan hasil belajar yang berkualitas. Suasana 

belajar yang kondusif adalah suasana belajar yang disiplin, namun tidak 

monoton dan keras. 

Disiplin bukan hanya sebagai kunci sukses atau kunci untuk meraih 

keberhasilan, tetapi disiplin juga sebagai penentu baik tidaknya atau maju 

tidaknya belajar siswa dalam suatu lembaga pendidikan. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikemukakan oleh Slameto berikut ini : “agar siswa 

                                                             
26

 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta 

2010), h. 54-60 
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belajar lebih maju, siswa harus disiplin dalam belajar, baik dirumah, di 

sekolah dan di perpustakaan.
27

 

Dari pendapat slameto tersebut dapat dipahami bahwa disiplinnya 

baik, bisa meningkatkan hasil belajar siswa atau mutu pendidikan pada 

sekolah tertentu. Sekolah dapat menjadi baik atau buruk tergantung pada 

disiplin yang terdapat pada sekolah karena disiplin sangat erat kaitannya 

dengan kerajinan siswa di sekolah dalam proses belajar mengajar. Jadi, 

disiplin sangat mempengaruhi atau menunjang hasil belajar siswa.  

Dalam penanaman disiplin kelas, manfaat yang diperoleh tidak 

hanya hasil belajar yang berkualitas, namun penanaman disiplin kelas juga 

bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berkepribadian santun dan 

berkarakter, yang mampu menghargai dan memanfaatkan waktu dengan 

baik, taat pada peraturan serta dapat mempertanggung jawabkan segala 

tindakannya.
28

  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa disiplin kelas dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa di dalam kelas. 

B. Penelitian Yang Relevan 

a. Darmawati (2011) meneliti tentang hubugan kedisplinan belajar dengan 

prestasi belajar siswa di Madrasah Diniyah Puteri Pekanbaru. Mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah tahun 2011 persoalan yang dikaji dalam penelitian 

tersebut adalah Apakah ada hubungan yang signifikat antara kedisiplinan 
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belajar siswa dengan prestasi belajar bidang studi Agama di Madrasah 

Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru. 

Antara penelitian saya dan penelitian saudari Darmawati memiliki 

persamaan yaitu sama-sama meneliti masalah disiplin, namun perbedaan 

nya adalah saudari Darmawati meneliti mengenai hubungan kedisiplinan 

belajar terhadap prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian saya 

mengenai disiplin kelas terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Fikih. 

b. Yusnianti H (2013) meneliti tentang kondisi disiplin belajar dan hasil 

belajar bidang studi sejarah kebudayaan islam siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

tahun 2013 persoalan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah apakah 

ada korelasi yang signifikat antara disiplin belajar dan hasil belajar bidang 

studi sejarah kebudayaan islam siswa di Madrasah Tsanawiyah Diniyah 

Puteri Pekanbaru. 

Antara penelitian saya dan penelitian saudara Yusnianti memiliki 

persamaan yaitu sama-sama meneliti masalah displin, namun perbedaan 

nya adalah saudari Hanisah meneliti mengenai disiplin belajar dan hasil 

belajar bidang studi sejarah kebudayaan islam siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Diniyah Puteri Pekanbaru, sedangkan penelitian saya 

mengenai disiplin kelas terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Fikih. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik judul 

maupun permasalahan penelitian yang penulis bahas dalam penelitian ini 

belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain. 

4. Konsep Operasional 

Variabel (objek penelitian) pertama penelitian ini adalah disiplin 

kelas yang dikenal dengan variabel yang mempengaruhi dilambangkan 

dengan simbol X. Variabel kedua adalah hasil belajar siswa dikenal 

dengan variabel menerima pengaruh disiplin kelas dilambangkan dengan 

simbol Y. 

Indikator disiplin  kelas adalah: 

1. Siswa memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk turut serta 

menciptakan suasana disiplin di dalam kelas 

2. Siswa  memiliki kesadaran untuk mentaati aturan atau tata 

tertib 

3. Siswa jangan merasa diawasi oleh guru dalam melaksanakan 

disiplin kelas 

4. Siswa hendaknya bertindak sebagai pegawas atau pengontrol 

dirinya sendiri 

5. Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus 

berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulanginya 

Variabel Y (Hasil belajar) adalah tercapainya tujuan hasil 

pembelajaran yang diambil dari hasil ulangan siswa yang ditetapkan oleh 

guru mata pelajaran Fikih, sesuai dengan kriteria penilaian. Untuk variabel 
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hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah siswa yang berhasil 

menyelesaikan soal-soal ulangan soal sebanyak 75% sampai 80% dari 

seluruh soal, dianggap memenuhi standar kelulusan.
29

 

Kriteri hasil belajar siswa adalah sebagai berikut: 

80-100  = baik sekali. 

66-79    = baik. 

56-65    = cukup. 

40-55    = kurang. 

30-40    = gagal.
30

 

5. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi 

Berdasarkan tinjauan dan konsep operasional di atas maka 

dapat dirumuskan asumsi sebagai berikut: 

a. Disiplin kelas siswa berbeda-beda. 

b. Hasil belajar setiap siswa berbeda-beda. 

2. Hipotesis 

Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus 

diuji kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan 

penelitian, perumusan hipotesis harus berdasarkan fakta yang 

ditemukan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 

                                                             
29

 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Islam (Jakarta: PT Grafindo Persada 

2006),h. 160  
30

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara),h. 

245  
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hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (H0), maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

(Ha) : Ada pengaruh signifikan disiplin kelas terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-

Muttaqin Pekanbaru. 

(H0) :  Tidak ada pengaruh yang signifikan disiplin kelas terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


