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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu prinsip pendidikan adalah sebagai proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung dengan keteladanan, 

membangun kemauan dan mengembangkan potensi serta kreatifitas peserta 

didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses 

pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai, diawasi agar terlaksana secara efektif dan 

efesien.
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Bila terjadi proses belajar, maka bersama itu pula terjadi proses 

mengajar. Hal ini kiranya mudah dipahami, karena bila ada yang belajar sudah 

barang tentu ada yang mengajarnya, dan begitu pula sebaliknya kalau ada 

yang mengajar tentu ada yang belajar. Kalau sudah terjadi suatu proses atau 

saling berinteraksi antara yang mengajar dengan yang belajar, secara sengaja 

atau tidak sengaja, masing-masing pihak berada dalam suasana belajar. Jadi 

guru walaupun dikatakan sebagai pengajar, sebenarnya secara tidak langsung 

juga melakukan belajar. 
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Perlu ditegaskan bahwa setiap saat dalam kehidupan terjadi suatu 

proses belajar-mengajar, baik disengaja maupun tidak disengaja, disadari atau 

tidak disadari. Dari proses belajar-mengajar ini akan diperoleh suatu hasil, 

yang pada umumnya disebut hasil pengajaran atau dengan istilah tujuan 

pembelajaran atau hasil belajar. Tetapi agar memperoleh hasil yang optimal, 

proses belajar-mengajar harus dilakukan dengan sadar dan sengaja serta 

terorganisasi secara baik.
2
 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku. Akan tetapi, tentu tidak 

semua perubahan perilaku organisme dapat dianggap sebagai hasil belajar. 

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri tertentu. Dengan 

kata lain, setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang 

spesifik.  

Di antara ciri-ciri perubahan khusus yang menjadi karakteristik 

perilaku belajar yang terpenting adalah: 

1. Perubahan intensional 

Perubahan yang terjadi didalam proses belajar adalah berkat 

pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, 

bukan perubahan karena kebetulan. 

2. Perubahan positif dan aktif 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan 

aktif. Perubahan bersifat positif maknanya baik, bermanfaat, serta sesuai 

dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut 
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senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang 

relatif baru yang lebih baik dari apa yang telah ada sebelumnya. Perubahan 

bersifat aktif artinya tidak terjadi dengan  sendirinya seperti karena proses 

kematangan. Dengan kata lain, perubahan tersebut karena usaha siswa itu 

sendiri. 

3. Perubahan itu efektif dan fungsional 

Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni 

berdaya guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, 

dan manfaat tertentu bagi orang atau individu yang belajar. Perubahan 

bersifat fungsional juga bermakna bahwa ia relatif menetap dan setiap saat 

apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat diredukasi dan 

dimanfaatkan. Selain itu, perubahan yang efektif dan fungsional biasanya 

bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan perubahan positif 

lainnya.
3
 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam 

diri siswa sendiri (intern) maupun dari luar diri siswa sendiri (ekstern). Salah 

satu faktor intern adalah perhatian dan kesiapan siswa sedangkan salah satu 

faktor ektern bersumber dari faktor sekolah seperti penggunaan metode 

pembelajaran yang kurang bervariasi dalam proses belajar mengajar.  

Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah disiplin. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh 
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Hamalik bahwa faktor psikologis dalam belajar salah satu diantaranya adalah 

disiplin.
4
 

Disiplin merupakan salah satu cara untuk melatih siswa agar belajar 

tepat waktu dan mengelola kegiatannya dengan menjaga disiplin belajar dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Caranya yakni dengan membiasakan diri 

untuk belajar, maka siswa tersebut akan giat belajar juga melaksanakan semua 

tugas sekolahnya tepat waktu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Slameto 

bahwa disiplin adalah kunci sukses. Sebab dengan disiplin siswa berkeyakinan 

bahwa disiplin dalam belajar membawa manfa’at yang dibuktikan dengan 

tindakan kedisiplinannya sendiri. 

Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri 

keunggulan. Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa 

berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang sering melanggar ketentuan 

sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya. 

Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak 

ketika bekerja. Kesadaran pentingnya norma, aturan, kepatuhan dan ketaatan 

merupakan prasyarat kesuksesan seseorang.
5
 

Dari kutipan di atas, jelaslah bahwasanya disiplin dalam belajar sangat 

penting untuk peserta didik, disiplin jelas perlu dan siapapun pasti setuju jika 

ini merupakan syarat meraih kesuksesan, sebaliknya ketidakdisiplinan akan 

mengantarkan peserta didik untuk tidak mendapatkan apa-apa dari proses 
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belajarnya. Peseta didik pun akan selalu kehilangan kesempatan mendapatkan 

ilmu jika ia tidak hadir tepat waktu. Selanjutnya, kebehasilan peserta didik 

dalam disiplin belajar akan tercermin dalam proses pembelajaran yang teratur 

tanpa menimbulkan gangguan dan hambatan yang dapat mengganggu 

kelancaran proses pembelajaran di sekolah. 

Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru  juga telah 

berupaya menegakkan kedisiplinan demi tercapainya proses belajar mengajar. 

Dengan demikian diharapkan agar siswa disiplin tersebut menjadi siswa yang 

baik dan berhasil. Dalam menerapkan kedisiplinan sekolah ada tata tertib yang 

diterapkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru: 

1. Siswa yang terlambat hadir diperkenankan masuk ke kelas setelah 

mengisi form keterlambatan dan setelah mendapat bimbingan dari 

guru piket. 

2. Siswa harus sudah berada disekolah 15 menit sebelum jam 

pelajaran dimulai. 

3. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa tidak 

diperkenankan keluar masuk kelas tanpa seizin guru pengajar.  

4. Selama jam belajar, siswa tidak diperkenankan keluar dari halaman 

sekolah tanpa seiizin guru piket. 

5. Pada waktu pergantian jam pelajaran, siswa tetap berada di dalam 

ruangan kelas menunggu guru berikutnya. 

6. Melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan tugas-tugas lain dari 

guru/sekolah dengan sebaik-baiknya. 
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7. Apabila karena suatu hal yang direncanakan akan tidak hadir di 

sekolah orang tua/wali siswa harus mengajukan Surat Permohonan 

Izin kepada wali kelas atau pimpinan sekolah. 

8. Siswa berpakaian seragam.
6
 

Namun dari pengamatan yang penulis lakukan di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 10 Pekanbaru menemukan masih ada siswa yang kurang 

disiplin danmendapatkan hasil belajar yang kurang baik, hal tersebut dapat 

dilahat dari gejala-gejala sebagai berikut:  

1. Masih ada siswa yang terlambat masuk kekelas 

2. Masih ada siswa keluar masuk pada saat proses pembelajaran berlangsung 

3. Masih ada siswa yang mengikuti ujian ulang atau remedial 

4. Masih ada hasil belajar siswa yang belum mencapi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian denganjudul:“Hubungan antara Kedisiplinan 

Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 

Pekanbaru” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka 

penulis menegaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu: 
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1. Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan 

pribadi dan kelompok. Disiplin timbul dari dalam jiwa karena adanya 

dorongan untuk mentaati tata tertib tersebut.
7
 

2. Belajar adalah tahapan perubahan tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif
8
 

3. Hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak tau dan tidak mengerti menjadi mengerti.
9
 

4. Pendidikan AgamaIslam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik 

dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
10

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam 

penelitian, antara lain: 

a. Bagaimana disiplin belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 10 Pekanbaru. 
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b. Bagaimana bentuk-bentuk disiplin yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru.  

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

d. Bagaimana hasil belajar siswa kelas VIII di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 10 Pekanbaru khususnya pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

e. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

f. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan belajar 

dengan hasil belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang terkait dalam 

kajian ini, seperti yang telah di kemukakan dalam identifikasi masalah di 

atas, maka penulis memfokuskan pada hubunganantara kedisiplinanbelajar 

dengan hasil belajar siswakelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalahApakah ada hubungan yang 

signifikan antara kedisiplinan belajar dengan hasil belajar siswa kelas VIII 
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pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 10 Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dengan jelas apakah adahubungan yang 

signifikanantara kedisiplinan belajar dengan hasil belajar siswa kelas VIII 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi siswa, sebagai masukan agar siswa menumbuhkan kedisiplinan 

dalam belajar, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

b. Bagi guru, sebagai masukan agar guru mampu menciptakan 

kedisiplinan belajar bagi siswa untuk mencapai hasil belajar siswa 

yang lebih baik 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam 

rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa. 

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang 

pelaksanaan belajar dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang baik. 

 

 

 

 


