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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teori 

1. Disiplin Belajar 

a. Pengertian Disiplin 

Dalam bahasa indonesia istilah disiplin kerap kali terkait dan 

menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban 

mempunyai arti kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau 

tata tertib karena didorong atau disebabkan oleh sesuatu yang datang 

dari luar dirinya. Sebaliknya, istilah disiplin sebagai kepatuhan dan 

ketaatan yang muncul karena adanya kesadaran dan dorongan dari 

dalam diri orang itu. Istilah tata tertib berarti perangkat peraturan yang 

berlaku untuk menciptakan kondisi tertib dan teratur. 

Disiplin merupakan sesuatu yang menyatu didalam diri 

seseorang, bahkan disiplin itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian 

dalam hidup seseorang yang muncul dalam pola tingkah lakunya 

sehari-hari
11

 

Disiplin menurut Siswanto adalah suatu sikap menghormati, 

menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup 
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menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya 

apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.
12

 

Bagi peserta didik, disiplin merupakan hal yang berat 

dilakukan pada awalnya, sebab merupakan hal yang kompleks dan 

banyak kaitannya, yaitu terkait dengan pengetahuan, sikap dan 

perilaku ketaatan. Masalah disiplin yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah disiplin yang berkaitan dengan yang dilakukan peserta didik 

dalam kegitan belajar mengajar di sekolah. 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa 

dalam Jadi, dengan disiplinnya siswa dalam belajar yang didukung 

oleh peraturan sekolah yang baik memberikan pengaruh bagi 

terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif 

untuk kegitan belajar mengajar. Apabila lingkungan sekolah sudah 

kondusif  untuk kegiatan belajar mengajar, maka siswa akan mudah 

belajar dengan baik dan teratur sehingga hasil belajar yang didapatkan 

siswa pun akan lebih memuaskan. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah 

sikap individu yang bisa mematuhi peraturan dan tata tertib yang 

berlaku dalam suatu kegiatan yang menunjukkan pengendalian tingkah 

laku, penyempurnaan sesuatu kemampuan mental atau karakter moral. 
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b. Pengertian Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman invidu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan.
13

 

Menurut pengertian psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Juga belajar itu akan lebih 

baik, kalau subjek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak 

bersifat verbalistik. 

Dalam penegertian luas, belajar dapat diartikan sebagai 

kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan seutuhnya. Kemudian 

dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan 

materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju 

terbentuknya kepribadian seutuhnya.
14

 

 Selanjutnya, menurut Trianto, belajar adalah sebagai proses 

perubahan perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak 

paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi lebih terampil, 
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dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, serta bermanfaat bagi 

lingkungan maupun invidu itu sendiri.
15

 

 Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu proses 

yang dilakukan seseorang dengan tujuan perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

c. Pengertian Disiplin Belajar 

Disiplin belajar pada dasarnya merupakan suatu perluasan dari 

disiplin yang dikaitkan dengan tugas individu dalam pekerjaannya. 

Jadi, disiplin belajar merupakan ketaatan seseorang dalam menghargai 

maupun menghormati waktu, tanggung jawab, yang telah diberikan 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan suatu 

lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 

Disiplin belajar adalah serangkain perilaku seseorang yang 

menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan, tata tertib 

norma kehidupan yang berlaku karena didorong adanya kesadaran dari 

dalam dirinya untuk melaksanakan tujuan belajar yang diinginkan.
16

 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa 

dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup 

kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, 
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kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan administrasi dan 

kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-lain, 

kedisiplinan Kepala Sekolah dalam hal mengelola seluruh staf beserta 

siswa-siswanya, dan kedisiplinan tim BP dalam pelayanannya kepada 

siswa.
17

 

Dari seluruh pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta dan 

berbentuk melalui proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menunjukkan pengendalian tingkah laku, 

penguasaan diri, kendali diri, latihan membentuk, meluruskan dan 

menyempurnakan sesuatu kemampuan mental atau karakter moral 

yang telah ditetapkan bersama antara siswa dengan guru di sekolah 

maupun dengan orang tua di rumah. 

d. Fungsi Disiplin dalam Belajar 

Seperti yang diketahui bahwa setiap siswa memiliki ciri, sifat, 

kepribadian, latar belakang dan pola pikir yang berbeda-beda selain 

sebagai satu individu juga sebagai makhluk sosial, selalau terkait dan 

berhubungan dengan orang lain. Kepribadian tersebut merupakan 

keseluruhan sifat, tingkah laku, dan pola hidup seseorang yang 

tercermin dalam penampilan, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. 
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Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat 

serta lingkungan sekolah. 

Di sekolah disiplin belajar berfungsi mendukung terlaksananya 

proses dan kegiatan pembelajaran agar berjalan dengan lancar. Hal itu 

dicapai dengan merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi 

guru-guru, dan bagi para siswa, serta peraturan-peraturan lain yang 

dianggap perlu. Kemudian diimplementasikan secara konsisten dan 

konsekuen. Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan 

pembelajaran yang aman, tenang, tentram, teratur dan lancar. 

Lingkungan seperti ini adalah lingkungan yang kondusif bagi siswa 

untuk belajar dengan baik. 

Berdisiplin sangat penting bagi siswa, dengan berdisiplin akan 

membuat siswa memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, 

juga merupakan proses kearah pembetukan watak yang baik. Fungsi 

disiplin menurut Tu‟u adalah: 

1) MenataKehidupan Bersama 

Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak akan 

bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan 

bermasyarakat sering terjadi pertikaian antara sesama orang yang 

disebabkan karena benturan kepentingan, karena manusia selain 

sebagai makhluk sosial ia juga sebagai makhluk individu yang 

tidak lepas dari sifat egonya, sehingga kadang-kadang 
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dimasyarakat terjadi kepentingan pribadi dengan kepentingan 

bersama. Disinilah pentingnya disiplin untuk mengatur tata 

kehidupan manusia dalam kelompok tertentu atau dalam 

masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat akan tentram dan 

teratur. 

2) Membangun Kepribadian 

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku yang 

khas yang dimiliki seseorang. Apalagi seorang siswa yang sedang 

tumbuh kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang tertib, 

teratur, tenang dan tentram sangat berperan dalam membangun 

kepribaian yang baik. 

Disiplin yang diterapkan dimasing-masing lingkungan 

tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang 

baik. Oleh karena itu, dengan disiplin seseorang akan terbiasa 

mengikuti, memahami aturan yang berlaku dan kebiasaan itu lama 

kelamaan masuk kedalam dirinya serta berperan dalam 

membangun kepribadian yang baik. 

3) Melatih Kepribadian 

Kepribadian yang baik selain perlu dibangun sejak dini, 

juga perlu dilatih kerana kepribadian yang baik tidak muncul 

dengan sendirinya. Kepribadian yang baik perlu dilatih dan 

dibiasakan, sikap perilaku dan pola kehidupan dan disiplin tidak 
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terbentuk dalam waktu yang singkat, namun melalui suatu proses 

yang membutuhkan waktu lama. 

4) Pemaksaan 

Disiplin akan tercipta dengan kesadaran seseorang untuk 

mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Disiplin dengan 

motif kesadaran diri lebih baik dan kuat. Disiplin dapat pula terjadi 

karena adanya pemaksaan atau tekanan dari luar. Misalnya, ketika 

seorang siswa yang kurang disiplin masuk ke satu sekolah yang 

berkedisiplin baik, maka ia terpaksa harus menaati dan mematuhi 

tata tertib yang ada disekolah. 

5) Hukuman 

Dalam suatu sekolah tentunya ada aturan atau tata tertib. 

Tata tertib ini berisi hal-hal yang positif dan harus dilakukan oleh 

siswa. Hukuman berperan sangat penting karena dapat memberi 

motivasi dan kekuatan bagi siswa untuk mematuhi tata tertib dan 

peraturan-peraturan yang ada, karena tanpa adanya hukuman 

sangat diragukan siswa akan mematuhi peraturan yang sudah 

ditentukan. 

6) Menciptakan Lingkungan yang Kondusif 

Disiplin disekolah berfungsi mendukung terlaksananya proses 

kegiatan pendidikan berjalan lancar. Hal itu dicapai dengan 
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merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru-guru dan 

bagi para siswa, serta peraturan lain yang dianggap perlu.
18

 

e. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Disiplin Belajar 

Sikap disiplin atau kedisiplinan seseorang, terutama siswa 

berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, 

sebaliknya ada juga siswa yang memiliki kedisiplinan yang sangat 

rendah. Tinggi rendahnya kedisiplinan seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. 

Berikut faktor yang mempengaruhi kedisiplinan tersebut: 

1) Faktor berasal dari dalam diri 

a). Sikap 

Menurut Slameto, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, 

dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi terhadapsituasi 

serta menentukan apa yang dicari individu dalam kehidupan.
19

 

Pada prinsipnya sikap adalah kecenderungan seseorang atau 

individu untuk bertindak dengan cara tertentu. Jadi, dengan adanya 

kedisiplinan yang diterapkan di sekolah hendaknya para siswa 

dikendalikan untuk bersikap sesuai dengan kedisiplinan yang 

diterapkan di sekolah. 
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2) Faktor dari luar 

a). Lingkungan Sekolah 

Menurut Slameto, kedisiplinan sekolah mencakup 

kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata 

tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan 

administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, 

halaman dan lain-lain, kedisiplinan Kepala Sekolah dalam 

mengelolah seluruh staf beserta siswa-siswanya, dan 

kedisiplinan tim BP dalam pelayanannya kepada siswa. Seluruh 

staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekarja dengan 

disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga 

memberi pengaruh yang positif terhadap belajarnya.
20

 

b). Lingkungan Keluarga 

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi 

kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. 

Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan 

keluarga, dan demografi keluarga (letak rumah), semuanya 

dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan 

belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa.
21

 

c). Lingkungan Masyarakat 

Pengaruh besar dari teman bergaul akan lebih cepat 

masuk di dalam jiwanya siswa dari pada yang kita duga. 
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Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri 

siswa begitu juga sebaliknya. Maka perlu diusahakan agar 

siswa memiliki teman bergaul yang baik dan disiplin pula. 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mujiono hasil belajar adalah hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, 

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pangkal dan puncak proses 

belajar. Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindak guru, suatu 

pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain merupakan 

peningkatan kemampuan mental siswa. Hasil belajar tersebut 

dibedakan menjadi dampak pengajaran dan dampak pengiring. 

Dampak pengajaran adalah hasil dapat diukur, seperti tertuang dalam 

angka rapor, dan dampak pengiring adalah terapan pengetahuan dan 

kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar.
22

 

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, 

yakni: 1) keterampilan dan kebiasaan, 2) pengetahuan dan pengertian, 

3) sikap dan cita-cita.
23
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Menurut Benyamin Bloom, mengklasifikasikan hasil belajar 

dalam tiga ranah, yakni:Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.Ranah 

afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi.Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak.Ada enam aspek ranah 

psikomotoris, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif atau interpretatif.
24

 

Tulus Tu‟u mengemukakan bahwa hasil belajar siswa terfokus 

pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kognitif, karena aspek 

ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan 

pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa.
25

 

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan kemampuan yang dimilki siswa sebagai akibat dari 

pengalaman belajar siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah 

diterapkan. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang dilihat dari nilai 

hasil belajar siswa dalam pencapaian kriteria ketuntasan minimal yang 
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telah ditetapkan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu 

75. Oleh karena itu, hasil belajar dapat diukur melalui tes untuk 

mendapatkan nilai siswa. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slameto, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang 

ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar diri individu. 

1) Faktor-faktor Intern 

a) Intelagensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga janis 

yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke 

dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui  

atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui  relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

b) Perhatian 

Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang 

dipertinngi, jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu 

objek (benda/hal) atau sekumpulan objek. 

c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 
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d) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan 

itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah 

belajar atau berlatih. 

e) Motif 

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan 

dicapai. Didalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau 

tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu 

sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya 

f) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam 

pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap 

untuk melaksanakan kecakapan baru. 

g) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesedian untuk memberi response atau 

bereaksi. Kesedian itu timbul dari dalam diri seseorang dan 

juga berhubungan dengan kematangan, kerena kematangan 

bererti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. 

h) Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk 

dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). 
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Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya 

tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang. 

2) Faktor Ekstern 

a) Faktor Keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga beruapa: cara orang tua mendidik anak, relasi antara 

anggota keluarga, susana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga. 

b) Faktor Sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan 

kerajinan siswa dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup 

kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata 

tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan 

administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, 

halaman dan lain-lain, kedisiplinan Kepala Sekolah dalam 

mengelolah seluruh staf beserta siswa-siswanya, dan 

kedisiplinan tim BP dalam pelayanan kepada siswa. 

c) Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena 
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keberadaannya siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar.
26

 

3. Hubungan antara Disiplin Belajar denganHasil Belajar 

Dengan menerapkan sikap disiplin dalam belajar, maka tentunya 

akan mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar setiap siswa itu berbeda 

antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Sebagaimana yang telah 

dikemukan oleh Slameto, bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor utama, yaitu faktor dari dalam diri individu dan dari faktor yang ada 

di luar diri individu.
27

 Dengan adanya faktor-faktor tersebutlah tingkat 

hasil belajar siswa itu dapat berbeda. Disamping kedua faktor tersebut, 

masih ada faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

seseorang, misalnya Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain mengatakan 

bahwa keberhasilan dalam belajar itu dipengaruhi juga oleh tujuan, guru, 

anak didik, kegiatan pengajaran, alat evluasi, bahan evaluasi, dan susana 

evaluasi.
28

 

Menurut Moenir, ada dua jenis disiplin yang sangat berpengaruh 

didalam menengakkan disiplin belajar siswa. Kedua disiplin itu ialah 

disiplin dalam hal waktu dan hal perbuatan. Kedua disiplin tersebut 

merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan serta saling 

mempengaruhi. Kedua disiplin ini harus dilaksanakan serentak dan tidak 
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separuh-separuh. Disiplin waktu tanpa disertai disiplin perbuatan tidak ada 

artinya, sebaliknya disiplin perbuatan tanpa disiplin waktu tidak ada 

manfaatnya.
29

 Selain itu menurut Slameto, agar siswa belajar lebih maju, 

siswa harus disiplin baik disekolah, dirumah, dan diperpustakaan.
30

 

Adapun salah satu nilai idealisme yang diamanatkan oleh undang-

undang dan harus ditanamkan pada diri seorang peserta didik adalah nilai 

disiplin, yang akan menjadi salah satu penentu keberhasilan seseorang 

dalam menjalani kehidupan. Sebagaimanafirman Allah: 

                         

                            

          

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
31

   

 

Ayat ini ditunjukkan untuk rakyat, pertama-tama diperintahkan 

untuk taat kekada Allah SWT yaitu dengan mengerjakan perintah-

perintahnya dan menjahui segala larangannya, lalu taat kekada rasul-Nya 

dengan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang, kmudian taat kada ulil 
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amri, sesuai pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas 

dan selain mereka. 

Sahl bin Abdullah At-Tusturi berkata, “taatilah perintah seorang 

pemimpin dalamtujuh perkara: membayar dirham dan dinar, timbangan 

dan takaran, aturan-aturan, haji, jum‟at, hari raya ied dan jihad.” Sahl 

selalu berkata “jika seorang sulthan melarang seseorang untuk berfatwa, 

maka hendaklah ia tidakberfatwa, jika ia befatwa, maka ia telah 

bermaksiat meskipun pemimpin itu seorang yang lalim.”
32

 

Selain itu,dalam ayat yang lain allah juga berfirman tentang ilmu (belajar) : 

 

                          

Artinya:  “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
33

 
 

Yaitu beriman kepada apa yang diperintahkan Allah untuk diimani, 

dan iman tidak terwujud kecuali dengan ilmu (belajar), sehingga ia 

merupakan bagian yang menyempurnakannya. Dalam ayat ini terdapat 

dalil menduhulukan ilmu dari iman. Amal saleh mencakup semua 

perbuatan yang baik yang tampak maupun yang tersembunyi; yang terkait 

dengan hak Allah maupun hak manusia, yang wajib maupun yang sunat. 

Yaitu iman dan amal saleh, yakni saling manasehati untuk melakukan hal 

itu dan mendorongnya. Yaitu bersabar untuk mana‟ati perintah Allah, 
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bersabar untuk menjahui larangan Allah dan bersabar terhadap taqdir 

Allah yang pedih. Kedua hal yang sebelumnya, yaitu iman dan amal saleh 

dapat menyempurnakan diri seseorang , sedangkan kedua hal yang 

setelahnya dapat menyempurnakan orang lain. Dengan keempat perkara 

itulah seseorang akan selamat dari kerugian dan memperoleh 

keberuntungan.
34

 

Dari uraian di atas dapat tarik kesimpulan bahwa, kita diajarkan 

untuk selalu bersabar dalam menjalankan perintah Allah, dan kita lebih 

diutamakan memiliki ilmu (belajar) terlebih dahulu sebelum kita beramal. 

Begitu juga dengan kita yang berada disuatu lembaga pendidikan, kita 

harus mentaati peraturan, tata tertib dan bentuk-bentuk kedisiplinan yang 

telah ada disuatu lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya peraturan 

dan tata tertib yang baik bagi siswa akan meningkat ketekutan serta 

memperbesar kemungkinan siswa untuk berkreasi dan berprestasi. Dengan 

ada nya disiplin belajar tersebut, biasa nya akan mendatangkan 

keberhasilan dan kesuksesan bagi diri siswa, sehingga siswa akan mampu 

untuk menunjukkan hasil belajar yang bagus dan memuaskan.  Sebaliknya, 

sedangkan siswa yang tidak memiliki disiplin diri dalam belajar, biasanya 

hal ini akan membuat mereka menjadi orang yang lamban dalam 

menangkap pelajaran yang diajarkan. Tanpa adanya disiplin dalam belajar, 

tentu akan membuat siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti proses 
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belajar mengajar. Sehingga keadaan ini akan berakibat pada hasil belajar 

yang akan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang 

lain. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis 

teliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusniati H tentang korelasi disiplin dan 

hasil belajar bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam siswa di Madrasah 

Diniyah Puteri Pekanbaru. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

pada tahun 2013. Persoalan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah 

Apakah ada hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dan hasil 

belajar bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam siswa Madrasah 

Tsanawiyah Puteri Pekanbaru.
35

Adapun perbedaan antara judul penulis 

dengan judul peneliti sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan 

Yusniati H adalah Apakah ada hubungan yang signifikan antara disiplin 

belajar dan hasil belajar bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam siswa 

Madrasah Tsanawiyah Puteri Pekanbaru, sedangkan penulis meneliti 

tentang Apakah ada hubungan signifikan antara kedisiplinan belajar 

dengan hasil belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati tentang hubungan kedisiplinan 

belajar dengan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Diniyah 

Puteri Pekanbaru. Mahasiswa Fakiltas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 

2011. Persoalan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah Apakah ada 

hubungan yang signifikan antara kedisiplinan belajar siswa dengan 

prestasi belajar bidang studi Agama di Madrasah Tsanawiyah Diniyah  

Puteri Pekanbaru.
36

Adapun perbedaan antara judul penulis dengan judul 

peneliti sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan Darmawati adalah 

meneliti tentang Apakah ada hubungan yang signifikan antara disiplin 

belajar siswa dengan prestasi siswa. Sedangkan penulis meneliti tentang 

Apakah ada hubungan signifikan antara kedisiplinan belajar dengan hasil 

belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Prestasi belajar adalah yang diperoleh siswa dalam buku rapor dari jumlah 

keseluruhan nilai yaitu nilai rata-rata, sedangkan dengan hasil belajar 

adalah nilai dari ulangan harian atau dari ujian tengah semester dan nilai 

dari ujian akhir semester. 

C. Konsep Operasional 

Judul penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu disiplin belajar dan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Disiplin 

belajar sebagai variabel pertama disebut variabel bebas atau mempengaruhi 

dan diberi simbol X, sedangkan hasil belajar sebagai variabel kedua disebut 

variabel terikat atau terpengaruhi dan diberi simbol Y. 
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1. Inidikator Disiplin Belajar (variabel X) 

Disiplin belajar dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Siswa hadir dikelas tepat waktu. 

b. Siswa harus sudah hadir 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai 

c. Siswa mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

d. Siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

e. Siswa tidak keluar masuk kelas selama proses jam pelajaran 

berlangsung 

f. Siswa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru 

g. Siswa yang tidak mengikuti pelajaran dapat memberikan keterangan 

yang sah. 

h. Siswa tertib selama proses pembelajaran berlangsung. 

i. Siswa menyediakan segala peralatan belajar. 

2. Indikator Hasil Belajar (variabel Y) 

Hasil belajar dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Siswa yang dikatakan memiliki hasil belajar yang baik apabila nilai 

ujian pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mendapatkan nilai 

76-100. 

b. Siswa yang dikatakan memiliki hasil belajar sedang apabila nilai ujian 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mendapatkan nilai 56-

75. 
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c. Siswa yang dikatakan memiliki hasil belajar rendah apabila nilai ujian 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mendapatkan nilai 40-

55. 

Disiplin belajar siswa diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: 

disiplin yang tinggi, sedang dan rendah. Indikator di atas akan dijabarkan 

dalam alat pengumpulan data berupa angket. Setiap item angket terdiri dari 

lima buah option, yaitu: a, b, c, d, dan e. Alternatif jawaban a diberi bobot 5, 

alternatif jawaban b diberi bobot 4, alternatif jawaban c diberi bobot 3, 

alternatif jawaban d diberi bobot 2, sedangkan alternatif jawaban e diberi 

bobot 1. 

Disiplin tidaknya seorang siswa setelah dilakukan penelitian 

tergantung dari pembobotan angket yang dijawab, dengan ketentuan jika 

persentasenya mencapai: 

a. Apabila persentase jawaban berada pada angka 76%-100%, maka 

dikategorikan disiplin. 

b. Apabila persentase jawaban berada pada angka 56%-66%, maka 

dikategorikan kurang disiplin. 

c. Apabila persentase jawaban berada pada angka kurang dari 55%, maka 

dikategorikan tidak disiplin. 

Sedangkan variabel kedua yaitu Y, dalam hal ini hasil belajar pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diperoleh melalui lembaran 

rekapitulasi nilai siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 
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D. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi 

Penelitian di atas dapat dilakukan didasari oleh asumsi, bahwa: 

a. Disiplin siswa dalam belajar berbeda-beda. 

b. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

berbeda-beda. 

c. Disiplin belajar merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Hipotesa 

“semakin disiplin siswa belajar maka semakin tinggi hasil belajar siswa 

tersebut pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam”. 

a. Hipotesa (Ha) : ada hubungan signifikan antara kedisiplinan belajar 

dengan hasil belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

b. Hipotesa (H0) : tidak 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. 


