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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengertian Kedisiplinan 

Pengertian kedisiplinan belajar secara etimologi disiplin berasal dari 

bahasa latin “disbel” yang berarti pengikut. Seiring dengan pergantian zaman, 

berubah menjadi “disipline” yang mempunyai arti kepatuhan tentang suatu 

tata tertib. Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini 

membuat kata disiplin mempunyai banyak pengertian yang berbeda-beda 

antara ahli satu dengan yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, menyatakan bahwa disiplin adalah:
6
 

1. Tata tertib (di sekolah, di kantor, kemiliteran, dan sebagainya). 

2. Ketaatan (kepatuhan) pada peraturan tata tertib 

3. Bidang studi yang memiliki objek dan sistem tertentu 

Kedisiplinan dapat diartikan sebagai kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Karena sudah 

menyatu dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi 

atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan 

membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya. 

                                                             
6
 Tim Penyusun Kamus besar 2007 
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Kedisiplinan dalam proses pendidikan sangat diperlukan karena bukan 

hanya untuk menjaga kondisi suasana belajar dan mengajar berjalan dengan 

lancar, tetapi juga untuk menciptakan pribadi yang kuat bagi setiap siswa. 

Disiplin memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia 

terutama  iswa dalam hal belajar karena adanya disiplin siswa mampu 

mengarahkan diri, mengendalikan perilakunya, dan memiliki ketaatan dalam 

dirinya sendiri. 

Disiplin juga memberikan kontribusi dalam kegiatan belajar karena 

dengan disiplin anak memiliki semangat dan kemauan yang keras untuk 

belajar. Anak yang memiliki kedisiplinan belajar akan menunjukkan ketaatan 

dan keteraturan terhadap perannya sebagai seorang pelajar yaitu belajar secara 

terarah dan teratur serta membentuk karakter siswa menjadi siswa yang 

semangat dan mempunyai kemauan keras untuk belajar. 

Disiplin perlu dalam mendidik anak supaya anak dengan mudah : 

1. Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain mengenai 

hak milik orang lain. 

2. Mengerti dan segera menurut, untuk menjalankaan kewajiban dan 

secara langsung mengerti larangan-larangan. Mengerti tingkah laku 

yang baik dan buruk. 

3. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa 

merasa terancam oleh hukuman. 

4. Mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang lain. 
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Sekarang ini kata disiplin telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu 

pengetahuan, sehingga banyak pengertian disiplin yang berbeda antara ahli 

yang satu dengan yang lain. Disiplin adalah sebagai 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.
7
 

Kedisiplinan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas atau latihan 

yang dirancang karena dianggap perlu dilaksanakan untuk dapat mencapai 

sasaran tertent. Kedisiplinan merupakan sikap atau perilaku yang 

menggambarkan kepatuhan kepada suatu aturan atau ketentuan. 

Kedisiplinan juga berarti suatu tuntutan bagi berlangsungnya kehidupan 

yang sama, teratur dan tertib,yang dijadikan syarat mutlak bagi 

berlangsungnya suatu kemajuan dan perubahan- perubahan ke arah yang 

lebih baik. 

Disiplin secara luas dapat diartikan sebagai semacam pengaruh yang 

dirancang untuk membantu anak agar mampu menghadapi tuntutan dari 

lingkungan.
8
 Disiplin mempunyai empat unsur pokok yaitu :  

1. Peraturan sebagai pedoman perilaku 

2. Konsistensi dalam peraturan 

3. Hukuman untuk pelanggaran peraturan, 

                                                             
7
 Tulus Tu’u Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Sisw Jakarta: Grasindo, 2004, 

hlm 31 
8
 Semiawan, Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar.Jakarta:PT Index. 

2009, hlm 89 
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4. Penghargaan untuk perilaku yang baik yang sejalan 

dengan peraturan yang berlaku. 

Menurut Slameto disiplin merupakan suatu yang berkenaan dengan 

pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Dijelaskan oleh 

Slameto bahwa ada beberapa macam disiplin yang dilakukan oleh para siswa 

dalam kegiatan belajar disekolah, diantaranya : disiplin siswa dalam masuk 

sekolah, dan dalam mentaati tata tertib disekolah. Disiplin dalam mengerjakan 

tugas adalah disiplin yang mencangkup keteraturan mengerjakan tugas, 

bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas sekaligus mengerti dan 

memahami materi yang dipelajari. Disiplin dalam mengikuti pelajaran yaitu 

kesiapan mengikuti pelajaran dengan mencatat hal-hal yang diajarkan, dan 

menanyakan hal yang kurang jelas sehingga siswa mengerti dan memahami 

materi pelajaran. 

Disiplin perlu diajarkan kepada siswa dengan alasan, sebagai berikut: 

1. Disiplin perlu diajarkan serta di pelajari dan di hayati oleh siswa agar 

siswa mampu mendisiplinkan dirinya sendiri dan mampu 

mengendalikan diri sendiri tanpa di kontrol guru. 

2. Disiplin sebagai mana diakui oleh pakar sejak dahulu, merupakan 

titik pusat dari tingkat ketercapainnya dalam menerapkan displin 

yang sempurna. 

3. Tingkat ketaatan siswa yang tinggi terhadap aturan kelas lebih-lebih 

jika ketaatan itu tumbuh dari diri sendiri, bukan dipaksa, akan 
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memungkinkan terciptanya iklim belajar yang kondusif, yaitu iklim 

belajar yang menyenangkan sehingga siswa terpaku untuk belajar. 

4. Kebiasaan untuk mentaati aturan dalam kelas akan memberi dampak 

lebih lanjut bagi kehidupan di dalam aturan yang ada dalam 

masyarakat. 

Menurut Sofchah Sulistyowati menyebutkan agar seorang pelajar dapat 

belajar dengan baik ia harus bersikap disiplin, terutama disiplin dalam hal-hal 

sebagai berikut :
9
 

1. Disiplin dalam menepati jadwal pelajaran 

2. Disiplin dalam mengatasi semua godaan yang akan menunda-nunda 

waktu belajar. 

3. Disiplin terhadap diri sendiri untuk dapat menumbuhkan kemauan 

dan semangat belajar baik di sekolah seperti menaati tata tertib, 

maupun disiplin di rumah seperti teratur dalam belajar. 

4. Disiplin dalam menjaga kondisi fisik agar selalu sehat dan fit 

dengan cara makan yang teratur dan bergizi serta berolahraga secara 

teratur.  

Dari uraian diatas jelaslah bahwa disiplin dalam belajar hendaknya 

dimiliki oleh setiap siswa, yang akhirnya nanti bisa menjadi kebiasaan, maka 

akan terbentuk etos belajar yang baik. Belajar bukan lagi sebagai beban 

melainkan sudah dianggap sebagai kebutuhan hidupnya. Dengan disiplin  

                                                             
9
 Sofchah Sulistiyowati. Disiplin Belajar. Bandung : Pustaka Setia. 2001.hlm 3. 
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diharapkan mampu membuat siswa untuk berperilaku sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Dengan disiplin yang baik tentu akan dapat melahirkan 

prestasi belajar yang baik juga. Dijelaskan beberapa alasan sikap kedisiplinan 

atau disiplin sangat diperlukan terutama dalam kelancaran proses belajar 

mengajar. Tulus Tu’u mengemukakan beberapa alasan tentang pentingnya 

disiplin dalam belajar, yaitu :
10

 

1. Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa 

diharapkan dapat berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya siswa yang 

kerapkali melanggar ketentuan sekolah pada umumnya terhambat 

optimalisasi potensi dan prestasinya. 

2. Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan kelas, menjadi 

kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin 

memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses 

pembelajaran. 

3. Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan 

pada saat masuk dalam dunia kerja. Kesadaran pentingnya norma, 

aturan, kepatuhan dan ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan 

seseorang. 

4. Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan 

pada saat masuk dalam dunia kerja. Kesadaran pentingnya norma, 

aturan, kepatuhan dan ketaatan merupakan prasyarat kesuksesan 

seseorang. 

                                                             
10

 Tulus Tu’u. Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa. Jakarta : Grasindo. 2004 
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5. Dengan disiplin siswa dapat membangun kepribadian yang baik. 

Karena seseorang dibiasakan mengikuti, mematuhi dan mentaati 

peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan dari beberapa teori tentang kedisiplinan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kedisiplinan adalah suatu sikap dan perilaku yang 

mencerminkan ketaatan dan ketepatan terhadap peraturan, tata tertib, norma-

norma yang berlaku, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Karena dalam 

aplikasinya, kedisiplinan sangat berguna sebagai tolak ukur mampu 

atau tidak seorang siswa dalam mentaati peraturan yang sangat penting 

bagi stabilitas kegiatan. Dengan demikian siswa yang berdisiplin akan lebih 

mampu mengarahkan dan mengendalikan perilakunya. Adapun kepatuhan 

terhadap peraturan secara sadar merupakan modal utama untuk 

menghasilkan suatu sikap yang positif dan produktif, positif artinya sadar 

akan tujuan yang akan dicapai, sedangkan produktif mengandung arti selalu 

melakukan kegiatan yang bermanfaat. 

2. Tujuan Kedisiplinan 

Kedisiplinan memiliki beberapa tujuan, yaitu memberi kenyamanan 

pada para siswa dan staf (guru) serta menciptakan lingkungan yang kondusif 

untuk belajar. Kedisiplinan mempunyai tujuan untuk penurutan terhadap suatu 

peraturan dengan kesadaran sendiri untuk terciptanya peraturan itu. 

Kedisiplinan mempunyai tujuan ganda yaitu mengembangkan suatu 

peraturan tertentu dalam tindak tanduk manusia dan memberinya suatu sasaran 

tertentu dan sekaligus membatasi cakrawalanya. Tujuan disiplin pada dasarnya 
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untuk menciptakan suasana yang aman dan lingkungan belajar yang nyaman 

terutama di kelas dan di sekolah. Di dalam kelas, jika seorang guru tidak 

mampu menerapkan disiplin dengan baik maka siswa mungkin menjadi kurang 

termotivasi dan memperoleh penekanan tertentu, dan suasana belajar menjadi 

kurang kondusif untuk mencapai prestasi belajar siswa. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

kedisiplinan adalah memberi kenyamanan pada para siswa dan staf (guru) serta 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar serta perkembangan dari 

pengembangan diri sendiri dan pengarahan diri sendiri tanpa pengaruh atau 

kendali dari luar. 

3. Jenis-jenis kedisiplinan dalam belajar 

a. Disiplin diri 

Disiplin diri merupakan kunci bagi kedisiplinan pada lingkungan 

yang lebih luas. Contoh disiplin diri pribadi yaitu tidak pernah 

meninggalkan Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Disiplin diri 

(disiplin pribadi atau swadisiplin), yaitu apabila peraturan-peraturan atau 

ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi diri seseorang. Misalnya, 

disiplin belajar, disiplin bekerja, dan disiplin beribadah. 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku. Perubahan perilaku yang didapat melalui belajar bersifat permanen 

yang akan bertahan relatif lama. Kegiatan belajar mengajar yang baik 

berasal dari disiplin belajar yang baik pula, sebaliknya apabila disiplin 

belajar tidak dioptimalkan maka akan timbul masalah disiplin. 
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Siswa dapat menumbuhkan semangat belajar baik disekolah maupun 

dirumah. Menurut pendapat dari Bimo Walagito tentang “Self 

Discipline” (disiplin terhadap diri sendiri), yang harus ditanamkan oleh 

setiap individu karena sekalipun memiliki rencana belajar yang baik akan 

tetapi tinggal rencana kalau tidak adanya disiplin diri. Sedangkan 

menurut Wardiman Djojonegoro dalam Tulus Tulus Tu’ disiplin individu 

merupakan prasyarat agar dapat menjadi pribadi yang unggul.
11

 

Disiplin diri merupakan suatu siklus kebiasaan yang kita lakukan 

secara berulang–ulang dan terus-menerus secara berhubungan sehingga 

menjadi suatu hal yang biasa kita lakukan. Disiplin diri dalam melakukan 

suatu tindakan yang dilakukan secara konsisten dan berhubungan akan 

menjadi suatu kebiasaan yang mengarah pada tercapainya keunggulan. 

Keunggulan membuat kita memiliki kelebihan yang dapat kita gunakan 

untuk meraih tujuan hidup yang menentukan masa depan kita. 

Guru sebagai pendidik mempunyai peranan penting dalam 

mengembangkan disiplin diri siswa. Pada saat proses pembelajran 

berlangsung, para guru dituntut untuk dapat melakukan kontrol ekstemal 

dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat membentuk self discipline 

(disiplin terhadap diri sendiri) siswa, sehingga diharapkan siswa dapat 

mentaati peraturan, norma dan batasan-batasan perilaku dirinya. Upaya 

untuk mengembangkan disiplin diri adalah melalui penanaman disiplin. 

Dengan penanaman disiplin ini guru berusaha menciptakan situasi proses 

                                                             
11

 Ibid. Hlm 19 
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belajar mengajar yang dapat mendorong siswa untuk berdisiplin diri dalam 

belajarnya. 

b. Disiplin waktu 

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelajar atau siswa 

adalah banyak pelajar atau siswa yang mengeluh kekurangan waktu untuk 

belajarnya, tetapi mereka sebenarnya kurang memiliki keteraturan dan 

disiplin untuk mempergunakan waktu secara efisien. Banyak waktu yang 

terbuang-buang disebabkan karna mengobrol omongan-omongan yang tidak 

habis-habisnya. Sikap yang demikian itu harus ditinggalkan oleh siswa 

karena yang demikian itu tidak bermanfaat baginya. 

Keterampilan mengatur waktu merupakan suatu keterampilan yang 

sangat penting, bahkan ada ahli keterampilan studi yang berpendapat bahwa 

”keterampilan mengelola waktu dan menggunakan waktu secara efisien 

merupakan hal yang terpenting dalam masa studi maupun seluruh kehidupan 

siswa. 

Disiplin waktu, bekerja, belajar dan sebaginya akan menjadikan 

mudah untuk mencapai cita-citanya, karena dengan disiplin ia akan 

bertindak dan berbuat semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan itu. 

Sikap disiplin perlu ditanamkan dan dilaksanakan kapan dan di manapun, 

sekolah, di kantor, di rumah, dan di mana saja. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Kedisiplinan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat melatih 

perserta didik menjadi lebih taat pada peraturan yang ada atau yang sudah 
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ditetapkan. Ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu 

kedisiplinan seorang siswa dalam belajar, yaitu : 

a. Faktor Internal 

Faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang bersangkutan, 

yang meliputi : 

1. Ranah kognitif 

Ranah kognitif merupakan kemampuan yang selalu 

dituntut kepada anak didik untuk dikuasai. Karena penguasaan 

kemampuan pada tingkatan ini menjadi dasar bagi penguasaan 

ilmu pengetahuan. 

2. Minat 

Minat adalah keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Minat yang besar akan mendukung kelancaran proses belajar 

siswa. Minat belajar siswa dapat ditunjukkan dengan perasaan 

senang pada suatu pelajaran, perhatian siswa terhadap pelajaran, 

konsentrasi siswa terhadap pelajaran, dan kesadaran siswa untuk 

belajar. 

3. Motivasi 

Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu 

perbuatan atau tindakan tertentu. Perbuatan kedisiplinan terjadi 

karena adanya motivasi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan perilaku disiplin. Dalam disiplin motivasi sangat 

berpengaruh untuk meningkatkankeinginan yang ada dalam diri 
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seseorang. Jika motivasi seseorang dalam berdisiplin sangat kuat 

maka dengan sendirinya ia akan berperilaku disiplin tanpa 

menunggu dorongan dari luar. 

c. Faktor eksternal 

1. Faktor lingkungan keluarga 

Peran keluarga sangat penting dalam melatih kedisiplinan siswa. 

Lingkungan rumah atau keluarga, seperti kurang perhatian, ketidak 

teraturan, pertengkaran, masa bodoh, tekanan, dan sibuk urusannya 

masing-masing dapat berpengaruh pada siswa. 

2. Faktor lingkungan masyarakat 

Sifat kedisiplinan seorang siswa selain sapat dipengaruhi oleh 

faktor bawaan juga dapat dipengaruhi dari faktor lingkungan 

masyarakat, karena jika lingkungan masyarakat berkondisi baik maka 

pengaruh yang didapat juga baik dan sebaliknya. Lingkungan 

masyarakat atau situasi tempat tinggal, seperti lingkungan kriminal, 

lingkungan bising, dan lingkungan minuman keras berpengaruh pada 

kedisiplinan siswa. 

3. Faktor lingkungan sekolah 

Tipe kepemimpinan guru atau sekolah yang otoriter yang 

senantiasa menekankan kehendaknya tanpa memperhatikan siswa. 

Perbuatan seperti itu mengakibatkan siswa menjadi berpura-pura patuh, 

apatis atau sebaliknya. Hal itu akan menjadikan siswa agresif, yaitu 
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ingin berontak terhadap kekangan dan perlakuan yang tidak manusiawi 

yang mereka terima. 

Manfaat kedisiplinan adalah membuat siswa menjadi lebih tertib dan 

teratur dalam menjalankan kehidupannya, serta siswa juga dapat mengerti 

bahwa kedisiplinan itu sangat penting bagi masa depan mereka kelak, karena 

dapat membangun kepribadian siswa yang kokoh dan bisa diharapkan berguna 

bagi semua pihak. Nilai kedisiplinan dapat menuntun siswa untuk menghargai 

waktu, selalu bertindak tepat waktu, efektif, dan menekankan semua tindakan 

ada tujuan dan target sesuai yang dibutuhkan. Siswa dapat bersikap dan 

berperilaku yang baik, konsekuen atau tanggung jawab. Manfaat disiplin 

belajar menurut Yusuf yaitu:
12

 

a. Agar siswa mampu mendisiplinkan dirinya dan mampu 

mengendalikan diri sendiri tanpa di kontrol guru. 

b. Sebagaimana disiplin belajar diakui oleh para pakar sebagai titi 

berhasil atau tidak suatu sekolah tergantung dari penerapan disiplin 

di sekolah tersebut. 

c. Meningkatkan ketaataan siswa terhadap aturan. 

d. Membiasakan siswa untuk mentaati aturan. 

5. Fungsi Kedisiplinan 

Disipilin merupakan pembentukan sikap perilaku dan tata kehidupan 

berdisiplin, yang dapat mengantarkan seorang siswa sukses dalam belajar, dan 

                                                             
12

 Ibid. Hlm38 
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sebagai suatu proses pembentukan sikap dan prilaku dalam kehidupan. Fungsi 

kedisiplinan menurut Tulus  Tu’u adalah: 

1. Menata kehidupan bersama. 

Disiplin mengatur tata kehidupan manusia, dalam kelompok 

tertentu atau dalam masyarakat. Hubungan atara satu dengan yang 

lainnya akan menjadi baik dan lancar dengan adanya disiplin. 

2. Membangun kepribadian.  

Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan. Disiplin yang diterapkan di masing-masing 

lingkungan tersebut memberikan dampak bagi pertumbuhan 

kepribadian yang baik. 

3. Melatih kepribadian. 

Kepribadian yang tertib, teratur, taat, dan patuh perlu 

dibiasakan serta dilatih. 

4. Pemaksaan. 

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada 

seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di 

lingkungan itu. 

5. Hukuman. 

Sanksi disiplin berupa hukuman tidak boleh dilihat hanya 

sebagai cara untuk menakut-nakuti atau untuk mengancam supaya 

orang tidak berani berbuat salah. Ancaman atau hukuman sangat 
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penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa 

untuk mentaati dan mematuhinya. 

6. Menciptakan lingkungan yang kondusif. 

Kedisiplinan berfungsi mendukung terlaksananya proses dan 

kegiatan pendidikan agar berjalan lancar dan memberi pengaruh bagi 

terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif 

bagi kegiatan pembelajaran. 

6. Pedoman tata tertib siswa Sekolah Menengah Atas Budhi Luhur 

Pekanbaru 

Ketika berada di lingkungan sekolah, seluruh siswa dilarang melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Pelanggaran Berat 

1) Merokok, meminum minuman keras, mengedar dan 

mengkkonsumsi narkoba, obat psikotraoika, obat terlarang 

lainnya dan 

2) Berkelahi baik perorangan maupun kelompok, didalam sekolah 

maupun diluar sekolah. 

3) Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan sekolah, 

seperti senjat tajam, atau alat-alat lain yang membahayakan 

keselamatan orang lain. 

4) Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, 

audio, atau video pornografi. 
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5) Membawa kartu remi/gapleh dan bermain judu di lingkungan 

sekolah. 

6) Siswa dilarang melakukan pernikahan selama berstatus siswa. 

7) Siswa dilarang melakukan tindakan asusila. 

b. Pelanggaran Menengah 

1) Membuang sampah tidak pada tempatnya. 

2) Mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan 

peralatan sekolah. 

3) Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau 

menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan sapaan 

atau panggilan yang tidak senonoh. 

4) Berpacaran di lingkungan sekolah. 

5) Semua siswa dilarang menjadi anggota/pimpinan geng 

motor/geng-geng lainnya selain wahana yang ada di bawah 

naungan OSIS. 

c. Pelanggaran ringan 

1) Membawa HP, serta perhiasan yang sangat berharga. 

2) Pada waktu istirahat siswa dilarang berada didalam kelas. 

3) Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, 

siswa di larang keluar kelas. 

4) Pada waktu pulang, siswa di larang duduk-duduk (nongkrong) di 

tepi-tepi jalan, di kios-kios atau di tempat-tempat tertentu yang 

membahayakan. 
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5) Siswa dilarang bermain/duduk ditempat parkir.13 

B. Penelitian Relevan 

Yusniati Harahap (2013) meneliti tentang Korelasi antara Disiplin Belajar 

dan Hasil Belajar bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam siswa kelas VIII 

Madrasah Diniyah Puteri Pekanbaru. Adapun hasil penelitian tersebut tidak ada 

korelasi yang signifikan antara disiplin belajar dan hasil belajar bidang studi 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas VIII Madrasah Diniyah Puteri Pekanbaru, hal ini 

dapat dilihat dari        = 0,199 jauh lebih kecil dari        pada taraf signifikansi 

5% maupun taraf signihikansi 1%. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan 

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dan juga mempermudah dalam penelitian. 

Siswa indisipliner merupakan siswa yang tidak patuh terhadap aturan dan 

melakukan perbuatan yang dilarang pada saat berada di lingkungan sekolah: 

1) Siswa merokok 

2) Siswa berkelahi 

3) Siswa membuang sampah tidak pada tempatnya. 

                                                             
13

 SMA Budhi Luhur. Tata Krama dan Tata Tertib Kehidupan Sosial Bagi Siswa. 

Pekanbaru Riau: SMA Budhi Luhur. 2010. 
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4) Siswa mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot 

dan peralatan sekolah. 

5) Siswa menyapa sesama siswa dengan sapaan yang kurang sopan. 

6) Siswa berpacaran di lingkungan sekolah. 

7) Siswa membawa HP dan mengenakan perhiasan berharga. 

6) Siswa berada di dalam kelas pada jam istirahat. 

7) siswa keluar kelas ketika pelajaran berlangsung dan pada 

pergantian jam pelajaran,. 

8) Siswa duduk-duduk di kios-kios pada waktu pulang  

9) Siswa bermain/duduk ditempat parkir. 

D. Asumsi Dasar 

Presentase siswa di sekolah Menengah Atas Budhi Luhur Pekanbaru 

yang dikategorikan kurang disiplin lebih dari 70%. 

 

 

 


