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ABSTRAK 

PRESTASI BELAJAR EKONOMI DITINJAU DARI DISIPLIN BELAJAR 

DAN KOMUNIKASI GURU SISWA KELAS VII SMP N 2 SAWIT 

BOYOLALI 2011/ 2012 

 
Septi Pranita W. A 210 080 129. Program Studi Pendidikan Akuntansi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 2012. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui bagaimana pengaruh 

disiplin belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP N 2 

Sawit Boyolali tahun ajaran 2011/2012 ; 2) Mengetahui bagaimana pengaruh 

komunikasi guru siswa terhadap  prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII 

SMP N 2 Sawit Boyolali tahun ajaran 2011/2012 ; 3) Mengetahui bagaimana 

pengaruh disiplin belajar dan komunikasi guru siswa terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas VII SMP N 2 Sawit Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, dan VII.E tahun ajaran 2011/ 

2012. Sampel diambil sebanyak 48 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui 

angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas 

serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 4,289+ 

0,003X1 + 0,019X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi 

dipengaruhi oleh disiplin belajar dan komunikasi guru siswa. Kesimpulan yang 

diambil adalah: 1) Tidak ada pengaruh  disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas VII SMP N 2 Sawit Boyolali. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu 0,269 < 

2,014 dan nilai signifikansi >0,05, yaitu 0,789, dengan sumbangan efektif sebesar 

0,99% 2) Ada pengaruh komunikasi guru siswa terhadap prestasi belajar ekonomi 

pada siswa kelas VII SMP N 2 Sawit Boyolali. Hal ini berdasarkan analisis regresi 

linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,733 > 2,014 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,009, dengan sumbangan efektif sebesar 13,61% 

3)Tidak ada pengaruh dan ada pengaruh disiplin belajar dan komunikasi guru 

siswa terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP N 2 Sawit 

Boyolali. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 

diketahui bahwa Fhitung <  Ftabel, yaitu 3,834 < 5,110 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,029, dengan sumbangan efektif sebesar 1,46%; 4) Hasil uji koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,146 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara 

disiplin belajar dan komunikasi guru siswa adalah sebesar 1,46% sedangkan 

85,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 

Kata Kunci: Disiplin belajar, komunikasi guru siswa dan  prestasi belajar. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan 

dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau 

mengembangkan perilaku yang sesuai. Melalui sekolah, siswa belajar 

berbagai macam hal. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya 

perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat 

keterampilan, kecakapan dan pengetahuan baru. Tujuan pendidikan nasional 

adalah mewujudkan masyarakat Indonesia memiliki keahlian, mampu 

bersaing, dan berwawasan maju dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Dalam meraih prestasi belajar yang memuaskan, 

dibutuhkan proses belajar yang baik. 

    Menurut Winkel dalam Endah Fitri (2007:11), Prestasi belajar adalah 

Hasil dari suatu penilaian dibidang pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai 

hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai”. Melalui prestasi belajar 

siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam 

belajar. Pemerintah berusaha mengadakan perbaikan dalam bidang 

pendidikan. Perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah misalnya, 

perubahan dibidang kurikulum sekolah, penyediaan sarana dan prasarana 

sekolah yang lebih memadai, peningkatan mutu tenaga pendidikan.  

     Di lapangan prestasi belajar yang diperoleh siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas VII SMP N II Sawit dapat disimpulkan prestasinya menurun. 

Dikatakan menurun karena nilai ulangan harian yang diperoleh sebagian 

siswa di bawah standar. Menurunnya prestasi dipengaruhi oleh banyak factor, 

diantaranta malas. Sehingga untuk memperoleh prestasi siswa hendaknya 

menerapkan pola disiplin. 

      Menurut Suharsimi Arikunto (1998:114), ”Disiplin adalah kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib didorong oleh adanya 

kesadaran yang ada pada kata hatinya”. Disiplin belajar membawa pengaruh 

pada kehidupan seseorang, karena mempunyai kecenderungan bagi siswa 
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yang terbiasa belajar teratur. Keberhasilan dalam pendidikan tidaklah lepas 

dari kegiatan belajar mengajar, keberhasilan dalam proses belajar mengajar 

dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh siswa ( Disiplin Belajar ). Selain 

itu untuk meningkatkan prestasi diperlukan komunikasi guru siswa.  

 Menurut Effendi (2001:230) bahwa: Komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain memberi tahu atau 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku penyampaian pesan tersebut bisa 

dilakukan secara langsung melalui lesan atau secara tidak langsung melalui 

media. Dari uraian di atas dapat diketahui siswa yang bisa menjalin baik 

komunikasi dengan guru akan dapat mempengaruhi prestasinya.Begitu juga 

dengan disiplin yang dimiliki oleh siswa akan mendorong peningkatan 

prestasi.  

  Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PRESTASI BELAJAR EKONOMI DITINJAU DARI 

DISIPLIN BELAJAR DAN KOMUNIKASI GURU SISWA KELAS VII 

SMP N  2 SAWIT BOYOLAL 2011/2012. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai 

acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti akan 

dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah 

pemecahan masalah. Adapun tujuan masalah penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh displin belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi kelas VII. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi guru siswa terhadap prestasi 

belajar ekonomi kelas VII 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara disiplin belajar dan komunikasi guru 

siswa terhadap prestasi belajar ekonomi kelas VII. 
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LANDASAN TEORI 

A. Prestasi Belajar 

1. Definisi prestasi belajar 

          Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari apa yang telah 

dilakukan dan dikerjakan, sedangkan belajar merupakan perubahan 

tingkah laku yang meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, dan aspek 

lain sebagai hasil dari pengalaman dan pelatihan. 

2. Indikator prestasi belajar 

    Menurut User Usman Lilis (1993:80) menyatakan bahwa : 

a) Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi,  baik secara individu maupun kelompok. 

b) Pelaku yang diajarkan dalam tujuan pengajaran yang telah dicapai 

siswa.Siswa mendapat prestasi bagus, karena siswa aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

B. Disiplin Belajar 

1. Definisi disiplin belajar 

         Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:12) pengertian disiplin 

adalah sebagai berikut : 

Disiplin yang muncul karena kesadaran yang disebabkan faktor seseorang 

dengan sadar bahwa hanya dengan disiplinlah didapatkan kesuksesan 

dalam segala hal. Dengan disiplin didapatkan keteraturan dalam kehidupan, 

dengan disiplin dapat menghilangkan kekecewaan pada orang lain dan 

sebagainya. 

2. Indikator–indikator disiplin belajar menurut Perquin dan Gufron 

(2005:48) adalah tingkah laku atau perbuatan ke arah tertib yaitu : 

a) Disiplin dalam hubungannya dengan waktu 

1) Datang sekolah tepat waktu 

b) Disiplin dalam hubungannya dengan tempat belajar 

1) Menempatkan peralatan sekolah sesuai tempatnya 
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c) Disiplin dalam hubungannya dengan norma dan peraturan dalam 

belajar 

1) Memakai seragam sesuai dengan peraturan 

 

C. Komunikasi Guru Siswa 

1. Definisi komunikasi 

         Komunikasi adalah pesan yang disampaiakan pada komunikan 

(penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran tertentu.  

2.    Indikator komunikasi guru siswa 

       Menurut Gordon (1996:23) komunikasi guru siswa dikatakan baik 

jika memiliki sifat sebagai berikut : 

a). Keterbukaan 

1) Siswa berani bertanya pada guru  materi yang belum paham 

b) Tanggap 

1) Siswa menjalankan perintah guru dengan senang hati 

 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  

Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 SAWIT BOYOLALI 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sampai Juni 2012. 

B. Populasi, Sampel, Sampling  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII. Sampel 

diambil sebanyak 48 siswa. teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah proporsionanl random sampling yaitu 

pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara 

acak.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur 

yang standar . Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode angket dan 

metode dokumentasi.  

D. Teknik Pengujian Instrumen 

Terlebih dahulu menyusun kisi-kisi angket dan sebelumnya angket 

diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. 

E. Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas 

dan linieritas 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, uji t, uji F, uji R
2
, serta sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Kriteria uji validitas adalah, item dikatakan valid jika harga rhitung > 

rtabel atau nilai signifikansi < 0,05 dan item dikatakan tidak valid jika harga 

rhitung < rtabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan hasil uji 

validitas yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.0.  

Berdasarkan hasil uji program SPSS diketahui bahwa terdpat 3 

item yang tidak valid, sehingga harus di drop karena nilai signifikan lebih 

dari 0,05. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas angket dilakukan menggunakan rumus alpha. Hasil 

uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket disiplin belajar 

0,830 dan angket komunikasi guru siswa sebesar 0,788. Berdasarkan nilai 

koefisien reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa angket disiplin 

belajar dan komuniaksi guru siswa memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 
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B. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Ringkasan Uji Normalitas 

Variabel N 
Harga Z 

sig. Kesimpulan 
Zhitung Ztabel 

0,128 

0,128 

0,128 

Disiplin Belajar 

Komunikasi Guru Siswa 

Prestasi Belajar  

48 

48 

48 

0,634 

1,159 

1,262 

0,816 

0,136 

  

0,083 

Normal 

Normal 

Normal 

         Dari tabel diatas diketahui bahwa Zhitung masing-masing variabel 

lebih besar dari Ztabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi 

normal. 

2. Uji Liniearitas 

Ringkasan Uji Linearitas 

Variabel yang 

diukur 

Harga F 
sig. Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 

X2Y 

0,548 

0,802 

2,702 

2,910 

0,922 

0,706 

Linear 

Linear 

         Dari tabel diketahui bahwa hasil uji linearitas diperoleh harga Fhitung 

masing-masing variabel yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai 

signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam bentuk 

linear. 

C. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Koefisien Regresi 

T 

Tabel 
Sig 

Konstanta 4,289 2,841 0,007 
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Disiplin Belajar 0,003 0,269 0,789 

Komunikasi guru siswa 0,019 2,733 0,009 

F hitung = 3,834 

R
2
 = 0,146  

         

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: Y = 4,289+ 0,003X1 + 0,019X2. 

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear berganda 

tersebut adalah:  

a. a = 4,289, menyatakan bahwa jika disiplin belajar dan komunikasi 

guru siswa tetap (tidak mengalami perubahan) maka nilai prestasi 

belajar sebesar 4,289. 

b. b1 = 0,003, menyatakan bahwa jika disiplin belajar bertambah maka 

prestasi belajar akan mengalami peningkatan sebesar 0,003. Dengan 

asumsi tidak ada penambahan (konstan) nilai komunikasi guru siswa. 

c. b2  =  0,019, menyatakan bahwa jika penambahan komunikasi guru 

siswa sebesar 1 poin, maka minat berwirausaha akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,019. Dengan asumsi tidak ada penambahan 

(konstan) nilai disiplin belajar. 

2. Uji t 

a. Pengujian pertama. 

 Berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung < ttabel, yaitu 0,269 > 2,014 dan nilai signifikansi > 0,05, 

yaitu 0,789. Hal ini berarti tidak ada pengaruh disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar 

b. Pengujian kedua 

 Berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,733 > 2,014 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,009, hal ini berarti ada pengaruh komunikasi guru siswa 

terhadap prestasi belajar. 
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3. Uji F 

 Berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui 

bahwa Fhitung < Ftabel, yaitu 3,834 < 5,110  dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,029. Hal ini berarti tidak ada pengaruh dan ada pengaruh antara 

disiplin belajar dan komunikasi guru siswa terhadap prestasi belajar. 

4. Koefisien Determinasi 

 Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,146 menunjukkan 

bahwa besarnya pengaruh antara disiplin belajar dan komunikasi guru 

siswa adalah sebesar 1,46%, sedangkan 85,4% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Disiplin belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi SMP 

N 2 Sawit Boyolali. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa thitung < ttabel, yaitu  0,269 <  2,014 dan nilai signifikansi > 

0,05, yaitu 0,789 dengan sumbangan relatif sebesar 6,8% dan sumbangan 

efektif 0,99% 

2. Komunikasi guru siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi 

SMP N 2 Sawit Boyolali dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 

regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,733 >2.014 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,009 dengan sumbangan relatif sebesar 

93,26% dan sumbangan efektif 13,61% 

3. Disiplin belajar dan komuniksi guru siswa berpengaruh negatif dan positif 

terhadap prestasi belajar ekonomi SMP N 2 Sawit Boyolali dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui 

bahwa Fhitung < Ftabel, yaitu 3,834 < 5,110   dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,029.  
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4. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,146 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh disiplin belajar dan komunikasi guru siswa terhadap 

prestasi belajar ekonomi SMP N 2 Sawit Boyolali adalah sebesar 14,6% 

sedangkan sisanya 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Siswa hendaknya lebih menanamkan sikap disiplin sejak dini, terutama 

dalam belajar, supaya bisa meningkatkan prestasi belajar, khususnya 

mata pelajaran ekonomi. 

2. Bagi guru 

 a. Guru hendaknya dapat memberikan bimbingan, contoh dan pengawasan 

terhadap siswanya agar bisa berperilaku disiplin serta bias menjalin 

komunikasi dengan baik dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar ekonomi. 

3. Bagi Orang Tua 

a. Orang tua hendaknya selalu memberikan contoh, bimbingan, arahan dan 

pengawasan terhadap anak. Supaya anak memiliki sikap disiplin dalam 

belajar.  

4. Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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