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Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan dan kemajuan suatu 
bangsa sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Untuk mencapai prestasi dan 
kualitas pembelajaran yang tinggi perlu adanya kerja keras dan disiplin yang harus 
dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran. 
Harus diperhatikan dalam mensukseskan pembelajaran adalah dengan 
mendisiplinkan peserta didik. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau 
tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah: “1). Apakah ada kontribusi kelengkapan fasilitas belajar terhadap 
kedisiplinan belajar siswa kelas V SD Negeri 02 Jungke Tahun Pelajaran 
2011/2012?. 2). Apakah ada kontribusi motivasi belajar terhadap kedisiplinan belajar 
siswa kelas V SD Negeri 02 Jungke Tahun Pelajaran 2011/2012?. 3).  Apakah ada 
kontribusi kelengkapan fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan 
belajar siswa kelas V SD Negeri 02 Jungke Tahun Pelajaran 2011/2012?”. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 26 siswa, 12 siswa putra dan 14 siswa putri  kelas V 
semester II SDN 02 Jungke tahun ajaran 2011/2012. Data dikumpulkan melalui 
metode angket, dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas belajar dan 
motivasi belajar memberikan kontribusi terhadap kedisiplinan belajar sebesar 
29,09%. Kontribusi variabel kelengkapan fasilitas belajar terhadap kedisiplinan 
belajar siswa sebesar 7,88%. Kontribusi variabel motivasi belajar terhadap 
kedisiplinan belajar siswa sebesar 21,21%. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam peneltian ini adalah bahwa kelengkapan 
fasilitas belajar dan motivasi belajar memberikan kontribusi terhadap kedisiplinan 
belajar sebesar 29,09%. Variabel kelengkapan fasilitas belajar memberikan 
kontribusi terhadap kedisiplinan belajar siswa sebesar 7,88%.  Variabel motivasi 
belajar juga memberikan kontribusi terhadap kedisiplinan belajar siswa sebesar 
21,21%. 

  
 

 

 



A. PENDAHULUAN 
Latar Belakang  

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat erat hubungannya 
dengan pendidikan. Untuk mencapai prestasi dan kualitas pembelajaran yang 
tinggi perlu adanya kerja keras dan disiplin yang harus dijadikan sebagai 
pedoman dalam implementasi kurikulum dan pembelajaran. Harus 
diperhatikan dalam mensukseskan pembelajaran adalah dengan 
mendisiplinkan peserta didik. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan 
atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian. Disiplin adalah Suatu tata 
tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok 
(Djamarah, 2006: 12). Mendisiplinkan peserta didik bertujuan untuk 
membantu menemukan diri, mengatasi, dan mencegah timbulnya problem- 
problem disiplin, serta berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi 
kegiatan pembelajaran, sehingga mereka mentaati segala peraturan yang 
ditetapkan (Mulyasa, 2006: 21). Guru harus mampu mendisiplinkan peserta 
didik, terutama disiplin diri (self-discipline).  

Guru harus mampu membantu peserta didik mengembangkan pola 
prilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan aturan 
sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Untuk mendisiplinkan peserta didik 
perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 
yakni sikap demokratis, sehingga peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal 
tersebut, yakni dari, oleh dan untuk peserta didik, sedangkan guru tut wuri 
handayani. Belajar adalah pemerolehan  pengalaman baru oleh seseorang 
dalam bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai akibat adanya 
proses dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu obyek (pengetahuan) atau 
melalui suatu penguatan (reinforcement) dalam bentuk pengalaman terhadap 
suatu obyek yang ada dalam lingkungan belajar 
(Uno B Hamzah,  2006: 11). Maka kedisiplinan belajar adalah 
kerajinan/keaktifan siswa di sekolah dan dalam belajar, atau sikap dan perilaku 
yang ditunjukkan oleh seseorang dalam mentaati aturan-aturan yang berlaku 
disekolah. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar 
maupun disiplin siswa dalam sekolah terutama dalam proses belajar mengajar 
untuk mengembangkan motivasi yang kuat.  

Pada akhir-akhir ini kesadaran belajar pada diri siswa masih sangat 
kurang. Hal ini dapat ditengarai adanya mutu pendidikan yang masih rendah. 
Agar permasalahan ini tidak terjadi dalam kurun waktu yang berkepanjangan, 
maka perlu adanya kedisiplinan pada para siswa. Para siswa didorong untuk 
selalu mengintrospeksi diri akan tugas dan perannya sebagai pelajar. Tanpa 
arahan dan bimbingan siswa akan sulit untuk melakukan perubahan. Karena 



banyak faktor yang menjadi rintangan/penggoda pada zaman sekarang ini. Dan 
sebagai pokok permasalahan yang muncul dalam pembahasan ini adalah masih 
rendahnya kedisiplinan belajar pada para siswa SD Negeri 02 Jungke. 
Kenyataan ini dapat diketahui dari sikap perilaku siswa selama mengikuti 
pembelajaran di sekolah. Kebanyakan siswa kurang memiliki tanggung jawab 
dan kedisiplinan dalam mengerjakan tugasnya. Berbagai fakta yang 
menunjukkan kurang disiplinnya atau belum adanya kedisiplinan belajar pada 
siswa di SD Negeri 02 Jungke antara lain adalah: 
1. Pada waktu jam kosong para siswa lebih suka bermain atau bercerita lain 

dari  pada belajar atau mengerjakan tugas pekerjaan. 
2. Buku LKS yang seharusnya sebagai pelatihan dalam mengerjakan soal-soal 

tidak pernah dikerjakan sendiri di rumah. Banyak mengerjakan dengan 
meminjam dari teman yang lain. 

3. Tugas pekerjaan rumah (PR) sering dikerjakan di sekolah pada jam-jam 
pelajaran berlangsung atau dikerjakan waktu pagi sebelum jam mulai, 
sehingga suasana kelas sudah penuh anak mengerjakan tugas. 

4. Nilai ulangan sangat kurang memuaskan, banyak yang mengikuti remidi. 
5. Perpustakaan masih sepi dengan pengunjung, baik untuk meminjam buku 

maupun membaca di perpustakaan. 
Faktor penyebab permasalahan belum tumbuhnya kedisiplinan belajar 

pada diri siswa disebabkan oleh:  pertama  kelengkapan fasilitas belajar. 
Menurut Nurkolis (2006: 49) sarana pendidikan adalah peralatan dan 
perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses 
pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, 
meja kursi, alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan 
kelengkapan fasilitas belajar adalah: “tersedianya segala sesuatu yang dapat 
dipakai sebagai alat untuk atau dalam mencapai maksud dan tujuan 
pembelajaran, baik yang di lakukan di sekolah, laboratorium, rumah maupun 
di lingkungan alam”. 

Faktor kelengkapan fasilitas belajar yang tersedia di sekolah meliputi 
gedung sekolah yang cukup menampung anak didik, lengkapnya buku–buku 
yang ada di perpustakaan, buku pegangan anak didik, buku pegangan guru dan 
fasilitas laboratorium. Sedangkan fasilitas belajar di rumah misalnya 
komputer, laptop, televisi, buku-buku pendukung pembelajaran dan lain 
sebagainya. Anak didik tentu dapat belajar lebih baik dan menyenangkan bila 
semua kebutuhan belajar anak didik terpenuhi.  

Faktor kedua adalah motivasi belajar, motivasi adalah kekuatan yang 
mendorong kegiatan individu, yang menunjukkan suatu kondisi dalam diri 
individu yang mendorong atau menggerakkan individu tersebut melakukan 



kegiatan mencapai suatu tujuan (Sukmadinata, 2009: 61). Banyak upaya yang 
telah dilakukan sekolah, namun jika motivasi itu tidak ada pada diri siswa 
mustahil kedisiplinan belajar bisa tercapai dengan baik. Banyak siswa enggan 
belajar disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar pada siswa. Karena 
kurangnya motivasi belajar, siswa merasa mudah jenuh akhimya cepat 
meninggalkan tugas tersebut bahkan tidak mau lagi belajar. Dan apabila 
kedisiplinan belajar tidak ada pada kebanyakan siswa maka program yang 
direncanakan sekolah hanya ada dalam impian dan sulit untuk menjadi 
kenyataan. Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam 
diri (intrinsik) dan luar diri (ekstrinsik) individu.  

Bagaimana langkah dan tindakan yang dilakukan oleh sekolah serta apa 
dampak dari akibat yang ditimbulkan bila kedisiplinan belajar belum ada pada 
kebanyakan siswa, akan dideskripsikan pada pembahasan berikutnya. Dari 
latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian 
dengan judul ” Kontribusi  kelengkapan fasilitas belajar, dan motivasi belajar 
terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V  SD Negeri 02 Jungke Tahun 
Pelajaran 2011/2012. 
 

B. LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Kedisiplinan 

Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 
pengawasan atau pengendalian. Disiplin adalah suatu tata tertib yang 
dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok (Djamarah, 
2006: 12). Sedangkan disiplin menurut (Harmini dkk, 2009: 13) adalah 
ketaatan pada norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dan diyakini 
bersama. Disiplin mendorong terbentuknya pribadi yang tertib dalam 
melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin  
adalah kemauan untuk mentaati/mematuhi peraturan-peraturan yang 
berlaku berdasarkan kesadaran, penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari 
siapapun. Kedisiplinan mempunyai peranan penting dalam mencapai 
suatu tujuan. 

2.   Pengertian Belajar 
Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang dalam 

memperoleh sesuatu yang baru dalam bentuk perubahan perilaku sebagai 
hasil dari pengalaman itu sendiri (belajar). Perubahan perilaku tersebut 
tampak dalam penguasaan siswa dalam pola-pola tanggapan (respon) baru 
terhadap lingkungannya yang berupa keterampilan, kebiasaan, sikap, 



kemampuan, pengetahuan, pemahaman, emosi, apresiasi, jasmani dan 
etika atau budi pekerti serta hubungan sosial. Karena belajar berlangsung 
secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk 
perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, maka belajar itu berorientasi 
kepada tujuan si belajar (Sukmadinata, 2009: 162). Belajar adalah 
kegiatan individu memperoleh pengetahuan, perilaku dan keterampilan 
dengan cara mengolah bahan belajar. Dalam belajar tersebut individu 
menggunakan ranah-ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Akibat 
belajar tersebut maka kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 
makin bertambah baik (prestasi belajar meningkat) (Dimyati dan 
Mudjiono, 2006:5-7). 

Menurut Ahmad Rohani (2004: 133) Disiplin belajar adalah 
mencakup setiap macam pengaruh yang ditunjukkan untuk membantu 
peserta didik agar dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan 
tuntutan lingkungannya juga penting tentang cara menyelesaikan tuntutan 
yang mungkin ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya. 
Sedangkan menurut Dolet Unaradjan (2003: 62) menyatakan bahwa 
disiplin  belajar adalah upaya sadar dan bertanggung jawab dari seseorang 
untuk mengatur, mengendalikan dan mengontrol tingkah laku dan sikap 
hidupnya agar membuahkan hal-hal positif baik bagi diri sendiri maupun 
orang lain. Dari semua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
kedisiplinan belajar adalah ketaatan peserta didik terhadap peraturan-
peraturan sekolah dan kesadaran siswa dalam melaksanakan pembelajaran 
baik di sekolah, di rumah atau dimanapun siswa itu berada secara tertib 
dan teratur dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun.  

 
C. METODE PENELITIAN  

              Metode penelitian adalah cara-cara atau langkah-langkah yang akan 
dilakukan dalam penelitian. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan kebenaran 
yang refresentatif dan mengarah pada tujuan, harus memilih prosedur secara tepat. 
Memilih prosedur penelitian yang tepat merupakan bagian yang menentukan 
tingkat keberhasilan hasil penelitian. Penjelasan mengenai penelitian sebagai 
pertanggung jawaban metode yang digunakan sangat diperlukan. Prosedur 
penelitian sebagai pertanggungjawaban metode pada penelitian ini adalah jenis 
penelitian, waktu dan tempat, subyek penelitian, rancangan penelitian, teknik 
pengumpulan data, instrument penelitian, teknik uji prasyarat, teknik analisis data. 
1. Jenis Penelitian 



Pengertian penelitian menurut Sutrisno Hadi (2004: 4)  sebagai usaha 
untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu usaha yang dilakukan 
dengan metode ilmiah. Secara umum jenis penelitian ada dua adalah: 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian mengenai Kontribusi  
Kelengkapan Fasilitas Belajar, dan Motivasi Belajar Terhadap 
Kedisiplinan Belajar Siswa adalah  SD Negeri 02 Jungke. Peneliti 
mengadakan penelitian ini dengan pertimbangan sekolah letaknya strategis 
dan sama sekali belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis. 

2. Waktu Penelitian 
             Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah 
empat bulan. Adapun rincian waktu penelitian ini dapat dibagi dalam 
empat tahapan berikut ini. 

3. Subyek Penelitian 
1. Populasi  

Menurut Fraenkel dan Wallen dalam Yatim Riyanto (2001: 63) 
populasi adalah kelompok yang menarik peneliti, dimana kelompok tersebut 
oleh peneliti dijadikan sebagai obyek untuk menggeneralisasikan hasil 
penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 26  siswa, 12 
siswa putra dan 14 siswa putri  kelas V semester II SDN 02 Jungke tahun 
ajaran 2011/2012. 

2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi. Jenis sampel yang diambil 

harus mencerminkan populasi. Menurut Yatim Riyanto (2001: 64) sampel 
adalah sebagai sembarang himpunan yang merupakan bagian dari suatu 
populasi. Penarikan sampel merupakan salah satu langkah yang penting 
dalam penelitian, karena simpulan-simpulan yang didapat hakikatnya 
merupakan suatu generalisasi sampel pada populasi.   

4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan 

dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian 
ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1.  Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah cara mengumpulkan data dengan 
jalan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh 
responden (Rubino Rubiyanto, 2009: 71) Penelitian ini menggunakan 
angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur 



dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (multiple choice questions) 
dan pertanyaan terbuka (open question).  

2.  Metode Dokumentasi  
Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 
peraturan - peraturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158). Studi 
dokumentasi diperoleh dengan mempelajari sumber data tertulis untuk 
memperoleh data sekunder mengenai SDN 02 Jungke, struktur organisasi 
dan data tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian. 

5. Variabel Penelitian 
Menurut Yatim Riyanto (2001: 11) menyatakan bahwa “Variabel 

penelitian pada dasarnya adalah sebagai konsep yang memiliki nilai ganda, 
atau dengan perkataan lain suatu faktor yang jika diukur akan menghasilkan 
skor yang bervariasi”. Suatu variabel mengandung variasi. Variasi dalam 
variabel tersebut diperoleh dari sekelompok sumber data atau obyek yang 
bervariasi. Variabel dapat dipelajari yang kemudian bisa ditarik kesimpulan. 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa variasi yang harus ditetapkan oleh 
seorang peneliti agar dalam mengumpulkan data dapat terarah sesuai dengan 
tujuan penelitian. 

 
D. PEMBAHASAN 

1. Kontribusi Kelengkapan fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap 
kedisiplinan belajar siswa tahun pelajaran 2011/2012. 

Besarnya nilai Fhitung sebesar 4,713 dengan taraf signifikan sebesar 
0.019 < 0.05 menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas belajar dan motivasi 
belajar mempunyai kontribusi signifikan  terhadap kedisiplinan belajar siswa 
kelas V SDN 02 Jungke tahun Pelajaran 2011/2012. Terbuktinya kontribusi 
kelengkapan fasilitas belajar dan motivasi belajar mempunyai kontribusi 
terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SDN 02 Jungke Tahun pelajaran 
2011/2012. Terdapat kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Cahaya Nurdin Siahaan  (2011) dimana hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa kebiasaan siswa dalam melaksanakan belajar secara disiplin berasal 
dari pribadi, fasilitas belajar dan motivasi belajar mempunyai andil yang 
cukup besar dalam menumbuhkan keinginan siswa untuk belajar. Selain 
variabel kelengkapan fasilitas belajar penelitiannya juga menggunakan 
variabel lain yaitu kondisi lingkungan belajar. Dengan demikian hasil 
penelitian ini mempertegas temuan penelitian Cahaya Nurdin Siahaan  
(2011) yang menyatakan kelengkapan fasilitas belajar, motivasi belajar  dan 



kondisi lingkungan belajar mempunyai andil yang cukup besar dalam 
menumbuhkan keinginan siswa untuk belajar.  

2. Kontribusi Kelengkapan fasilitas belajar terhadap kedisiplinan belajar siswa 
kelas V SDN 02 Jungke Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Besarnya koefisien beta variabel kelengkapan fasilitas belajar 
sebesar 0,208 dengan taraf signifikan 0,031 > 0,05 dan sumbangan efektif 
sebesar 7,88 % hal  ini menunjukkan bahwa kelengkapan fasilitas belajar 
mempunyai kontribusi terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SDN 02 
Jungke tahun pelajaran 2011/2012. Besarnya koefisien beta 0,208 
mempunyai arti bahwa peningkatan kelengkapan fasilitas belajar sebesar 
satu satuan, akan meningkatkan kedisiplinan belajar belajar siswa sebesar 
0,208 satuan dengan asumsi bahwa variabel kondisi motivasi belajar dalam 
keadaan tetap. 

 Terbuktinya kontribusi kelengkapan fasilitas belajar terhadap 
kedisiplinan belajar siswa mempunyai arti semakin tinggi kedisiplinan 
belajar siswa tetapi sebaliknya kelengkapan fasilitas yang rendah dapat 
berakibat pada menurunnya kedisiplinan belajar siswa. Dengan demikian 
hipotesis yang mengatakan kelengkapan fasilitas belajar mempunyai 
kontribusi terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SDN 02 Jungke tahun 
Pelajaran 2011/2012 terbukti kebenarannya. 

Kelengkapan fasilitas belajar yang terdiri dari aspek prasarana dengan 
indikator gedung, ruang belajar, laboratorium, dua aspek perabot belajar 
indikatornya komputer, laptop, TV, buku dan alat-alat pelajaran terbukti 
mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan 
kedisiplinan siswa dalam belajar. Beberapa faktor kelengkapan fasilitas 
belajar yang mendukung diantaranya adalah: tersedianya komputer di 
sekolah dan telah tersedianya sarana pembelajaran yang diperlukan dalam 
proses KBM misalnya alat tulis, buku sehingga hal tersebut membantu 
proses pembelajaran. Namun masih ada beberapa hal yang kurang 
mendukung, misalnya belum tersedianya ruangan khusus untuk belajar 
sesuai dengan mapel yang dipelajari dan kurangnya kelengkapan fasilitas  
belajar  yang dimiliki anak khususnya dari keluarga kurang mampu. 

Hasil penelitian ini sekaligus mendukung penelitian yang dilakukan 
oleh Asiabaka (2008) yang menyatakan bahwa fasilitas sekolah memberi 
makna pada proses belajar mengajar, dan mampu meningkatkan keinginan 
siswa untuk berperilaku mengikuti peraturan yang ada. Namun dalam 
penelitian Asiabaka (2008) fasilitas belajar difokuskan pada pengadaan 
sarana dan prasaran pembelajaran. Sedangkan dalam penelitian ini 
difokuskan pada kelengkapan fasilitas belajar mengajar secara keseluruhan.  



3. Kontribusi Motivasi Belajar terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SDN 
02 Jungke Tahun Pelajaran 2011/2012 

Besarnya koefisien beta variabel motivasi belajar sebesar 0,392 
dengan taraf signifikan 0,028 < 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 21,21 % 
hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar mempunyai kontribusi positif 
dan signifikan terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SDN 02 Jungke 
tahun pelajaran 2011/2012. Besarnya koefisien beta 0,392 memberikan 
makna bahwa setiap peningkatan  motivasi belajar sebesar satu satuan, maka 
akan meningkatkan kedisiplinan belajar siswa sebesar  0,392  satuan, dengan 
asumsi bahwa variabel kondisi kelengkapan fasilitas belajar dalam kondisi 
tetap. Terbuktinya kontribusi motivasi belajar terhadap kedisiplinan belajar 
sisiwa mempunyai arti semakin tinggi motivasi belajar maka semakin tinggi 
kedisiplinan belajar siswa. Tetapi sebalikknya motivasi belajar yang rendah 
dapat berakibat pada menurunnya kedisiplinan belajar siswa. Dengan 
demikian hipotesis yang mengatakan motivasi belajar mempunyai kontribusi 
terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SDN 02 Jungke tahun pelajaran 
2011/2012 terbukti kebenarannya. 

Motivasi belajar yang terdiri dari aspek motivasi intrinsik dan 
ekstrinsik terbukti mempunyai kontribusi yang positif terhadap kedisiplinan 
siswa. Beberapa faktor yang mendukung kedisiplinan siswa diantaranya 
adalah: ketekunan siswa dalam belajar setiap hari dalam menghadapi 
ulangan, kebiasaan siswa untuk belajar secara rutin dan daya tarik guru 
terhadap siswa. Namun ada beberapa faktor yang kurang mendukung yaitu 
ketahanan siswa dalam belajar tidak terlampau lama, kesadaran siswa 
tentang kewajiban belajar sangat minim dan cita-cita yang tidak termotivasi. 

Dibandingkan dengan penelitian Rayneri Wahyudin (2006) hasil 
penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian tersebut, dimana 
dalam penelitian ini  telah membuktikan bahwa gaya pembelajaran dan 
lingkungan belajar mempunyai pengaruh yang kuat terhadap motivasi. 
Namun objek penelitian yang digunakan berbeda. Rayneri Wahyudin (2006) 
meneliti pengaruh kedisiplinan belajar terhadap motivasi belajar. 

 
E. KESIMPULAN 

1. Kontribusi variabel kelengkapan fasilitas belajar dan motivasi belajar 
terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SDN 02 Jungke ditunjukkan 
dengan besarnya nilai taraf signifikan 0.019 < 0.05 dan sumbangan efektif 
sebesar 29,09%. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan 
kelengkapan fasilitas belajar dan motivasi belajar mempunyai kontribusi 



terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SDN 02 Jungke tahun 
pelajaran 2011/2012 dinyatakan terbukti kebenarannya. 

2. Kontribusi variabel kelengkapan fasilitas belajar terhadap kedisiplinan 
belajar siswa kelas V SDN 02 Jungke yang ditunjukkan dengan besarnya 
nilai t hitung 1,230 dengan taraf signiifikan sebesar 0,031 dan sumbangan 
efektif sebesar 7,88 %. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang  
menyatakan kelengkapan fasilitas belajar mempunyai kontribusi terhadap 
kedisiplinan belajar siswa kelas V SDN 02 Jungke tahun pelajaran 
2011/2012 dinyatakan terbukti kebenarannya. 

3. Kontribusi variabel motivasi belajar terhadap kedisiplinan belajar siswa 
kelas V SDN 02 Jungke yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung 
2,338 dengan taraf signifikan sebesar 0,028 dan sumbangan efektif sebesar 
21,21%. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan motivasi 
belajar mempunyai kontribusi terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V 
SDN 02 Jungke tahun pelajaran 2011/2012 dinyatakan terbukti 
kebenarannya. 
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