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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang prestasi belajar siswa dilakukan oleh Bambang Sumantri ( 2010 

) STKIP PGRI Ngawi, yang berjudul “Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas Xi Smk Pgri 4 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010” 

Jenis penelitian ini adalah penelitian expost facto dengan  jenis korelasional. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 247 siswa kelas XI SMK PGRI 4 Ngawi. 

Sampel penelitian sebanyak 60 siswa yang ditarik dengan teknik proporsional 

random sampling. Variabel penelitian ada dua disiplin belajar sebagai independent 

variable dan prestasi belajar sebagai dependent variable. Instrument yang 

digunakan berupa angket untuk variable disiplin belajar dan dokumentasi untuk 

variable prestasi belajar. Analisis data dilakukan secara kuantitatif.  

  Penelitian yang lainnya dilakukan Denik Agustin ( 2014 ) Program Studi 

Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “ Pengaruh Minat Belajar dan 

Lingkungan sekolah Terhadap Prestasi belajar Ekonomi Pada Siswa kelas VIII 

MTS Muhammadiyah Waru Tahun Ajaran 2013/2014”. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Muhammadiyah Waru tahun 

ajaran 2013/2014 yang berjumlah 106 siswa dengan sampel sebanyak 84 siswa, 

diambil dengan teknik proporsional random sampling.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Tempat Penelitian Variabel Penelitian Teknik Penelitian Perbedaan  

1 Sumantri 

( 2010 ) 

Smk Pgri 4 Ngawi Independent 

Disiplin Belajar  

 

 

Dependent 

Prestasi belajar 

Regresi sederhana Variabel  

lingkungan 

sekolah 

 

2 Agustin ( 

2014 )  

 

VIII MTS 

Muhammadiyah 

Waru 

Independent 

Minat belajar ,  

Lingkungan Sekolah 

 

Dependent 

Prestasi belajar 

Regresi linier berganda Variabel  

Minat belajar 

Disiplin 

belajar 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas 

sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung  

dari  kualitas pendidikan, menurut pusat bahasa. Departemen Pendidikan 

Nasional, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata cara seseorang atau 

kelompok orang  dalam  usaha mendewasakan manusia melalui upaya  pengajaran  

dan pelatihan (Harsono ; 2011:162). 

 Pengertian pendidikan menurut instruksi presiden no. 15 tahun 1974, 

pendidikan adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan 

mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang 

berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah dalam rangka 

pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur 

berdasarkan pancasila (Soekidja, 2009 : 138). Sedangkan pelatihan adalah bagian 

pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 
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keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative 

singkat dan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori (Hasibuan, 

2016 : 69). 

 Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk 

membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian.Hal ini 

dilakukan guna membekali anak untuk menapaki kehidupannya di masa yang 

akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas 

dari perspektif manusia dan kemanusiaan. 

 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan 

pendidikan merupakan syarat pokok untuk memegang peran tertentu, beberapa 

faktor juga berpengaruh dalam pendidikan, berikut ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendidikan, Agustin ( 2017 : 2 ) adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan 

pendidikan. Tujuan pendidikan menurut jenisnya terbagi dalam beberapa 

jenis yaitu tujuan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. 

2. Pendidik  

Pendidik itu menjadi dua katagori yaitu Pendidik menurut kodrat, yaitu 

orang tua dan Pendidik menurut jabatan yaitu guru. Hubungan orang tua 

dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur dasar, 

yaitu unsur kasih sayang orang tua terhadap anak dan unsur kesadaran akan 

tanggung jawab dari Pendidik untuk menuntun perkembangan anak. 
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Sedangkan guru sebagai Pendidik menurut jabatan menerima tanggung 

jawab mendidik dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan Negara. 

3. Peserta Didik 

Pendidikan saat ini sudah mengalami perubahan yang begitu cepat, dimana 

terdapat paradigma dalam pendidikan yang menggunakan symbol proses 

pembelajaran sehingga yang dulunya  dalam pendidikan guru adalah orang 

yang paling tahu dan mempunyai peran yang dominan dalam proses 

pendidikan yang lebih dikenal dengan istilah (Teacher Learning Centered), 

akan tetapi pada saat sekarang ini proses pembelajaran lebih berpola pada 

(student learning centered) yaitu suatu pola proses pembelajaran yang 

dituntut aktif adalah peserta didik. Peserta didik merupakan subyek dan 

obyek pendidikan yang memerlukan bimbingan pendidik untuk membantu 

mengarahkannya mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta 

membimbingnya menuju kedewasaan. 

4. Materi Pendidikan 

Berdasarkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai ditetapkan isi materi 

pendidikan yang relevan. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan itu sangat luas, 

mulai dari umum sampai ke tingkat tujuan khusus yang sekecil-kecilnya 

Guru harus dapat memberi penafsiran yang tepat mengenai jenis dan fungsi 

tujuan yang akan dicapainya secara konkrit, sehingga dapat memilih 

bahan/materi yang tepat sesuai dengan tujuan tersebut. Pendidikan bertujuan 

untuk mengembangkan berkenaan dengan aspek kognitif, efektif, dan 

psikomotor. 
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2.3 Disiplin Belajar 

2.3.1 Pengertian Disiplin Belajar 

Dalam proses pembelajaran disiplin belajar adalah sesuatu yang sangat 

dibutuhkan, hal ini disebabkan pembelajaran diarahkan untuk membangun 

kemampuan berpikir dan kemampuan menguasai materi pembelajaran, dimana 

pengetahuan itu sumbernya dari luar diri, tetapi di konstruksi dalam diri individu. 

Oleh sebab itu, setiap siswa harus memiliki disiplin belajar. 

 Dalam   ungkapan   Kohn   (dalam   Winataputra,   2008:10)   bahwa 

disiplin adalah "sebagai bagian dari pengolahan kelas yang terutama berurusan   

dengan   perilaku   yang   menyimpang".    Pemahaman    yang mendalam   

terhadap   disiplin   dalam   kegiatan   belajar   mengajar   dapat diartikan sebagai 

ketaatan siswa pada aturan yang di tetapkan dalam kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 Dari pengertian diatas maka menurut Hasibuan ( 2016;193 ) kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-

norma sosial yang berlaku, sedangkan menurut Arikunto (2001:114) dalam 

Novitasari ( 2013;7 ) Disiplin belajar adalah kepatuhan  seseorang  dalam  

mengikuti  peraturan  atau  tata  tertib  karena didorong  oleh adanya  kesadaran  

yang ada pada kata hatinya, atau ketertiban dan ketaatan siswa yang dilandasi oleh 

kesadaran pribadi terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh diri sendiri atau 

pihak lain. 
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2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar 

Disiplin  belajar  tidak  timbul  dengan  sendirinya,  akan  tetapi  dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, Menurut Meichati dalam Sumantri ( 2010;120 )menyebutkan 

bahwa Faktor faktor yang mempengaruhi disiplin dibagi menjadi empat, yaitu : 

1. Faktor Psikologi 

Masalah kesehatan dapat mempengaruhi sikap. Keadaan panca indera yang 

sehat, tubuh yang sehat, makan yang cukup memungkinkan siswa belajar 

dengan tenang. Kesehatan pendidik dan anak didik akan membantu 

terlaksananya ketertiban dan suasana belajar yang tenang di dalam kelas, 

yang pada gilirannya meningkatkan hasil yang dicapai. 

2. Faktor Perorangan 

Tidak tertutup kemungkinan adanya tingkah laku siswa yang kurang baik di 

dalam kelas. Sifat perorangan, seperti egois, sering menentang, acuh tak 

acuh, sering mengganggu orang lain dan sebagainya semua perlu mendapat 

perhatian. Kalau hal demikian dibiarkan akan mengakibatkan suasana 

belajar yang tidak kondusif dan tidak tertib, sehingga akan mengganggu 

hasil belajar yang dicapainya. 

3. Faktor Sosial 

sifat  umum  pada  para  siswa  muda  untuk meniadakan pengawasan atas 

dirinya dari orang-orang dewasa, sehingga cara-cara menentang, melanggar 

peraturan merupakan tindakan terbebas. Tetapi peraturan yang dibuat 

sendiri akan lebih dihargai dan ditaati. Kesibukan-kesibukan merupakan 

alternatif untuk menyalurkan kebebasan untuk bertindak. Walaupun   sikap   
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ini ditujukan pada faktor sosial pelaksanaannya dapat bersifat antisosial bila 

tidak dikendalikan. 

 Cara belajar yang baik adalah suatu kecakapan yang dapat dimiliki oleh 

setiap orang dengan jalan latihan. Tetapi, keteraturan dan disiplin harus 

dikembangkan dengan penuh kemauan dan kesungguhan, berikut ini adalah 

indikator disiplin belajar yang digunakan dalam penelitian ini ada lima macam 

menurut Setyaningrum (2011: 12-3) dalam Ma’suma (2015; 27)yaitu sebagai 

berikut : 

1. Aktif masuk sekolah, artinya siswa aktif berangkat sekolah dan tidak pernah  

 membolos.  

2. Ketepatan waktu masuk sekolah dan kelas, artinya siswa berangkat sekolah  

sebelum bel tanda masuk berbunyi dan siswa tepat masuk kelas setelah jam 

istirahat. 

3. Aktif mengikuti pelajaran, artinya siswa selalu aktif dalam mengikuti 

pelajaran di kelas, tidak menganggu teman saat pelajaran berlangsung dan 

memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. 

4. Mengumpulkan tugas tepat waktu, artinya siswa mampu mengerjakan tugas 

sesuai waktu yang telah ditentukan. 

5. Meluangkan waktu belajar di rumah secara optimal, artinya siswa selalu 

meluangkan waktu untuk belajar di rumah. 
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2.4 Lingkungan Sekolah 

2.4.1 Pengertian Lingkungan Sekolah 

Semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life processes 

kita kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai 

menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain (2014;Purwanto). Menurut Hasbullah 

( 2013:36). Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan utama yang 

kedua. Siswa-siswa, guru, administrator, konselor hidup bersama dan 

melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana dengan baik Jadi 

lingkungan sekolah adalah tempat belajar bagi siswa dengan kondisi yang ada 

dalam ruangan baik benda mati maupun benda hidup yang turut mempengaruhi 

keberhasilan belajar di sekolah. yang secara sistematis melaksanakan program 

bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu 

mengembangkan potensinya. 

 Lingkungan Sekolah memegang peranan penting bagi perkembangan belajar 

siswanya. Menurut Sukmadinata (2009:164) bahwa Lingkungan Sekolah juga 

memegang peranan penting bagi perkembangan belajar para siswanya. 

Lingkungan ini meliputi kondisi fisik  sekolah seperti sarana dan prasarana belajar 

yang ada, sumber - sumber belajar, dan media belajar. Lingkungan Sekolah juga 

menyangkut lingkungan akademis yaitu suasana dan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar dan berbagai kegiatan ektrakulikuler. Sedangkan Menurut Menurut 

Dalyono (2010:131) lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang turut 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak terutama untuk 
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kecerdasannya. Lingkungan sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola 

pikir anak, karena kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar serta kondisi 

lingkungan yang baik sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan 

belajar yang menyenangkan. 

 Berdasarkan definisi tentang lingkungan sekolah tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa menurut Minarni ( 2006;17 ) lingkungan sekolah adalah 

lingkungan dimana kegiatan belajar mengajar berlangsung yang para siswanya 

dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai-nilai kegiatan 

pembelajaran berbagai bidang studi. 

 

2.4.2 Macam-macam Lingkungan Sekolah 

Proses belajar mengajar itu memerlukan ruang dan lingkungan pendukung untuk 

dapat membantu siswa dan guru agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. 

Lingkungan Sekolah menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 

Prestasi Belajar, ada berbagai macam lingkungan dalam sekolah, menurut 

Muhibbin (2010: 135) dalam Pusparani ( 2015:30 ) Lingkungan Sekolah terdiri 

dari dua macam yaitu lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial: 

1. Lingkungan Sosial Sekolah 

Artinya sesuatu yang langsung berhubungan atau komunikasi langsung 

dengan siswa, misalnya seperti para guru, para tenaga pendidikan, dan 

teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. 

Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan 

memperlihatkan suri tauladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal 
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belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong 

yang positif bagi kegiatan belajar siswa. 

2. Lingkungan Nonsisial Sekolah 

Artinya lingkungan yang meliputi kondisi fisik  sekolah seperti sarana dan 

prasarana belajar yang ada, sumber - sumber belajar, dan media belajar, 

meliputi gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa 

dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan siswa. Faktor ini dipandang turut menentukan tingkat 

keberhasilan belajar siswa. 

Dari penjelasan di atas indikator Lingkungan Sekolah yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi menurut Slameto (2010:64):   

1. Relasi Guru dengan Siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut 

juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. 

2. Relasi Siswa dengan Siswa 

Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang 

menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang 

mengalami tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. 

3. Fasilitas Sekolah 

Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan 

bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. 
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2.5 Prestasi Belajar 

2.5.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Pengertian belajar menurut Sardiman A. M. (2009 : 20 -21) ”belajar  dimaksudkan 

sebagai penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan 

menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya”. Prestasi adalah  hasil yang dicapai 

seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Seorang siswa berhasil 

menguasai ilmu pengetahuan dalam kegiatan belajarnya merupakan suatu prestasi 

belajar. Prestasi belajar adalah hasil pengukuran berwujud angka ataupun 

pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran bagi para 

siswa (Sugihartono, 2007 : 130) sedangkan menurut Suryabrata dalam Widiastuti 

(2008: 15) berpendapat  bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai 

seseorang dalam belajar.  Prestasi ini dinyatakan dalam nilai raport atau indeks 

prestasi yang diperoleh  berdasarkan hasil pengukuran proses belajar.   

 Menurut Haryanto (2010), “prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

seseorang setelah ia melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun luar 

sekolah”. Syah (2014: 148) menjelaskan bahwa prestasi belajar merupakan 

perubahan ranah psikologis sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa 

yang tercapai dalam kurun waktu tertentu. Sementara Buchori dalam Tulannisa 

(2014), mendefinisikan bahwa prestasi belajar adalah hasil belajar yang 

dicapai/ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil belajar baik angka atau huruf serta 

tindakannya yang mencerminkan hasil belajar yang dicapai dalam periode 

tertentu.   
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 Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. 

Hasilnya berupa penilaian baik nilai angka maupun nilai huruf yang diperoleh 

siswa dalam kurun waktu tertentu. 

 

2.5.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Prestasi belajar merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik internal maupun 

eksternal. Menurut Ahmadi (2013;138), faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, meliputi: 

1. Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh. Yang termasukfaktor ini misalnya penglihatan, pendengaran, 

struktur tubuh, dan sebagainya. 

2. Faktor psikologi baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh terdiri 

atas: faktor intelektual dan non intelektif. 

3. Faktor kematangan fisik maupun psikis yang tergolong faktor eksternal, 

ialah: 

a. Faktor sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat dan lingkungan kelompok. 

b. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. 

c. Faktor lingungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas beajar dan iklim. 

4. Faktor lingungan spiritual atau keamanan. 

 Prestasi Belajar adalah hasil yang diperoleh dengan mempelajari ilmu, 

lazimnya ditunjukkan dengan angka nilai yang  diberikan oleh guru. 
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Berdasarkan hal itu, indikator prestasi belajar menurut Pusparani ( 2015;8 ) 

dapat dirumuskan sebagai berikut:   

1) Siswa di sekolah dengan mengerjakan tugas dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran.   

2)  Dinilai dari kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi setiap mata pelajaran  

3)  Ditunjukkan dengan angka nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh 

guru terhadap tugas siswa dan ulangan-ulangan atau ujian yang 

ditempuhnya. 

 

4.6 Hubungan antara Variabel Independent dan Dependent 

4.6.1 Hubungan Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Menurut Hasibuan ( 2016;193 ) kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM 

yang terpenting karena semakin baik disiplin semakin tinggi prestasi yang dapat 

discapainya. Pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi siswa menjadi faktor 

utama dalam keberhasilan penguasaan pelajaran di sekolah. Prestasi belajar 

merupakan akibat dari disiplin belajar. Siswa yang memiliki disiplin belajar yang 

tinggi akan mendapatkan prestasi belajar yang tinggi pula. Disiplin belajar 

memiliki pengaruh yang besar terhadap prestasi belajar siswa karena dengan 

adanya disiplin siswa tidak malas lagi dalam belajar. Bagi siswa yang sudah 

menerapkan disiplin belajar. Dengan demikian hubungan disiplin belajar dan 

prestasi belajar bersifat positif. 

 Hubungan ini diperkuat selain adanya teori dan juga berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa kedisiplinan belajar adalah hal yang 
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sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa, salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Novita ( 2013 ) yang menunjukkan bahwa variabel disiplin belajar 

mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi siswa, selain itu diperkuat juga 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumantri ( 2010 ) dimana dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa variabel disiplin belajar berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Dan dalam beberapa penelitian lain 

sebelumnya yang mendukung diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Prasasty ( 2017 ), Ma’suma ( 2015 ) dan Prayoga ( 2009 ) yang menganjurkan 

bahwa tingkat kedisiplinan agar terus ditingkatkan. Dengan demikian hubungan 

disiplin belajar dan prestasi belajar bersifat positif. 

 

4.6.2 Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar 

Prestasi belajar  di  sekolah  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  bagaimana anak-

anak giat belajar dan dapat memahami pelajaran di sekolah, tapi juga kondisi 

lingkungan sekolahnya yang mendukung, Lingkungan  sekolah  yang bersih 

merupakan salah satu faktor yang timbulnya minat. bagi seorang siswa untuk 

mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Muhibbin Syah  

(2010:152). Lingkungan sekolah yaitu keadaan sekolah tempat belajar yang turut 

mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. Keadaan gedung sekolahnya dan 

letaknya, serta alat-alat belajar yang juga ikut menentukan keberhasilan belajar 

siswa. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan 

keluarga dalam mendidik anak. Lingkungan sekolah yang efektif adalah lingkungan 

belajar yang dibangun untuk membantu siswa untuk meningkatkan produktifitas 

belajar sehingga proses balajar mengajar tercapai sesuai dengan yang diinginkan. 
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Dengan demikian hubungan lingkungan sekolah dan prestasi belajar bersifat 

positif. 

 Selain dengan adanya teori, hubungan antara lingkungan sekolah dengan 

prestasi belajar siswa juga diperkuat berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang 

di lakukan oleh Agustin ( 2014 ), dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

lingkungan sekolah adalah salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa Lingkungan belajar yang bersih sangat mendukung 

timbulnya ketertiban dan kenyamanan pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung, berbeda dengan lingkungan yang tidak kondusif, tentunya akan 

menimbulkan kesan malas sehingga tidak muncul rasa semangat yang dengan 

sendirinya dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Selain itu juga beberapa 

penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Yana dan Nurjannah ( 2014 

), Pusparani ( 2015 ), Kurniasari ( 2015 ) dan Rustiana dan Chalifah ( 2012 ) 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka 

dapat di jelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

lingkungan sekolah dan prestasi belajar siswa  

 

4.7 Kerangka Berfikir 

Sugiyono (2013:60) menyatakan bahwa kerangka berfikir adalah sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga 

menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa 

tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan 

hipotesis. Sehingga dapat dibentuk kerangka berfikir sebagai berikut : 
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Keterangan :  :                                           = Berpengaruh secara parsial 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir        

 

4.8 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum ada jawaban 

empirik (Sugiyono, 2013:64). Selanjutnya hipotesis dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

H1: Terdapat pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar Siswa kelas X 

Peminatan IPS Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. 

H2: Terdapat pengaruh Lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar Siswa 

kelas X Peminatan IPS Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. 
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