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Kata kunci : kedisiplinan siswa dan prestasi belajar 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan Hubungan 

Antara Kedisiplinan Siswa Dengan Prestasi Belajar Siswa kelas XI MA Al 
KARIMIYYAH Beraji Gapura Sumenp ? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui adakah hubungan 
Hubungan Antara Kedisiplinan Siswa Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI 
MA Al KARIMIYYAH Beraji Gapura Sumenp. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI sejumlah 160 
siswa. Penentuan sampel penelitian dengan teknik proposional random sampling 
berdasarkan besar sampel penelitian yang dapat diambil 25% atau lebih, 
mengingat besar populasi 160 maka besar sampelnya 40 untuk siswa. 
Pengambilan data dengan mengunakan angket utnuk mengkur kedisiplinan dan 
prestasi belajar siswa. Utnuk mendapatkan validitas ari perhitungan dengan 
mengunakan rumus bela dua, uji coba dilakukan pada siswa kelas XI, dan 
reliabilitas kedisiplinan siswa diperoleh = 0,360 sedangkan angket prestasi belajar 
memperoleh = 0,712 dengan r tabel  95% = 0,312, artinya hasil dari kedua istrumen 
penelitian tersebut dikatakan reliabel 

Hasil penelitian menunjukkan secara umum kedisiplinan siswa termasuk 
dalam kategori sangat baik sedangkan prestasi belajar termasuk kategori sangat 
baik. Dan setelah kedua variabel digabungkan dengan mengunakan rumus product 
moment maka hasil dari angket kedisiplinan siswa dengan prestasi belajar sebesar 
= 0,785 dimana r tabel = 0,360 karena r hitung >  r tabel , maka Ha diterimah dan Ho 
ditolak yang berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel kedisiplinan 
siswa dengan prestasi belajar siswa kelas kelas XI MA Al KARIMIYYAH Beraji 
Gapura Sumenp 2013. 

Saran berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 
belajar yang tinggi, maka perlu memperhatikan kedisiplinan yang tinggi dan 
nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang di inginkan dalam memotivasi 
belajarnya belajarnya dan bisa menghasilkan prestasi yang baik. 

 


