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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Karakter 

Menurut Syarbini (2012: 15) karakter adalah sifat yang mantap, stabil 

dan khusus yang melekat dalam pribadi seseorang yang membuatnya 

bersikap dan bertindak secara spontan, tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan 

dan tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Naim (2012: 55) karakter 

merupakan gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar-salah, baik-

buruk, baik secara eksplisit, maupun implisit. Matera (2001) dalam Gray 

(2010: 56) The Character Education Partnership (CEP) defines character as 

understanding, caring about, and acting upon core ethical values such as 

respect, responsibility, honesty, fairness, and caring. Karakter sebagai 

pemahaman dan tindakan yang mengandung nilai menghormati, tanggung 

jawab, kejujuran, dan nilai lainnya yang merupakan bagian dari pendidikan 

karakter yang diterapkan saat ini.  

Menurut Aunillah (2011: 18-19) pendidikan karakter adalah sebuah 

sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, yang 

mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya 

kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, 

sehingga akan terwujud insan kamil. Menurut Megawangi (2004: 95) dalam 

Syarbini (2012: 17) pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik 

anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 
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mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Syarbini (2012: 

24)  juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan karakter bagi guru/ pendidik 

diharapkan menjadi sebuah primer efek, yang dapat memberi serta 

menjadikan dirinya suri teladan bagi semua lingkungan sekolah, terutama 

kepada siswa/ peserta didik, sehingga guru memiliki profesionalisme serta 

tanggung jawab penuh untuk membangun peradaban bangsa memalui 

lembaga pendidikan.  

Daryanto dan Darmiatun (2013: 44) pendidikan karakter pada intinya 

bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, 

bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang 

dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai 

oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang maha Esa berdasarkan Pancasila. 

Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati 

baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa 

yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam 

pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang 

mencakup satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, 

pemerintah, dunia usaha, dan media masa.  

Menurut Lickona (Daryanto dan Darmiatun, 2013: 64-65) ada tujuh 

alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan: 

1) Merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki 

kepribadian yang baik dalam kehidupannya 
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2) Merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik 

3) Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya 

di tempat lain 

4) Mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan 

dapat hidup dalam masyarakat yang beragam 

5) Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral 

sosial, seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran, 

kegiatan seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah 

6) Merupakan persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat 

kerja 

7) Mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja peradaban.  

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter yaitu: (1) 

religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) 

mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) 

cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/ komunikatif, (14) 

cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, 

dan (18) tanggung jawab.  

Pengertian pendidikan karakter dapat disimpulkan yaitu usaha yang 

dilakukan oleh guru/ pendidik dalam mendidik siswanya untuk berperilaku 

baik yang mengandung nilai-nilai karakter dan berkontribusi positif terhadap 

lingkungannya. Pendidikan karakter meliputi 18 nilai karakter bangsa yang 

diterapkan oleh guru baik dalam pembelajaran maupun sikapnya dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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B. Disiplin Menyelesaikan Tugas 

Menurut Hurlock (1978: 82) disiplin berasal dari kata yang sama 

dengan “disciple” yakni seorang yang belajar dari atau secara suka rela 

mengikuti seorang pemimpin. Hurlock (1980: 123-124) dalam bukunya yang 

lain juga mengatakan bahwa disiplin merupakan cara masyarakat 

mengajarkan kepada anak-anak perilaku moral yang diterima kelompok. 

Tujuannya adalah memberitahukan kepada anak-anak perilaku mana yang 

baik dan mana yang buruk dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai 

dengan standar-standar ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 

268) disiplin adalah tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dsb).  

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Disiplin dapat menjadi 

kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang anak namun membutuhkan 

proses yang panjang. Penanaman disiplin harus dilakukan sejak dini dengan 

tujuan untuk mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik 

yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah 

ditanamkan disiplin, mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan dan 

bagian dari dirinya (Naim, 2012: 43) 

Disiplin merupakan sikap dan perilaku yang muncul sebagai akibat dari 

pelatihan atau kebiasaan menaati aturan, hukum atau perintah (Kemendiknas, 

2010: 27). Menurut Naim (2012: 144) cara mendisiplinkan adalah dengan 

menggunakan tindakan dan ucapan. Disiplin melibatkan tindakan. Menarik 

lengan anak adalah contoh mendisiplinkan dengan tindakan. Orangtua 

memberikan model yang benar dengan juga sholat tepat waktu, tidak hanya 
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memerintah anak sehingga anak mampu melihat adanya konsistensi antara 

perintah dan tindakan orangtua. Juga melibatkan ucapan, biasanya mengacu 

pada kata-kata yang bersifat korektif, memperbaiki, dengan memilih kata-

kata yang baik dan tidak menjatuhkan harga diri anak.  

Tabel 2.1. Keterkaitan Nilai Disiplin dan Indikator untuk Sekolah Dasar 

NILAI 
INDIKATOR 

1-3 4-6 

Disiplin : tindakan 

yang menunjukkan 

perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai 

ketentuan dan 

peraturan. 

Datang ke sekolah dan 

masuk kelas pada 

waktunya 

Menyelesaikan tugas 

pada waktunya 

Melaksanakan tugas-

tugas kelas yang men-

jadi tanggungjawabnya. 

Saling menjaga dengan 

teman agar semua tugas-

tugas kelas terlaksana 

dengan baik. 

Duduk pada tempat 

yang telah ditetapkan. 

Selalu mengajak teman 

menjaga ketertiban 

kelas. 

Menaati peraturan 

sekolah dan kelas. 

Mengingatkan teman 

yang melanggar 

peraturan dengan kata-

kata sopan dan tidak 

menyinggung. 

 Berpakaian rapi Berpakaian sopan dan 

rapi. 

 Mematuhi aturan 

permainan.  

Mematuhi aturan 

sekolah. 

 Sumber : Kemendiknas. (2010: 34) 
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Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013: 49) seseorang dengan 

karakteristik disiplin yang sehat adalah orang yang mampu melakukan fungsi 

psikososial dalam berbagai seting, termasuk : (1) kompetensi dalam bidang 

akademik, pekerjaan dan relasi sosial; (2) pengelolaan emosi dan mengontrol 

perilaku-perilaku yang implusif; (3) kepemimpinan; (4) harga diri yang 

positif dan identitas diri. Naim (2012: 147) menyatakan bahwa dalam konteks 

pembelajaran di sekolah, ada beberapa bentuk kedisiplinan, yang pertama 

hadir di ruangan tepat pada waktunya. Kedisiplinan hadir di ruangan pada 

waktunya akan memicu kesuksesan dalam belajar. Peserta didik yang 

terlambat hadir di ruang kelas akan ketinggalan dalam memperoleh pelajaran. 

Kedua, tata pergaulan di sekolah. Wujud tata pergaulan di sekolah 

diantaranya dengan tindakan-tindakan menghormati semua orang yang 

tergabung di dalam sekolah, menghormati pendapat mereka, menjaga diri dan 

perbuatan-perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan agama, saling 

tolong-menolong, dan hal yang terpuji serta harus selalu bersikap terpuji.  

Berdasarkan kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

merupakan cara masyarakat mengajarkan perilaku tertib, dan perilaku 

tersebut muncul akibat kebiasaan menaati peraturan, hukum dan dapat 

berguna untuk membantu anak untuk menghadapi lingkungannya dan 

disetujui oleh masyarakat. Disiplin harus dilakukan sejak dini karena disiplin 

harus dilakukan secara terus menerus agar dalam diri orang tersebut dapat 

membentuk karakter disiplin baik dalam lingkungan keluarga, sekolah 

maupun masyarakat. 
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Tugas merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan 

untuk dilakukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 1215). Disiplin 

menyelesaikan tugas merupakan perilaku yang menyebabkan seseorang atau 

siswa menjadi bersungguh-sungguh dan tepat waktu dalam menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan oleh gurunya pada saat pembelajaran berlangsung 

dan menunjukkan sikap tertib dan saling mengingatkan dengan temannya 

apabila melanggar aturan.  

Indikator kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas dapat disimpulkan : 

1. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. 

2. Saling menjaga dengan teman agar semua tugas dapat terlaksana dengan 

baik. 

3. Selalu mengajak teman untuk menjaga ketertiban kelas. 

4. Mengingatkan teman yang melanggar peraturan dengan kata-kata yang 

sopan dan tidak menyinggung. 

 

 

C. Rasa Ingin Tahu Siswa 

Ingin tahu menurut Hadi dan Permata (2010: 3) adalah dorongan atau 

hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya kurang atau tidak kita 

ketahui. Rasa ingin tahu atau curiosity adalah keinginan untuk menyelidiki 

dan mencari pemahaman terhadap rahasia alam atau peristiwa sosial yang 

sedang terjadi (Samani dan Hariyanto, 2012:119). Menurut Naim (2012:171) 

munculnya rasa ingin tahu manusia tidak terjadi begitu saja. Ada faktor 

tertentu yang memengaruhinya. Faktor tesebut adalah susunan sistem saraf 

Pengaruh Disiplin Menyelesaikan..., Evi Ratna Wahyuni, FKIP UMP, 2014



15 
 

sentral yang berpusat di otaknya, di samping sistem saraf periferi yang ada 

pada seluruh tubuhnya. Naim (2012: 171-172) juga mengatakan pada anak 

kecil rasa ingin tahu itu justru sangat kuat namun demikian, cara mencari 

jawabannya dilakukan secara serampangan dan tidak sistematis. Hal ini wajar 

mengingat anak kecil memang belum mengetahui bagaimana menemukan 

jawaban dan metode yang tepat untuk menemukannya. Peran orangtua sangat 

penting artinya dalam menuntun anaknya menemukan jawaban atas rasa ingin 

tahu anaknya.  

Menurut Mustari (2011: 104) kuriositas (rasa ingin tahu) adalah emosi 

yang dihubungkan dengan perilaku mengorek secara alamiah seperti 

eksplorasi, investigasi, dan belajar. Menurut Kemendiknas (2010: 28) rasa 

ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas mengenai sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan 

didengar. Menurut Naim (2012: 173) rasa ingin tahu harus dikembangkan, 

dirawat, dan diberi jawaban secara benar. Munculnya berbagai perilaku 

destruktif pada generasi muda sebagian besar berawal dari rasa ingin tahu 

yang tidak mendapat jawaban secara memadai. Berlyne (1960) dalam Reio 

(1997: 6) a state of arousal response, promoted by a stimulus high in 

uncertainty and lacking in information, resulting in exploratory behavior and 

the search for information. Rasa ingin tahu atau curiosity merupakan suatu 

respon atau tanggapan yang ditimbulkan oeh suatu keterangan yang kurang 

jelas yang pada akhirnya menimbulkan penyelidikan dan pencarian berbagai 

keterangan yang dapat memperkuat penyelidikan yang dilakukan.  
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Tabel 2.2. Keterkaitan Nilai dan Indikator Rasa Ingin Tahu untuk Sekolah Dasar 

NILAI 
INDIKATOR 

1-3 4-6 

Rasa Ingin Tahu: 

Sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya 

mengetahui lebih 

mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat, dan 

didengar. 

Bertanya kepada guru 

dan teman tentang materi 

pelajaran. 

Bertanya atau membaca 

sumber diluar buku teks 

tentang materi yang terkait 

dengan pelajaran. 

Bertanya kepada sesuatu 

tentang gejala alam yang 

baru terjadi 

Membaca atau 

mendiskusikan gejala 

alam yang baru terjadi. 

Bertanya kepada guru 

tentang sesuatu yang 

didengar dari radio atau 

televisi 

Bertanya tentang beberapa 

peristiwa alam, sosial, 

budaya, ekonomi, politik, 

teknologi yang baru. 

Bertanya tentang 

berbagai peristiwa yang 

dibaca dari media cetak. 

Bertanya tentang sesuatu 

yang terkait dengan materi 

pelajaran tetapi di luar 

yang dibahas di kelas. 

Sumber : Kemendiknas. (2010: 36) 

Menurut Mustari (2011: 109) pada dasarnya, pertambahan pengetahuan 

didorong oleh : 

1) Hasrat untuk memuaskan diri, yang bersifat non praktis atau teoritis guna 

memenuhi kuriositas dan memahami hakekat alam dan isinya. Dorongan 

ini melahirkan ilmu pengetahuan murni (Pure Science) 

2) Dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan itu untuk 

meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Dorongan kedua ini 

menimbulkan ilmu pengetahuan terapan (Applied Science).  
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Jenis-jenis rasa ingin tahu menurut Hadi dan Permata (2010: 6-9) : 

a. Rasa ingin tahu yang negatif 

Contoh dari rasa ingin tahu yang negatif yaitu penyalahgunaan narkotika 

oleh remaja. Hal tersebut membuktikan bahwa banyak remaja yang 

memiliki rasa ingin tahu,tapi tidak diarahkan ke hal positif, yang otomatis 

jadi negatif. Itulah mengapa betapa pentingnya meluaskan pengetahuandan 

wawasan agar kita dapat melihat sesuatu lebih jelas. 

b. Rasa ingin tahu yang positif 

Rasa ingin tahu yang diarahkan ke hal positif dapat berguna bagi diri 

sendiri. Manfaatnya antara lain dapat membentuk mental tahan banting, 

memperluas wawasan, dan memperkaya pengalaman, serta berguna bagi 

masyarakat.  

Kesimpulan pengertian rasa ingin tahu siswa dari beberapa pengertian 

di atas yaitu keinginan atau sikap siswa untuk menyelidiki tentang sesuatu 

yang dipelajari, dilihat, dan didengar  secara mendalam. Rasa ingin tahu 

siswa harus diarahkan untk mencari jawaban yang dapat membuat siswa tidak 

salah persepsi, karena siswa usia SD memiliki rasa ingin tahu terhadap 

berbagai hal yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. 

Indikator dari Rasa ingin tahu siswa dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bertanya kepada guru dan teman tentang materi pelajaran 

2. Bertanya atau membaca sumber diluar buku teks tentang materi yang 

terkait dengan pelajaran. 

3. Membaca dan mendiskusikan tentang gejala alam yang baru terjadi. 
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4. Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi pelajaran tetapi di 

luar yang dibahas di kelas.  

 

D. Prestasi Belajar Matematika 

a. Prestasi  

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2007: 895) prestasi 

merupakan hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dsb). Menurut 

Syah (2011: 216) indikator prestasi belajar pada prinsipnya, 

pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang 

berubah sabagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Namun 

demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, 

khususnya ranah rasa murid, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan 

hasil belajar itu ada yang bersifat intangible (tak dapat diraba). Guru 

dalam hal ini hanya mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang 

dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang 

terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa 

maupun yang berdimensi karsa.  

 Pengertian prestasi dari beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan yaitu hasil yang telah dicapai yang meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat perubahan pengalaman dan 

proses belajar. Pengungkapan perubahan tingkah laku dalam prestasi 

sangat sulit khususnya pada ranah rasa murid.  
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b. Belajar 

Menurut Slameto (Djamarah, 2008: 13) belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagian hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian 

Djamarah (2008: 13) menyimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 17) belajar adalah 

berusaha supaya mendapat suatu kepandaian.  

Beberapa elemen yang penting yang mencirikan pengertian tentang 

belajar, yaitu bahwa: 

a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana 

perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, 

tetapi juga ada kemungkinan kepada tingkah laku yang lebih buruk. 

b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman ; dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar; 

seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi. 

c. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif 

mantap; harus merupakan akhir daripada suatu periode waktu itu 

berlangsung sulit ditentukan dengan pasti, tetapi perubahan itu 
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hendaknya merupakan akhir dari suatu periode yang mungkin 

berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Ini 

berati kita harus mengenyampingkan perubahan-perubahan tingkah 

laku yang disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman 

perhatian atau kepekaan seseorang, yang biasanya hanya 

berlangsung sementara. 

d. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut 

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti : 

perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah/ berpikir, 

ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap (Purwanto, 2011: 

84-85) 

Selain itu, ciri-ciri belajar yaitu : 

1. Perubahan yang terjadi secara sadar  

Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah 

terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya, misalnya ia 

menyadari bahwa pengetahuannya bertambah. Perubahan tingkah 

laku individu yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak 

sadar, tidak masuk kategori perubahan dalam pengertian belajar. 

Individu yang bersangkutan tidak menyadari akan perubahan itu. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-

menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan 
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menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan ataupun proses belajar berikutnya, misalnya jika seorang 

anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari 

tidak tidak menulis menjadi dapat menulis. 

Perubahan itu berlangsung terus menerus hingga kecakapan 

menulisnya menjadi lebih baik dan sempurna. Ia dapat menulis 

dengan kapur, dan sebagainya. Kemampuan kecakapan menulis 

yang telah dimilikinya dapat menggali kecakapan-kecakapan lain, 

seperti kecakapan menulis surat, menyalin catatan-catatan, 

mengerjakan soal-soal, dan sebagainya. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif   

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. Semakin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin 

banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang 

bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan 

sendirinya melainkan karena usaha individu sendiri, misalnya 

perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi 

dengan sendirinya karena dorongan dari dalam, tidak termasuk 

perubahan dalam pengertian belajar. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara (temporer) yang terjadi hanya 

untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, 
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menangis, dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak dapat 

digolongkan sebagai perubahan dalam pengertian belajar. 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau 

permanen, ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah 

belajar akan menetap, misalnya, kecakapan seorang anak dalam 

memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang, melainkan akan 

terus dimiliki dan bahkan makin berkembang bila terus 

dipergunakan atau dilatih. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan 

dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku 

yang benar-benar disadari. Seseorang yang belajar mengetik, 

sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai 

dengan belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang 

dicapainya merupakan beberapa contoh dari perubahan belajar. 

Perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah 

laku yang telah ditetapkannya. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperolah individu setelah melalui suatu proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Hasil dari 

seseorang yang sedang belajar sesuatu yaitu ia akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, 

keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Seorang anak telah 
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belajar naik sepeda, maka perubahan yang paling tampak adalah 

dalam keterampilan naik sepeda itu, ini merupakan salah satu 

contoh perubahan yang mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ia 

telah mengalami perubahan-perubahan lainnya seperti pemahaman 

tentang cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis-jenis sepeda, 

pengetahuan tentang alat-alat sepeda, cita-cita untuk memiliki 

sepeda yang lebih bagus, kebiasaan membersihkan sepeda, dan 

sebagainya. Jadi, aspek perubahan yang satu berhubungan erat 

dengan aspek lainnya (Djamarah, 2008: 15-18) 

Belajar dapat disimpulkan sebagai proses usaha yang dilakukan 

agar tercapai perubahan tingkah laku yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai suatu tujuan kepandaian. Belajar juga menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor 

c. Matematika  

Russeffendi ET (1980: 148) dalam Suwangsih (2006) kata 

matematika berasal dari perkataan Latin mathematika yang mulanya 

diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. 

Perkataan itu memunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan 

atau ilmu (knowledge, science). Kata mathematike berhubungan pula 

dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenein 

yang artinya belajar (berpikir). Berdasarkan asal katanya maka perkataan 

matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir 

(bernalar). Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio 
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(penalaran), bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil 

observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia, yang 

berhubungan dengan idea, proses, dan penalaran.  

Menurut ensiklopedi bebas www.wikipwdia.comdalam Hariwijaya 

(2009: 30), kata “matematika” berasal dari kata mathema dalam bahasa 

Yunani yang diartikan sebagai “sains, ilmu pengetahuan, atau belajar” 

juga mathematikos yang diartikan sebagai “suka belajar”. Disiplin utama 

pada matematika didasarkan pada kebutuhan perhitungan dalam 

perdagangan, pengukuran tanah dan memprediksi peristiwa dalam 

astronomi.  

Adapun tujuan matematika sekolah menurut (Aisyah, dkk, 2008: 

4), khusus di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidiyah (MI) agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah.  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh  
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4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.  

Prestasi belajar matematika dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan yaitu hasil yang telah dicapai oleh siswa pada mata pelajaran 

matematika yang merupakan usaha yang dilakukan oleh siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran sebagai hasil dari pengalaman individu yang 

berasal dari interaksi dengan lingkungan.  

 

d. Materi Pelajaran Matematika 

Prestasi belajar matematika siswa dengan soal tes prestasi belajar 

mengambil  materi “Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal 

serta sebaliknya” kelas V semester 2 dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar sebagai berikut: 

 

Standar Kompetensi: 

Bilangan 

5. Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah 

 

Kompetensi Dasar: 

5.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya.  
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi untuk soal tes 

hasil belajar adalah materi mengenai pecahan yaitu megubah pecahan ke 

bentuk persen dan desimal begitu juga sebaliknya. 

 

E. Hasil Penelitian yang Relevan  

Penelitian oleh Samito (2012) tentang “Pengaruh disiplin belajar dan 

lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi 

kompetensi dasar menafsirkan persamaan akuntansi” menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin belajar terhadap hasil 

belajar aspek kognitif siswa. Penelitian lain oleh Pratiwi (2013) tentang 

“Hubungan antara kemampuan memori dan keingintahuan siswa dengan 

prestasi belajar kimia pada materi pokok koloid” menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang cukup dan signifikan antara keingintahuan siswa 

dengan prestasi belajar kognitif siswa dan perubahan pada prestasi belajar 

kognitif siswa dapat dijelaskan oleh keingintahuan siswa.  Penelitian di atas 

relevan untuk penelitian ini karena ada variabel yang sama yaitu variabel 

disiplin belajar, keingintahuan, dan prestasi belajar siswa, namun dalam 

penelitian ini variabel bebas yang diukur yaitu variabel disiplin 

menyelesaikan tugas dan variabel rasa ingin tahu siswa yang dipasangkan 

dengan prestasi belajar matematika.  

 

F. Kerangka Pikir 

Deskripsi teori diatas menghasilkan kerangka berpikir dari 

variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Disiplin 
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menyelesaikan tugas merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar matematika karena dengan disiplin seperti kedisiplinan 

ketika mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya maka siswa akan dengan 

senantiasa tertib dalam mengikuti pembelajarannya dan akan senatiasa 

menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Hal ini seperti 

yang diungkapkan Naim (2012: 147)  yang menyatakan bahwa 

kedisiplinan hadir di ruangan pada waktunya akan memicu kesuksesan 

dalam belajar. Peserta didik yang terlambat hadir di ruang kelas akan 

ketinggalan dalam memperoleh pelajaran. Kedua, tata pergaulan di 

sekolah. Wujud tata pergaulan di sekolah diantaranya dengan tindakan-

tindakan menghormati semua orang yang tergabung di dalam sekolah. 

Siswa yang memiliki kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas diharapkan 

akan memiliki prestasi belajar yang baik.  

Rasa ingin tahu siswa juga salah satu faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar karena siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

akan mencari sumber-sumber lain dan akan mengahasilkan prestasi belajar 

yang baik. Menurut Hadi dan Permata (2010: 8) Rasa ingin tahu yang 

diarahkan ke hal positif dapat berguna bagi diri sendiri. Manfaatnya antara 

lain dapat membentuk mental tahan banting, memperluas wawasan, dan 

memperkaya pengalaman, serta berguna bagi masyarakat. Rasa ingin tahu 

siswa dapat terbentuk melalui kegiatan belajar yang menarik dan siswa 

yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi diharapkan akan selalu 

mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik dan cermat. Siswa yang 
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memiliki disiplin yang tinggi dan rasa ingin tahu akan berusaha untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dengan baik dan 

sesuai aturan dan akan berusaha berusaha mencari sumber lain untuk 

menguatkan jawabannya dan akan selalu mempunyai pertanyaan ketika ia 

merasa belum jelas dan ingin tahu.  

Skema gambar rumusan diatas yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

     Gambar 2.1. Kerangka Pikir   

 

G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir diatas, maka dapat 

disimpulakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh antara disiplin menyelesaikan tugas terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas V SD N 2 Sokanegara. 

2. Ada pengaruhantara rasa ingin tahu siswa terhadap prestasi belajar 

matematika kelas V SD N 2 Sokanegara. 

3. Ada pengaruhantara displin menyelesaikan tugas dengan rasa ingin tahu 

siswa terhadap prestasi belajar matematika kelas V SD N 2 Sokanegara. 

Disiplin menyelesaikan tugas (X1) 

Rasa ingin tahu siswa (X2) 

Prestasi Belajar (Y) 
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