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Abstract. This study aims to find out: there is a relationship between the discipline of learning and the results of learning social 

science in class V students at Sindangsari Public Elementary School, North Bogor District, Bogor City 2017/2018 Academic Year. 

This study uses a survey method with a correlational approach to obtain empirical data on learning discipline variables and learning 
outcomes of Social Sciences variables. The study population was all class V Sindangsari Elementary School, Tanah Baru Village, 

North Bogor District, Bogor City which amounted to 110 students with a sample of 52 students using simple random sampling 

technique. Testing the hypothesis using the significance test of the correlation coefficient with the t test, and if t count ≥ t table, then 

the correlation coefficient is significant. Thus, tcount abel ttable (α = 0.05) that is 24.24 ≥ 1.676 which means the correlation 

coefficient of learning discipline with social studies learning outcomes is declared Ho rejected, which means that there is a positive 
and significant relationship between disciplines of learning and social studies learning outcomes. The results of the correlation 

analysis using the product moment formula which shows a correlation coefficient of 0.96. This shows a strong correlation between the 

discipline of learning with social studies learning outcomes and a positive direction. 
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I. PENDAHULUAN 

Salah satu tahap penting dalam sebuah pembelajaran 

di sekolah dilakukan melalui proses pembelajaran dengan 

rangkaian kegiatan dan interaksi antara guru dengan siswa, 

dan siswa dengan siswa. Proses pembelajaran IPS 

selayaknya disesuaikan dengan apa yang terjadi dalam 

kehidupan. Dengan proses pembelajaran tersebut  siswa 

dapat memecahkan permasalahan sosial yang terjadi dalam 

kehidupan dirinya dan orang lain, dapat berinteraksi dengan 

orang lain, dan memberikan kesadaran terhadap siswa, 

dimana manusia merupakan makhluk sosial yang saling 

membutuhkan dan tidak bisa menjalani kehidupan sendiri. 

Interaksi yang terjadi antara siswa dengan guru dapat terjalin 

dengan baik apabila siswa mentaati aturan yang ditetapkan 

oleh guru. Aturan tersebut dapat berupa disiplin dalam 

proses pembelajaran. Disiplin belajar merupakan salah satu 

faktor yang dapat menentukan keberhasilan siswa dalam 

belajar. Siswa yang datang tepat waktu ke sekolah akan lebih 

siap dalam belajar, begitu juga dengan siswa yang 

mengerjakan pekerjaan rumah, mengenakan pakaian yang 

sesuai aturan atau pun aturan-aturan lain akan berbeda 

dengan siswa yang melanggar aturan atau dengan kata lain 

tidak disiplin. Dengan kata lain disiplin memiliki 

pemahaman yang positif dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

Berdasarkan hasil survei  pada siswa kelas V di SDN 

Sindangsari Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor 

Utara, Kota Bogor Tahun Pelajaran 2017/2018, ditemukan 

data hasil belajar yang didapat dari wali kelas V bahwa hasil 

belajar IPS ada beberapa siswa yang nilainya masih rendah. 

Diketahui dari jumlah 110  siswa kelas V A, V B, dan V C 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

78  yaitu sebanyak  53% (58 siswa) sementara di bawah 

KKM yaitu 47% (52 siswa).        

Dari kenyataan tersebut, rendahnya hasil belajar IPS 

yang di atas disebabkan oleh berbagai faktor yaitu: Siswa 

kurang memiliki kesadaran diri akan pentingnya perilaku 

disiplin. Siswa dan guru kurang komunikatif pada proses 

pembelajaran. Siswa kurang konsentrasi dalam proses 

pembelajaran. Guru kurang menerapkan metode 

pembelajaran yang bervariasi. Guru kurang memberikan 

motivasi yang menarik minat siswa untuk belajar. Guru 

belum mengoptimalkan kerjasama dengan orang tua siswa, 

sehingga siswa kurang disiplin. Suasana kelas kurang 

kondusif pada saat proses pembelajaran. 

Paparan di atas merupakan dasar pemikiran peneliti 

untuk mengetahui hubungan disiplin belajar dalam 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa, maka penulis tertarik 

untuk meneliti penelitian yang berjudul “Hubungan antara 

Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar pada Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Sindangsari Kelurahan Tanah Baru, 

Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Tahun Pelajaran 

2017/2018”.   

Hasil belajar dapat diperoleh siswa saat melakukan 

proses pembelajaran dengan melakukan penilaian berbentuk 

tes, untuk menunjukan pencapaian siswa dalam belajar. 

Pendapat Purwanto (2011:44) tentang hasil belajar sering 

digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh 

seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk 

mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan 

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang 

baik dan memenuhi syarat. Hasil Belajar juga memiliki 

kemampuan yang menggambarkan hasil siswa dari proses 

pembelajaran dengan menggunakan tiga ranah. Hal ini 

sependapat oleh Rusman (2015:68) bahwa hasil siswa dari 

proses pembelajaran dapat digolongkan ke dalam tiga ranah 
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(domain) yaitu: 1) Domain kognitif; berkenaan dengan 

kemampuan dan kecakapan-kecakapan intelektual berpikir. 

2) Domain afektif; berkenaan dengan sikap, kemampuan dan 

penguasaan segi-segi emosional, yaitu perasaan, sikap dan 

nilai. 3) Domain psikomotor; berkenaan dengan suatu 

keterampilan-keterampilan atau gerakan-gerakan fisik. 

Melalui tiga ranah tersebut dari proses pembelajaran siswa 

dapat memecahkan masalah pada mata pelajaran IPS 

maupun mata pelajaran lainnya.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

pengetahuan yang mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan masyrakat. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Sardjiyo, dkk. (2008:1.27) bahwa ilmu pengetahiuan 

sosial yaitu bidang studi yang mempelajari, menelaah, 

menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat 

dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu 

perpaduan. Dengan adanya ilmu pengetahuan sosial dapat 

mendorong kepekaan siswa terhadap kehidupan sosial. Ilmu 

Pengetahuan Sosial memiliki tujuan yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan siswa di masyarakat, bangsa 

maupun negara. Tujuan utama pembelajaran IPS menurut 

Susanto (2014:145) untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masayarakat,  memiliki sikap positif terhadap perbaikan 

segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang 

menimpadirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat.   

Berdasarkan kajian teori maka dapat disintesiskan 

bahwa hasil belajar IPS adalah kemampuan hasil belajar 

siwa mencakup ranah kognitif, ranah afektif, maupun ranah 

psikomotorik yang diperoleh siswa setelah mempelajari mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Hal tersebut mata 

pelajaran IPS belajar dengan cara perubahan pengetahuan, 

tingkah laku, dan keterampilan pada siswa dengan hal itu 

siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

masalah sosial dan menerapkan dalam kehidupan 

masyarakat. Sehingga hasil belajarnya mampu mencapai 

hasil yang maksimal. 

Disiplin merupakan cerminan kepribadian seseorang 

dengan  ketaatan dan kepatuhan pada peraturan yang ada.  

Menerapkan disiplin belajar agar hasil belajar siswa optimal 

dengan cara sebuah tindakan. Hal tersebut sama diutarakan 

oleh Wiyani (2013:160) Disiplin dapat diartikan sebagai 

upaya yang dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas untuk 

menjadikan peserta didiknya memiliki kemampuan guna 

mengendalikan  diri dan berperilaku sesuai dengan tertib 

dikelas.  

Disiplin sangat penting untuk siswa, karena disiplin 

merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin 

mengakibatkan hasil belajar yang dicapai kurang optimal.  

Ardi (2012:5) disiplin belajar merupakan suatu kondisi tertib 

dimana guru dan siswa mematuhi atau mentaati aturan kelas, 

sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi 

masing-masing secara efektif dalam pelaksaan proses 

pembelajaran di kelas, dengan demikian disiplin belajar 

siswa di kelas mencakup aspek-aspek suasana tertib, taat, 

tekun, dan ulet. 

Displin salah satu pintu meraih kesuksesan siswa 

dalam belajar. Rusyan, dkk. (2013:51) mengatakan bahwa 

pentingya disiplin terdiri dari: 1) Dengan disiplin semua 

karakter anak bangsa terarah, tertib dan teratur, sehingga 

tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal. 2) Dengan 

disiplin, kreativitas anak bangsa ke satu arah dan tujuan yang 

tepat. 3) Dengan disiplin, anak banggsa menjadi giat 

sehingga hal yang dilakukannya menghasilkan suatu yang 

berguna. 4) Dengan disiplin, semua kegiatan anak bangsa 

akan lebih meningkat kualitasnya. Karena anak bangsa 

tersebut akan lebih peka terhadap pengaruh hal-hal yang 

sifatnya negatif. 5) Dengan disiplin, semua kegiatan anak 

bangsa bisa dilakukan secara efektif dan efisien. 6) Dengan 

disiplin, semua karakter anak bangsa sedang berlangsung 

dapat memberikan suasana yang menyenangkan dan 

merangsang aktivitas. 7) Suasana dan situasi karakter anak 

bangsa mudah mengarahkan tujuan yang hendak dicapai.   

Berdasarkan kajian teori maka dapat disintesiskan 

bahwa disiplin belajar sangatlah penting untuk siswa, karena 

disiplin belajar merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasill belajar siswa. Disipiln belajar 

merupakan kesadaran  siswa untuk melakukan sebuah 

tingkah laku yang baik. Suatu bentuk sikap patuh terhadap 

aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sikap tersebut 

dapat ditunjukkan dengan ketaatan terhadap peraturan 

sekolah, ketertiban di sekolah, dan keteraturan belajar di 

sekolah maupun di rumah, sehingga hasil belajar siswa dapat 

tercapai dengan optimal. 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian  

dari: 1) Kristiyanti (2016) yang berjudul “Hubungan Disiplin 

Belajar dengan Hasil Belajar PKN Siswa Kelas IV SD se-

Gugus Diponegoro Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang”. berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa adanya hubungan positif antara disiplin 

belajar dengan hasil belajar PKn siswa, artinya semakin 

tinggi disiplin belajar maka semakin tinggi pula hasil belajar 

PKn siswa yang akan diraih oleh siswa tersebut. 2) Hasil 

penelitian  Meitri (2016) yang berjudul “Hubungan antara 

Kedisiplinan dengan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Gugus 

Srikandi Semarang Barat”. Dari hasil penelitian ini terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara kedisiplinan 

dengan hasil belajar siswa kelas V SD Guggus Srikandi 

Semarang Barat.   

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 

pendekatan korelasional untuk mendapatkan data empiris 

variabel disiplin belajar dengan hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial.Pada variabel penelitian yaitu disiplin 

belajar dengan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Data 

penelitian terrsebut diperoleh dari populasi sampel penelitian 

siswa di kelas V SDN Sindangsari, Kelurahan Tanah Baru, 

Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Tahun Pelajaran 

2017/2018.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V di 

Sekolah Dasar  Negeri Sindangsari Kecamatan Bogor Utara 

Kota Bogor Tahun Pelajaran 2017/2018 seluruh siswa kelas 
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V yang berjumlah 110 siswa yang terdiri dari tiga kelas, 

yaitu kelas V A, V B, dan V C. Sampel digunakan dalam 

penelitian dilakukan teknik acak (simple random sampling) 

dengan rumus Taro Yamane. Jumlah sampel 52 siswa. 

Jumlah sampel tersebut terdiri dari kelas V A 17 siswa, V B 

18 siswa, dan V C 17 siswa. 

 

Teknik Analisis Data 

 Analisis statistika deskriptif data penelitian terdiri dari: 

1. Rata-rata (Mean) 

Mean =  

2. Jarak Skor (Range) 

R = Skor tertinggi – skor terendah 

3. Banyak  Kelas Interval 

BK = 1,3.3 log n 

4. Jarak kelas  

JK = Range : BK  

5. Nilai Tengah (Median) 

Me = Bp + p  

6. Modus (Nilai yang sering muncul) 

MO = Bp + p  

7. Varian Sampel (G2) 

G2 =  

8. Standar Deviasi 

SD =  

 

Hipotesis Statistik 

a) H0: xy = 0; Tidak terdapat hubungan antara 

disiplin belajar dengan  hasil belajar ilmu pengetahuan 

sosial  

b) Ha:  Terdapat hubungan antara disiplin 

belajar dengan hasil belajar  ilmu pengetahuan sosial. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi data penelitian ini dikelompokkan menjadi 

dua bagian, yaitu terdiri dari kelompok data variabel terikat 

yaitu, hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (Y), dan data 

variabel bebas, disiplin belajar (X) yang dideskripsikan 

dalam bentuk deskriptif statistik. Deskripsi data masing-

masing yaitu, skor terendah, skor tertinggi, rentang skor, 

rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai yang sering 

muncul (modus), standar deviasi (SD), varians sampel, dan 

total skor. 

Diagram histogram gambar 1. menunjukan frekuensi 

tertinggi  berada pada batas kelas 192,5 sampai 199,5 

sebanyak 13 siswa (25%) sedangkan frekuensi terendah 

berada pada batas kelas 151 sampai 157 sebanyak 2 siswa 

(38%).  

Histogram gambar 2. menunjukan bahwa frekuensi 

tertinggi berapa pada batas kelas 50,5 sampai 59,5 sebanyak 

14 siswa (27%), sedangkan frekuensi terendah berada pada 

batas kelas  59,5 sampai 68,5 dan 77,5 sampai 86,5 sebanyak 

2 siswa (38%). 

 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Data Statistik Deskriptif 

Variabel Disiplin Belajar (X) dan Hasil Belajar 

IPS(Y) 

Unsur Statistik Nilai X Nilai Y 

Rata-rata (mean) 183 54 

Nilai tengah (median) 184 52 

Nilai sering muncul (modus) 182 52 

Standar Deviasi 10,96 14,86 

Varians 120,01 220,71 

Rentang Skor 48 62 

Unsur Statistik Nilai X Nilai Y 

Skor minimum 151 24 

Skor maksimum 199 86 

Total Skor 9531 2801 

Jumlah Responden 52 52 

Banyak Kelas 7 7 

Panjang Kelas 7 9 

 

 Terkait dengan gambaran data yang telah dipaparkan di 

atas, maka dituangkan ke dalam diagram histogram berikut: 

 

 
 

Gambar 1. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Disiplin 

Belajar (X) 

  

 

 
 

Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi Skor Hasil 

Belajar IPS 

 

Pengujiaan Persyaratan Analisis 

Pengujian Persyaratan Analisis meliputi normalitas 

galat baku taksiran dan uji homogenitas varian. Sesuai 

dengan jenis data tersebut uji normalitas galat baku taksiran 

menggunakan uji Liliefors dan untuk uji homogenitas 

menggunakan uji-Fisher.  
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Hasil perhitungan uji normalitas variabel disiplin 

belajar dengan hasil belajar IPS menggunakan uji Liliefors 

dapat dilihat tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2 Rangkuman Uji Normalitas Data Disiplin Belajar 

(X) dengan Hasil Belajar IPS (Y) 

 

No. 
Galat Baku 

Taksiran 

Lhitu

ng 
Ltabel Kesimpulan 

1. Variabel X dan Y 
0,07

84 

0,12

3 
Normal 

Syarat Normal Lhitung < Ltabel 

 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan 

Liliefors diperoleh Lhitung =0,0784. Harga tersebut 

dibandingkan dengan harga Ltabel = 0,123 dan taraf kesalahan 

5%, maka distribusi data Disiplin Belajar (X) dengan Hasil 

Belajar (Y) tersebut normal. 

Pengujian homogenitas dilakuan untuk mengetahui 

apakah populasi homogen atau tidak. Pengujian homogenitas 

dilakukan untuk dengan uji Fisher menggunakan varians 

terbesar disbanding varians terkecil.  

 

Tabel 3 Hasil Uji Homogenitas Variabel Disiplin Belajar (X) 

dengan Hasil Belajar IPS (Y) 

 

No Varian Yang 

Diuji 

Fhitung Ftabel Kesimpulan 

1 X dan Y 1,36 4,03 Homogen 

Uji taraf signifikasi Fhitung<Ftabel 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data 

hasil belajar dan disiplin belajar diperoleh fhitung 1,36 untuk 

jumlah sampel 52 dan taraf signifikansi α = 0,05 diperoleh 

ftabel 4,03. Jika  < berarti homogen. 

Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis yang diuji 

melalui metode statistik berupa uji regresi dan korelasi. Data 

yang dinyatakan normal dan homogen, selanjutnya 

dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah hipotesis nol (H0) 

yang akan dilanjutkan diterima atau sebaliknya pada taraf 

kepercayaan α = 0,05 atau 5%. 

 

Analisis Regresi Linear Sederhana 

Untuk memperjelas hubungan disiplin belajar (X) 

dengan hasil belajar IPS (Y), berdasarkan hasil dari 

perhitungan uji signifikasi dan dinyatakan dalam bentuk 

persamaan regresi, yaitu Ŷ = a + bX. Analisis regresi linear 

sederhana untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan 

mengukur kekuatan hubungan anatara dua variabel. Hasil 

perhitungan analisis regresi linear sederhana antara disiplin 

belajar dengan hasil belajar IPS menghasilkan koefisien 

korelasi regresi variabel disiplin belajar (X) sebesar 1,31 

yang menunjukan jika disiplin belajar (X) sebesar satu maka 

hasil belajar  IPS (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

1,31. Hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar 

IPS disajikan dalam persamaan regresi  Ŷ = (-186 + 1,31x). 

 
 

Gambar 3 Diagram Pencar Hubungan Fungsional Variabel 

Disiplin Belajar (X) dan Hasil Belajar IPS (Y) 

 

Sesuai dengan hasil perhitungan analisis persamaan 

regresi pada gambar diagram pancar di atas menunjukan 

suatu kebenaran dari hasil regresi untuk menguji hipotesis 

mengenai ada tidaknya hubungan antara disiplin belajar (X) 

dengan hasil belajar IPS (Y). Hubungan fungsional antara X 

dan Y di sajikan dalam bentuk Ŷ = -186+ 1,31x  dengan X 

adalah tidak signifikan. 

 

Uji Signifikasi Regresi 

Untuk menentukan hipotesis teruji dengan syarat jika 

Fhitung ≤ Ftabel. Maka, berdasarkan hasil perhitungan uji 

signifikasi regresi diperoleh Fhitung = 0,047 jika 

dikonsultasikan dengan Ftabel (α=0,05) = 4,03 Dengan demikian 

Fhitung ≤ Ftabel (α=0,05) = 0,047 ≤ 4,03. Berarti hubungan 

fungsional antara disiplin belajar dengan hasil belajar IPS 

yang ditunjukan oleh persamaan regresi yaitu H0 diterima 

artinya tidak signifikan. Dapat dibuktikan pada tabel hasil 

perhitungan ANAVA di bawah ini: 

 

Tabel 4 Hasil Perhitungan ANAVA Variabel Disiplin 

Belajar (X) dengan Hasil Belajar IPS (Y) 

Sumber 

Variasi 
 

DK 
JK  RJK Fhitung 

Ftabel 
Ket.  α = 

0,05 

Total 52 162133       

Tidak 

Signifikan 
Regresi (a) 1 150877 150877     

Regresi (b/a) 1 10.471 10.471 0.047 4.03 

Sisa 50 11246 225     

 

Uji Linearitas Regresi    

Perhitungan untuk mengetahui apakah linearitas 

regresi disiplin belajar (X) dengan hasil belajar IPS yang 

digunakan berbentuk linear atau tidak, dengan syarat H0 

diterima jika hipotesis linear regresi Fhitung ≥ Ftabel(α=0,05)   dan 

H0 ditolak jika hipotesis linear regresi Fhitung ≤ Ftabel(α=0,05). 

Dapat dibuktikan pada tabel hasil perhitungan anava variabel 

disiplin belajar (X) dengan hasil belajar (Y) di bawah ini: 

Tabel 5 Hasil Perhitungan ANAVA Variabel Disiplin 

Belajar (X) dengan Hasil Belajar IPS (Y) 

Sumber 

Variasi 

 

D

K 

JK 
RJ

K 
Fhitung 

Ftabel 
Ket.  α = 

0,05 

Total 52 162133    

1.69 

 

 

1.96 

 

 

linier 

 

Tuna Cocok 25 7069 283 

Galat 25 4177 167 
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Berdasarkan  tabel di atas, dihasilkan bahwa nilai 

Fhitung = 1,69 sedangkan Ftabel = 1,96 dengan  dk pembilang 

(k-2) =25 dan  dk penyebut (n-2) =25. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa Fhitung ≤ Ftabel (a=0,05)  = 1,69 ≤ 1,96. Dengan 

demikian Ho ditolak maka data antara data disiplin belajar 

dengan Hasil belajar IPS, data tersebut linier. 

 

Uji Koefisien Korelasi 

Kekuatan hubungan antara variabel disiplin belajar 

(X) dengan hasil belajar IPS (Y) ditunjukan oleh koefisien 

korelasi. Nilai koefisien tersebut dikonsultasikan dengan 

tabel interprestasi r.  

Hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi antara 

disiplin belajar dengan hasil belajar IPS adalah 0,96 yang 

berarti tingkat hubungannya sangat tinggi. Dan hasil 

perhitungan diperoleh koefisien korelasi antara disiplin 

belajar dengan hasil belajar IPS dengan uji thitung. Dapat 

dibuktikan hasil perhitungan pada table sebagai berikut: 

 

Tabel 6  Hasil Perhitungan Uji Signifikansi Korelasi Varibel 

Disiplin Belajar (X) dengan Hasil Belajar IPS(Y) 

N 
Koefisien 

Korelasi 
Dk 

ttabel 
thitung Kesimpulan 

(α=0,05) 

52 0,96 50 1,676 24,24 

Hubungan 

positif dan 

signifikan 

Syarat Taraf Uji Signifikasi = thitung ≥ ttabel 

 

Pengujian Hipotesis Statistik (Ho dan Ha) 

 Statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan 

mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya 

berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. 

Pengujian hipotesis statistik menggunakan uji signifikan 

korelasi antara disiplin belajar dengan hasil belajar IPS 

dengan uji t. jika menentukan pengujian signifikan koefisien 

korelasi yaitu pada taraf 0,05 jika thitung ≥ ttabel. maka H0 

ditolak dan Ha diterima dinyatakan signifikan. Berdasarkan 

hasil perhitungan diperoleh thitung = 24,24 dengan ttabel  

(α=0,05)= 1,676 yaitu 24,24 ≥ 1,676 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara disiplin belajar dengan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS. 

Pada bagian pembahasan hasil penelitian ini 

merupakan uraian analisis data yang ditemukan dalam 

proses penelitian. Penelitian yang dilaksanakan pada siswa 

di kelas VA, VB, dan VC Sekolah Dasar Negeri Sindangsari 

Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor 

ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner berupa 

angket untuk variabel disiplin belajar (X) dan soal untuk 

variabel hasil belajar (Y).  

Hasil analisis korelasi dengan menggunakan rumus 

product moment menunjukkan koefisien korelasi sebesar 

0,96. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara 

disiplin belajar dengan hasil belajar IPS dan arah yang 

positif. Artinya, jika disiplin belajar tinggi  maka hasil 

belajar IPS siswa pun tinggi dan sebaliknya jika disiplin 

belajar rendah maka hasil belajar IPS siswa pun rendah. 

Sejalan dengan pendapat Ariananda, dkk.  (2014:3) bahwa 

disiplin membantu dalam proses pembentukan sikap, 

perilaku dan akan mengantar seorang siswa sukses dalam 

belajar dan ketika bekerja nanti. 

Hubungan fungsional antara disiplin belajar dengan 

hasil belajar IPS secara analisis statistik ditunjukan dengan 

hasil uji signifikan dan regresi Ŷ = -186 + 1,31x. hal ini 

berarti bahwa setiap kenaikan satu unit variabel disiplin 

belajar menyebabkan peningkatan pada hasil belajar sebesar 

1,31 unit.’  

Pengujian hipotesis menggunakan uji signifikasi 

koefisien korelasi dengan uji t, dan apabila thitung ≥ ttabel, maka 

koefisien korelasi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, 

thitung ≥ ttabel(α=0,05) yaitu  24,24 ≥ 1,676 yang berarti koefisien 

korelasi disiplin belajar dengan hasil belajar IPS  dinyatakan 

H0 ditolak, yang artinya bahwa terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar 

IPS. Kekuatan hubungan antara disiplin belajar dengan hasil 

belajar IPS ditunjukan dengan koefisien korelasi sebesar 

0,96. 8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.   

Hal ini menggambarkan bahwa hasil belajar IPS 

siswa ditentukan oleh disiplin belajar yang dilakukan siswa. 

Selain disiplin belajar ada beberapa faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi pembentukan hasil belajar IPS siswa yaitu 

sikap orang tua pada anak dirumah, peran guru di sekolah 

dan lingkungan belajar di sekolah. Disiplin belajar siswa 

dalam pembelajaran masih rendah dilihat dari kurangnya 

tingkat kesadaran yang muncul dari dalam diri siswa 

tersebut. Maka dari itu cara menumbuhkan hasil belajar 

siswa dapat dilakukan dengan menumbuhkan disiplin belajar 

siswa dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan melalui pembelajaran yang disiplin dan melatih 

secara rutin sehingga dapat memicu dorongan pada hatinya 

sendiri. Misalnya melatih disiplin dengan memberikan 

sebuah motivasi kepada siswa saat proses pembelajaran agar 

siswa termotivasi, senang dan nyaman dalam proses 

pembelajaran. Sejalan dengan pendapat Suryadi (2007:76) 

mengatakan bahwa disiplin merupakan faktor positif dalam 

hidup, yaitu sebagai pengendalian diri memberikan pola 

perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat dan 

menunjang kesejahteraan diri dan masyarakat. Tetapi 

hendaknya disiplin tidak berupa paksaan dari luar namun 

harus dari diri sendiri.  

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan terdapat 

hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar IPS 

siswa  berdasarkan analisis statistik di atas secara logika dan 

dapat di buktikan. Jadi untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan cara menerapkan disiplin pada diri siswa dari 

sejak dini.  

Penelitian ini juga telah dilakukan oleh Kristiyanti 

(2016) hasil penelitian ini rhitung sebesar 0,642 lebih besar 

dari rtabel sehingga 0,642 > 0,195. Sehingga ada hubungan 

yang signifikan disiplin belajar dengan hasil belajar PKn 

siswa dengan nilai koefisien korelasi 0,642 termasuk 

kategori cukup. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,412 yang menunjukkan bahwa disiplin belajar memberikan 

konstribusi terhadap hasil belajar siswa sebesar 0, 421 x 

100%. Hasil penelitian  Meitri (2016) menunjukkan terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara kedisiplinan 
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dengan hasil belajar siswa kelas V SD Guggus Srikandi 

Semarang Barat. Konstribusi variabel kedisiplinan dalam 

menentukan keberhasilan belajar yaitu 24,32%, sedangkan 

sisanya yaitu berasal dari faktor lain di luar variabel 

kedisiplinan. Konstribusi variabel kedisiplinan hasil belajar 

masing-masing mata pelajaran yaitu 7% dalam menentukan 

keberhasilan mata pelajaran Bahasa Indonesia, 95% dalam 

menentukan keberhasilan mata pelajaran PKn, 24,5% dalam 

menentukan keberhasilan mata pelajaran Matematika, 37,4% 

dalam menentukan keberhasilan mata pelajaran IPA, dan 

43,2% dalam menentukan keberhasilan mata pelajaran IPS. 

Dengan demikian konstribusi paling tinggi terdapat pada 

hasil belajar IPS yaitu sebesar 43,2%. 

Kemudian  Sukmanasa (2016) dalam penelitiannya 

menemukan adanya hubungan yang positif antara disiplin 

belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial dilihat dari harga koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,967 menunjukkan pengaruh yang kuat, harga 

koefisien determinasi (r2) sebesar 0,94 hal ini menunjukkan 

bahwa konstribusi variabel X terhadap variabel Y sebesar 

94% dengan persamaan regresi Ŷ=-47+0,94x. Maka 

penelitian ini memiliki hubungan yang sangat signifikan 

antara disiplin belajar dengan hasil belajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial.  Adapun hasil penelitian dari Elly (2016) 

menunjukkan bahwa kedisiplinan memiliki hubungan 

terhadap hasil belajar siswa. Dari 6 siswa, 4 siswa yang 

tingkat kedisiplinan dan hasil belajarnya sesuai sedangkan 2 

siswa lagi tingkat kedisiplinan dan hasil belajarnya kurang 

sesuai. Ini berarti tingkat kesesuaian antara kedisiplinan 

dengan hasil belajar siswa berada pada kategori sedang 

(66,7%). Kedisiplinan mempengaruhi hasil belajar tetapi 

tidak sepenuhnya hasil belajar dipengaruhi oleh kedisiplinan. 

Hal ini dikarenakan hasil belajar tidak hanya diperanguhi 

oleh faktor-faktor yang lain seperti minat, bakat, kecerdasan, 

motivasi, dan sebagainya.  

Sedangkan hasil penelitian dari  Rachmawati (2014) 

ditunjukkan oleh angka kontribusi koefisien determinasinya 

atau besarnya sumbangan pengaruh variabel disiplin belajar 

terhadap variabel tersebut adalah sebesar 0,68 atau 68%. Jadi 

hasil belajar siswa 32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Selanjutnya hubungannya dapat dilihat dari nilai Pearson 

Correlation yang di dapatkan dari nilai r 0,824, yang artinya 

berada ditingkat yang sangat kuat. Maka disimpulkan 

disiplin belajar dengan hasil belajar memiliki kekuatan 

hubungan yang sangat kuat artinya semakin tinggi nilai 

disiplin belajar siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar 

siswa di SDN Sumber Jaya 04 Tambun Selatan Kabupaten 

Bekasi. 

Relevansi dari kelima penelitian di atas dengan 

penelitian hubungan antara disiplin belajar dengan hasil 

belajar Ilmu Pengetahuan Sosial adalah kesamaannya pada 

variabel bebas yaitu disiplin belajar dan pendekatan korelasi, 

tetapi ada perbedaan pada relevansi dari kelima penelitian 

tersebut yaitu variabel terikat pada mata pelajarannya, 

subyek, obyek, dan sekolah yang berbeda. 

 

 

IV. SIMPULAN 

Berdasarkan pengolahan data, pengujian hipotesis 

dan pembahasan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa  terdapat hubungan antara disiplin belajar dengan 

hasil belajar IPS di kelas VA, VB, dan VC Sekolah Dasar 

Negeri Sindangsari Keluruhan Tanah baru, Kecamatan 

Bogor Utara, Kota Bogor Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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