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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4. 1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Gugus Lokantara Kecamatan 

Temanggung Kabupaten Temanggung. Gugus Lokantara terdiri dari enam 

SD Negeri yaitu SD Negeri Kebonsari, SD Negeri Joho, SD Negeri 

Manding, SD Negeri 1 Tlogorejo, SD Negeri 2 Tlogorejo, SD Negeri 

Gilingsari. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah 

siswa kelas V di SD Gugus Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten 

Temanggung. Sampel yang digunakan sebagai penelitian adalah semua 

populasi yang ada yaitu semua siswa kelas V di SD Gugus Lokantara, 

dengan jumlah total 146 siswa, dengan rincian pada tabel beikut ini: 

Tabel 4.1 

Jumlah Siswa yang Digunakan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Persiapan penelitian dilakukan mulai tanggal 21 Agustus  2011 

dengan meminta  izin penelitian dari Dekan FKIP UKSW. Kemudian 

setelah mendapatkan izin dari Dekan FKIP UKSW penulis langsung 

mendatangi SD, untuk meminta izin dan menyerahkan surat izin pada 

masing-masing kepala sekolah di SD-SD  Gugus Lokantara. Berdasarkan 

surat izin penelitian tersebut kepala sekolah di SD-SD Gugus Lokantar 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi 

dengan pemberitahuan langsung dari kepala sekolah kepada guru kelas V 

pada masing-masing sekolah.  

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 13 September  2011 

hingga tanggal 28 September 2011. Pemerolehan data disiplin belajar dan 

No. Nama SD Jumlah siswa 
1 SDN Kebonsari 19 
2 SDN Joho 17 
3 SDN Manding 42 
4 SDN 1 Tlogorejo 16 
5 SDN 2 Tlogorejo 27 
6 SDN Gilingsari 25 

Jumlah 146 
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motivasi belajar yaitu melalui angket yang disebarkan langsung oleh 

peneliti pada siswa kelas V di SD Gugus Lokantara dan dikembalikan 

langsung kepada peneliti sehingga angket yang berjumlah 146 pada 

tanggal 28 September 2011 dapat terkumpul semua. Kemudian setelah 

melakukan penarikan angket disiplin belajar dan motivasi belajar dari 

masing-masing SD, peneliti meminta data hasil belajar IPA yaitu nilai 

terdekat dengan pelaksanaan penelitian pada guru kelas  V, sehingga data 

hasil belajar IPA dapat diperoleh. Kemudian setelah itu peneliti meminta 

bukti bahwa telah benar-benar melakukan penelitian di SD-SD tersebut 

melalui surat pernyataan dari SD yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan 

mengikuti format dari masing-masing SD. 

4. 2 Analisis Deskriptif Setiap Variabel Penelitian 

Setelah mendapatkan data dari penelitian, kemudian dilakukan 

analisis deskriptif variabel penelitian, uji validitas, analisis korelasional 

dan uji hipotesis. Analisiss deskriptif dimaksud untuk menganalisis 

sejumlah data yang dikumpulkan sehingga memperoleh gambaran 

mengenai suatu variabel. Gambaran yang dimaksud adalah nilai minimum, 

nilai maksimum, sum, mean, dan standar deviasi. 

4. 2. 1 Analisis deskriptif Variabel Disiplin Belajar 

Data angket disiplin belajar dapat dideskripsikan dengan bantuan 

program SPSS for Windows Versi 16,0 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tabel Deskriptif Pengukuran Disiplin Belajar 

 

Melalui tabel 4.2 diketahui bahwa variabel disiplin belajar dengan 

jumlah siswa (N) sebanyak 146 siswa. Aspek yang diukur meliputi: 

 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
disiplin 
belajar 146 67 97 12482 85.49 6.137 

Valid N 
(listwise) 146      
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disiplin dalam masuk kelas, mengikuti pelajaran di sekolah, mengerjakan 

tugas, menaati tata tertib sekolah, dan disiplin dalam belajar di rumah. 

Skor bergerak dari skor tertinggi 97 sampai skor terendah 67. Rata-rata 

jawaban siswa adalah 85,49 dan simpangan baku atau Standar Deviasi 

(SD) sebesar 6,137. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel 

disiplin belajar mempunyai item valid sebanyak 25 item dan skoring setiap 

item dilakukan dengan memberikan angka berjenjang antar skor 1 sampai 

dengan 4 menurut jenis itemnya. Untuk menentukan tinggi rendahnya 

disiplin belajar siswa digunakan empat kategori, yakni: sangat rendah, 

rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Rumus yang digunakan untuk mencari 

rentang disiplin belajar adalah sebagai berikut: 

Skor tertinggi 4 x 25 =100 

Skor terendah 1 x 25 = 25 

Banyaknya kategori = 4 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut didapat nilai interval sebesar 19, 

sehingga dapat ditentukan kategori sebagai berikut: 

Table 4.3 

Klasifikasi Distribusi Frekuensi Disiplin Belajar dari 146 Siswa 

Kategori Interval Frekuensi 
Siswa 
(∑N) 

Persentase 
(%) 

Sangat Tinggi 82 - 100 109 74,7% 
Tinggi 63 – 81 37 25,3% 
Rendah 44 – 62 0 0% 

Sangat Rendah 25 – 43 0 0% 
 Jumlah 146 100% 

 Persentase 100%  

KategoriBanyaknya
TerendahSkorTertinggiSkor

i
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Gambar 4.1 Grafik Frekuensi Variabel Disiplin Belajar dari 146 Siswa 

Melaui perhitungan data dari tabel 4.3 dan gambar grafik 4.1 

nampak bahwa sebagian besar siswa memiliki disiplin belajar pada 

kategori sangat tinggi yaitu berjumlah 109 siswa dengan persentase 74,7%, 

siswa yang memiliki disiplin belajar pada kategori tinggi berjumlah 37 

siswa dengan persentase 25,3%, dan tidak ada siswa yang memiliki 

disiplin belajar pada kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat 

dikatakan disiplin belajar siswa tergolong pada kategori sangat tinggi. 

4. 2. 2 Analisis Deskriptif Variabel Motivasi Belajar 

Data motivasi belajar dapat dideskripsikan dengan bantuan 

program SPSS for windows versi 16.0 sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Deskriptif Statistik Data Motivasi Belajar 

 

 
 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
motivasi belajar 146 42 62 8276 56.68 4.289 
Valid N (listwise) 146      
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Perhitungan data pada tabel 4.4 nampak bahwa skor bergerak dari 

nilai tertinggi 62 sampai nilai terendah 42. Rata-rata jawaban siswa 

sebesar 56,68 dan simpangan baku (SD) atau standar deviasi 4,289. Sama 

dengan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel disiplin 

belajar, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi 

belajar meliputi: tekun dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan 

belajar, mandiri dalam belajar, dan berprestasi dalam belajar, yang 

mempunyai item valid sebanyak 16 item dan skoring setiap item dilakukan 

dengan memberikan angka berjenjang antara skor 1 sampai 4 menurut 

jenis itemnya. Untuk menentukan tinggi rendahnya motivasi belajar siswa 

digunakan empat kategori, yakni: sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat 

tinggi. Rumus yang digunakan untuk mencari rentang motivasi belajar 

adalah sebagai berikut: 

 

Skor tertinggi 4 x 16 = 64 

Skor terendah 1 x 16 = 16 

Banyaknya kategori = 4 

KategoriBanyaknya
TerendahSkorTertinggiSkori 

  

Berdasarkan perhitungan di atas didapat nilai interval sebesar 12, 

sehingga dapat ditentukan kategori sebagai berikut: 

Table 4.5 

Klasifikasi Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar dari 146 Siswa 

Kategori Interval Frekuensi 
Siswa 
(∑N) 

Persentase 
(%) 

Sangat Tinggi 52 - 64 128 87,7% 
Tinggi 40 – 51 18 12,3% 
Rendah 28 – 39 0 0% 

Sangat Rendah 16 – 27 0 0% 
 Jumlah 146 100% 
 Persentase 100%  
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Gambar 4.2 Grafik Frekuensi Pengukuran Variabel Motivasi 

Belajar dari 146 Siswa 

Melalui perhitungan data pada tabel 4.5 dan gambar grafik 4.2 

nampak bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar pada 

kategori sangat tinggi yaitu berjumlah 128 siswa dengan persentase 87,7%, 

siswa yang memiliki motivasi belajar pada kategori tinggi berjumlah 18 

siswa dengan persentase 12,3%, dan tidak ada siswa yang memiliki 

disiplin belajar pada kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat 

dikatakan disiplin belajar siswa tergolong pada kategori sangat tinggi.  

4. 2. 3 Analisis Deskriptif Variabel Hasil Belajar 

Data hasil belajar dapat dideskripsikan dengan bantuan program 

SPSS for windows versi 16,0 sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Tabel Deskriptif Pengukuran Hasil Belajar 

 

Melalui perhitungan data pada tabel 4.6 diketahui bahwa variabel 

hasil belajar. skor bergerak dari skor tertinggi 100 sampai skor terendah 

50. Rata-rata jawaban siswa adalah 79,11 dan simpangan baku atau standar 

deviasi (SD) sebesar 12, 257. Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil 

belajar siswa digunakan lima kategori, yakni: baik sekali, baik, cukup, 

kurang dan kurang sekali. Nilai tertinggi hasil siswa adalah 100 (jika 

jawaban siswa semua benar) sedangkan nilai terendah adalah 0 (jika 

jawaban siswa semua salah). Rumus yang digunakan untuk mencari 

rentang hasil belajar adalah sebagai berikut: 

Skor tertinggi   = 100 

Skor terendah   = 0 

Banyaknya kategori  = 5 

 

  

 

 

 

Berdasarkan perhitungan di atas didapat interval sebesar 20, 

sehingga dapat ditentukan kategori sebagai berikut: 

 

 

 

 
 

N Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
hasil belajar 146 50 100 11550 79.11 12.257 
Valid N 
(listwise) 146      

KategoriBanyaknya
TerendahSkorTertinggiSkori 
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Tabel 4.7 

Klasifikasi Distribusi Frekuensi Hasil Belajar dari 146 Siswa. 

Kategori Interval Frekuensi 
Siswa 
(∑N) 

Persentase 
(%) 

Baik Sekali 81 - 100 55 37,7% 
Baik 61 – 80 81 55,5% 

Cukup 41 – 60 10 6.8% 
Kurang 21 – 40 0 0% 
Kurang 
Sekali 

0 – 20 0 0% 

 Jumlah 146 100% 
 Persentase 100%  

 
 

 
 

Gambar 4.3 Grafik Frekuensi Variabel Hasil Belajar dari 146 Siswa 

Melalui perhitungan data pada tabel 4.7 dan gambar grafik 4.3 

nampak bahwa hasil belajar siswa merata berada pada kategori cukup yaitu 

berjumlah 10 siswa dengan persentase 6,8%, pada kategri baik berjumlah 
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81 siswa dengan persentase 55,5%, pada kategri baik sekali berjumlah 

55% dengan persentase 37,7%, dan siswa yang memiliki hasil belajar pada 

kategori kurang dan kurang sekali tidak ada. 

4. 3 Analisis Korelasi 

Telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa model analisis 

korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 

korelasi Kendall’s Tau_b, dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, 

yaitu disiplin belajar(X1) dan motivasi belajar(X2) sebagai variabel 

independent dengan hasil belajar (Y) sebagai variabel dependent. Adapun 

rumus atau persamaaan korelasi Kendal yaitu: 

 
Di mana: 

   = Koefisien korelasi Kendal Tau yang besarnya (-1 <  , 1) 

A = Jumlah rangking atas 

B = Jumlah rangking bawah 

N = Jumlah anggota sampel 

Untuk mengukur eratnya hubungan antara ketiga variabel (X1, X2 

dan Y) dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis korelasi ganda 

(multiple correlation). Kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menafsirkan keeratan hubungan merujuk tolak ukur nilai koefisien korelasi 

(r). 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi 

yang ditemukan tersebut besar atau kecil dan untuk mengetahui hubungan 

positif maka berpedoman pada ketentuan yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2010:184) adalah sebagai berikut: 
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Table 4.8 

Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 
0,60 – 0,799 
0,40 – 0,599 
0,20 – 0,399 
0,00 – 0,199 

Sangat kuat 
 Kuat 

Sedang 
Rendah 

Sangat rendah (tidak berkorelasi) 

 

Perhitungan korelasi menggunakan program perhitungan data 

statistik SPSS for windows versi 16,0. Sesuai dengan hipotesis yang 

ditetapkan dan peneliti sudah mengetahui arah hubungan, maka 

signifikansi yang digunakan adalah one-tiled atau uji satu arah. 

4.3.1 Analisis Korelasi antara Disiplin Belajar dan Hasil Belajar 

Tabel 4.9 

Analisis Korelasi Kendall’s Tau_b antara Disiplin Belajar dan Hasil 

Belajar 

 

D

a

t

a

 

p

e

rhitungan korelasi pada tabel 4.9 mempunyai hasil koefisien antara disiplin 

belajar dan hasil belajar siswa sebesar rxy = 0, 046 pada taraf signifikansi 

5%. Berdasarkan kriteria yang ada dalam tabel 4.8, maka dapat diketahui 

bahwa nilai hitung koefisien ini termasuk dalam kategori sangat rendah 

(tidak berkorelasi). Dengan signifikan satu sisi menunjukkan angka 0, 224 

hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara 

disiplin belajar dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri gugus 

 
   disiplin belajar hasil belajar 
Kendall's 
tau_b 

disiplin belajar Correlation Coefficient 1.000 .046 
Sig. (1-tailed) . .224 
N 146 146 

hasil belajar Correlation Coefficient .046 1.000 
Sig. (1-tailed) .224 . 
N 146 146 
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Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung semester I 

tahun ajaran 2011/2012, karena p > 0,05 (0, 224 > 0,05). 

 

4.3.2 Analisis Korelasi antara Motivasi Belajar dan Hasil Belajar 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Korelasi Kendall’s Tau_b antara Motivasi Belajar dan 

Hasil Belajar 

Data perhitungan korelasi pada tabel 4.10 mempunyai hasil 

koefisien korelasi antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa sebesar 

rxy = 0,143 pada taraf signifikansi 5%. Berdasrkan criteria yang ada dalam 

table 4.8, maka dapat diketahui bahwa nilai hitung koefisien ini termasuk 

dalam kategori sangat rendah (tidak berkorelasi). Terlihat juga bahwa 

sig.(1-tailed) atau signifikan satau sisi menunjukkan angka sebesar 0,010 

hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas V SD Gugus Lokantara 

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung semester I tahun 

pelajaran 2011/2012, karena p <  0,05 (0.010 < 0,05). 

 

 

 

 

 

 
   

motivasi belajar 
hasil 

belajar 
Kendall's tau_b motivasi belajar Correlation Coefficient 1.000 .143** 

Sig. (1-tailed) . .010 
N 146 146 

hasil belajar Correlation Coefficient .143** 1.000 
Sig. (1-tailed) .010 . 
N 146 146 
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4.3.3 Analisis Korelasi antara Disiplin Belajar dan Motivasi Belajar 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Korelasi Kendall’s Tau_b antara Disiplin Belajar dan 

Motivasi Belajar 

 
   disiplin 

belajar 
motivasi 
belajar 

Kendall's 
tau_b 

disiplin belajar Correlation 
Coefficient 1.000 .463** 

Sig. (1-tailed) . .000 
N 146 146 

motivasi 
belajar 

Correlation 
Coefficient .463** 1.000 

Sig. (1-tailed) .000 . 
N 146 146 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-
tailed). 

  

 

Data perhitungan korelasi pada tabel 4.11 mempunyai hasil 

koefisien korelasi antara disiplin belajar dan motivasi belajar siswa sebesar 

rxy = 0,463 pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan criteria yang ada 

dalam table 4.8, maka dapat diketahui bahwa nilai hitung koefisien 

korelasi ini termasuk dalam kategori sedang (berkorelasi). Terlihat juga 

bahwa sig. (1-tailed) atau signifikasn satu sisi menunjukkan angka sebesar 

0,000 hal tersebut menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara 

disiplin belajar dan motivasi belajar siswa kelas V SD Gugus Lokantara 

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung semester I tahun ajaran 

2011/2012, karena p < 0,05 (0,000 < 0,05).  

 

4.3.4 Analisis Korelasi Berganda antara Disiplin Belajar dan Motivasi 

Belajar dengan Hasil Belajar 

Untuk mengetahui korelasi antara disiplin belajar dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar, peneliti menggunakan analisis regresi ganda. 
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Analisis regresi ganda dilakukan apabila jumlah variabel independennya 

minimal 2 (Sugiyono, 2010:275). 

Adapun rumus atau persamaannya sebagai berikut: 

Y a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

Tabel 4.12 berikut ini merangkum data korelasi berganda (Multiple 

Correlation) antara disiplin belajar dan motivasi belajar dengan hasil 

belajar siswa kelas V SD Gugus Lokantara Kecamata Temanggung 

Kabupaten Temanggung. 

Tabel 4.12 

Koefisien Korelasi Berganda antara Disiplin Belajar dan Motivasi 

Belajar dengan Hasil Belajar 

 

 

 

 

Berdasarkan Data korelasi berganda tersebut, menunjukkan bahwa 

hubungan secara bersama-sama antara variabel disiplin belajar dan 

motivasi belajar dengan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Gugus 

Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung memiliki 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,212 dengan tingkat signifikansi p = 0,037. 

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh sugiyono (2010:184), maka 

dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi ini termasuk dalam kategori 

sangat rendah (tidak berkorelasi). 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .212a .045 .032 12.062 
a. Predictors: (Constant), motivasi belajar, disiplin belajar 

 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 980.574 2 490.287 3.370 .037a 
Residual 20803.673 143 145.480   
Total 21784.247 145    

a. Predictors: (Constant), motivasi belajar, disiplin belajar   
b. Dependent Variable: hasil belajar 
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4. 4  Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis korelasi, diketahui bahwa tidak ada 

hubungan positif signifikan antara disiplin belajar dan hasil belajar, tidak 

ada hubungan positif signifikan antara motivasi  belajar dan hasil belajar, 

ada hubungan positif signifikan antara disiplin belajar dan motivasi belajar 

serta tidak ada hubungan positif signifikan antara disiplin belajar dan 

motivasi belajar dengan hasil belajar siswa kelas V SD Gugus Lokantara 

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung semester I tahun 

2011/202. 

Demikian dapat dikatakan bahwa siswa dengan skor motivasi 

belajar yang tinggi belum tentu akan diikuti dengan hasil belajar yang 

tinggi pula, sebaliknya siswa yang memiliki skor motivasi belajar rendah 

belum tetntu akan diikuti dengan hasil belajar yang rendah pula, dan dapat 

dikatakan bahwa siswa dengan skor disiplin belajar yang tinggi belum 

tentu akan diikuti dengan hasil belajar yang tinggi pula, sebaliknya siswa 

yang memiliki skor disiplin belajar rendah belum tentu akan diikuti dengan 

hasil belajar yang rendah pula. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Suroso (2007) yang menyatakan bahwa 

disiplin belajar dan lingkungan keluarga secara bersama-sama berpengruh 

terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMPN 1 jatinegara Kab. Tegal 

tahun pelajaran 2006/2007. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan 

penelitian Herlin Febrian Dwi Prasti (2005) dalam penelitiannya 

“Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Disiplin Belajar Siswa Pada 

Saat Layanan Pembelajaran di Kelas II SMU Negeri Limbangan 

Kabupaten Kendal Tahun 2004/2005” menyimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara disiplin belajar dengan motivasi belajar siswa. 

Secara garis besar faktor-faktor yang bisa mempengaruhi disiplin 

belajar meliputi: disiplin dalam masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam 

menaati tata tertib sekolah dan disiplin belajar di rumah. Sedangkan faktor 
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yang mempengaruhi motivasi belajar meliputi: tekun dalam belajar, ulet 

dalam menghadapi kesulitan belajar, mandiri dalam belajar, dan 

berprestasi dalam belajar (Daradjat, 1995:144). Hasil belajar bisa 

dipengaruhi faktor dari dalam diri siswa itu sendiri maupun dari 

lingkungannya. 

Demikianlah hasil penelitian yang penulis temukan. Bahwa tidak 

ada hubungan yang positif signifikan antara disiplin belajar dan hasil 

belajar siswa kelas V SD Gugus Lokantara Kecamatan Temanggung 

Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2011/2012, tidak ada hubungan 

positif signifikan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas V 

SD Gugus Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung 

Tahun Pelajaran 2011/2012, dan ada hubungan positif signifikan antara 

disiplin belajar dan motivasi belajar siswa kelas V SD Gugus Lokantara 

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 

2011/2012, serta tidak ada hubungan positif signifikan antara disiplin 

belajar dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa kelas V SD Gugus 

Lokantara Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

 


