
i 

 

ABSTRAK 

 

ESTER PT SIBORO. NIM. 1142111015. “Hubungan Disiplin Belajar 

Dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Di Desa 

Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, Tahun 

Ajaran 2017/2018. 
 

 Kegiatan belajar memerlukan disiplin agar kegiatan belajar menjadi 

bermanfaat. Disiplin berperan penting untuk menjadi jalan bagi langkah belajar 

siswa. Disiplin belajar akan menuntun siswa untuk mengerti bagaimana belajar 

sesuai dengan dirinya dan bahkan akan menuntun siswa pada pencapaian hasil 

belajar yang akan menuntun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Namun 

kenyataanya hasil belajar tidak sesuai dengan yang standar yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini disusun rumusan masalah 1)Bagaimana disiplin 

belajar Matematika pada siswa kelas V SD Di Desa Ronggurnihuta, Kecamatan 

Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir T.A 2017/2018. 2)Bagaimana hasil belajar 

Matematika siswa kelas V SD Di Desa Ronggurnihuta, Kecamatan 

Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir T.A 2017/2018. 3)Apakah ada hubungan 

disiplin belajar siswa dengan hasil belajar Matematika siswa kelas V SD Di Desa 

Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir T.A 2017/2018. 

Penelitian ini adalah penelitian korelasional menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di Desa Ronggurnihuta yang terdiri 

dari 3 Sekolah Dasar yakni; SD Negeri 5 Ronggurnihuta, SD Negeri 8 

Ronggurnihuta dan SD Negeri 12 Ronggurnihuta. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V dari 3 sekolah yang ada di Desa Ronggurnihuta yang 

berjumlah 50 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang dengan 

menggunakan teknik total sampling. Instrumen yang digunakan untuk variabel 

disiplin belajar (X) adalah angket tertutup dengan skala Likert sedangkan 

instrument untuk variabel (Y) adalah dengan menggunakan metode dokumentasi 

dari hasil nilai ujian Matematika semester ganjil. Teknik analisis data yang 

dilakukan dengan cara analisis deskriptif yakni menggunakan table distributive 

frekuensi untuk memperoleh nilai rata-rata dan analisis statistik dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment dan uji-t. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa disiplin 

belajar siswa kelas V SD di Desa Ronggurnihuta termasuk kategori sedang 

dengan nilai rata-rata sebesar 82,8. Hasil belajar siswa  kelas V SD di Desa 

Ronggurnihuta termasuk dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata 58,16. Hasil 

perhitungan korelasi diperoleh nilai rxy > r table atau 0,318 > 0,279 (α = 0.05) maka 

terdapat korelasi dengan arah positif. 

 Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh 

thitung  sebesar 2,450 sedangkan ttabel yang diperoleh dari daftar kritis pada tabel t 

terhadap alpha 0,05 sebesar 2,010 artinya  thitung  > ttabel (2,450 > 2,010) . Dalam hal 

ini berarti hipotesis yang berbunyi “Terdapat hubungan yang signifikan antara 

disiplin belajar dengan hasil belajar Matematika siswa kelas V SD di Desa 

Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kapubaten Samosir, Tahun Ajaran 

2017/2018” diterima. 

 


