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ABSTRAK 

 

KORELASI ANTARA MINAT BELAJAR DENGAN KEDISIPLINAN 

BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA SD KELAS IV SD 

NEGERI 1 SROBYONG UPTD DIKPORA KECAMATAN MLONGGO, 

JEPARA 

 

Nila Kusumawardani, A 510 100 148, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 26 Februari 2014. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah korelasi antara minat 

belajar dengan kedisiplinan belajar pada mata pelajaran matematika siswa Sekolah 

Dasar kelas IV. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang 

kesimpulannnya diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 1 Srobyong UPTD Dikpora 

kecamatan Mlonggo, Jepara yang berjumlah 51 siswa dengan teknik sampel 

populasi. Data yang diperoleh melalui metode angket dan metode dokumentasi. 

Sebelumnya angket telah diujicobakan terlebih dahulu dan diuji validitas serta diuji 

reliabilitas. Teknik analisi data yang digunakan ialah analisis korelasi product 

moment.  

Hasil analisis korelasi menghasilkan adanya korelasi minat belajar dengan 

kedisiplinan belajar siswa pada kelas IV mata pelajaran matematika di SD Negeri 1 

Srobyong UPTD Dikpora Kecamatan Mlonggo, Jepara. Sehingga H1 yang diajukan 

dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis uji korelasi diketahui thitung > ttabel yaitu 

0,428 > 0,124 pada taraf signifikansi 5%. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa ada 

adanya korelasi antara minat belajar dengan kedisiplinan belajar dapat diterima.  

 

Kata kunci :minat belajar, kedisiplinan belajar 
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A. PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang bertanggung jawab. Sehingga 

pendidikan dipandang sebagai usaha yang penting dalam membentuk generasi 

mendatang sesuai dengan ideology bangsa Indonesia. 

Dalam Slameto (2003:57) minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa 

senang.   

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena siswa belajar 

berdasarkan kesukaan terhadap belajar. Minat berhubungan dengan disiplin 

belajar karena siswa akan belajar jika terdapat suatu kesenangan dalam 

melakukan aktivitas belajar, dan aktivitas tersebut dilakukan secara terus-

menerus sehingga hasil yang diperoleh adalah siswa menjadi terampil dalam 

belajar. Maka dari itu, minat merupakan hal yang penting dalam proses 

belajar, karena dengan minat peserta didik dapat meningkatkan dan 

menumbuhkan perhatian pada suatu pelajaran, agar anak mudah memahami 

pelajaran, khusunya pada mata pelajaran matematika.  

Kedisiplinan diartikan sebagai perilaku atau tata tertib yang sesuai 

dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud 

adalah peraturan yang ditetapkan oleh guru, sekolah dan orang tua. 

Kedisiplinan dapat meliputi hal-hal yang lebih khusus. Dalam hal ini 

kedisiplinan dilakukan dalam belajar. Belajar memerlukan perilaku disiplin 

agar siswa dapat lebih menguasai ilmu. Khususnya dalam matematika, 

kedisiplinan sangat diperlukan, karena dalam memahami matematika 
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diperlukan latihan yag terus menerus sehingga siswa akan terbiasa dan tidak 

mudah lupa dalam mengingat pelajaran matematika.  

Kedisiplinan belajar yang tinggi siswa dapat memperoleh hasil belajar 

yang tinggi. Siswa dengan disiplin belajar yang tinggi dengan penuh 

kesadaran akan melakukan tugasnya sebagai seorang pelajar yaitu belajar, 

mengerjakan tugas dengan tepat waktu serta mematuhi peraturan yang 

berlaku. Selain itu, penanaman disiplin pada peserta didik dapat 

menumbuhkan cara berpikir anak, menata dan menentukan sendiri tingkah 

lakunya sesuai dengan kaidah sosial. Disiplin dapat menjadi petunjuk peserta 

didik agar tidak tersesat dan terhindar timbulnya suasana hidup yang tidak 

menyenangkan peserta didik. Dengan adanya kedisiplinan maka peserta didik 

dapat memperoleh penyesuaian pribadi, sosial, dan institusional yang lebih 

baik.  

Matematika merupakan ilmu pasti, yang memerlukan perhitungan yang 

tepat dan logis meliputi besaran, konsep-konsep, susunan yang berkaitan. 

Sehingga dalam mempelajari matematika diperlukan latihan yang terus-

menerus, disiplin, dan memerlukan bimbingan dari orang tua atau pun guru. 

Banyak orang yang beranggapan bahwa pelajaran matematika ialah pelajaran 

yang sulit. Sehingga sejak dini orang tua dan guru harus menanamkan rasa 

senang terhadap pelajaran matematika agar dalam mempelajarinya siswa tidak 

menemui kesulitan.  

Dalam pelajaran matematika banyak siswa Sekolah Dasar yang masih 

mengalami kesulitan sehingga berakibat pada hasil belajar yang kurang 

memuaskan. Oleh karena itu diperlukan analisis factor-faktor apa saja yang 

berhubungan dengan hasil belajar matematika. Sehingga akan diketahui 

faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan hasil belajar matematika.  

Dari latar belakang diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

mencari korelasi antara minat belajar dengan kedisiplinan belajar dengan judul 

“KORELASI ANTARA  MINAT BELAJAR DENGAN KEDISIPLINAN 

BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA SISWA SD KELAS 
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IV SD NEGERI 1 SROBYONG UPTD DIKPORA KECAMATAN 

MLONGGO,  JEPARA”.  

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui 

korelasi antara kedisiplinan belajar dengan minat belajar pada mata pelajaran 

matematika”. 

 

B. LANDASAN TEORI 

Minat Belajar 

Menurut Slameto (2003:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat ialah penerimaan suatu hubungan antar diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri sendiri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. Menurut Kartika Handayani dalam http://apeace.web.id/pengertian-

minat-belajar minat belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam 

diri yang disebabkan dalam diri seseorang melalui perubahan tingkah laku. 

Menurut Wayan (1986:230) ada beberapa alasan mengapa seorang guru perlu 

mengadakan pengukuran terhadap minat anak-anak. Antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan minat siswa 

b. Memelihara minat yang baru timbul 

c. Mencegah timbulnua minat terhadap hal-hal yang tidak baik. 

d. Sebagai persiapan untuk memberikan bimbingan kepada anak tentang 

lanjutan study atau pekerjaan yang cocok baginya.  

Kedisiplinan Belajar 

 Hurlock (1989:82) Disiplin berasal dari kata yang sama dengan 

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

seorang pemimpin. Menurut Nur Afrilia “ Konsep disiplin berkaitan dengan 

tata tertib, aturan atau norma dalam kehidupan bersama (yang melibatkan 

banyak orang)”. Kedisiplinan menurut Tu’u  (2004:37) dalam M. Khafid 

Suroso, disiplin penting karena alasan sebagai berikut: 

http://apeace.web.id/pengertian-minat-belajar
http://apeace.web.id/pengertian-minat-belajar
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a. Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri akan mendorong 

siswa berhasil dalam belajarnya. 

b. Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan juga kelas menjadi kurang 

kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Disiplin memberi dukungan yang 

tenang dan tertib bagi proses pembelajaran. 

c. Orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan dengan 

norma-norma, nilai kehidupan, dan disiplin.  

d. Disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan 

kelak ketika bekerja.  

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

   

 

 

 

Keterangan: 

1. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah minat belajar siswa (X) 

2. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kedisiplinan belajar (Y). 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian ini dilakukan 

di SD Negeri 1 Srobyong UPTD Dikpora Kecamatan Mlonggo, Jepara. 

Penelitian  ini dilakukan mulai bulan Oktober 2013 sampai bulan Februari 

2014.  Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 51 

siswa. Penelitian ini mengambil semua anggota populasi untuk dijadikan 

sampel. Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik sampel 

Kedisiplinan belajar Minat belajar 
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populasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi dan angket. 

Teknik pengumpulan data berasal dari data primer yaitu angket minat 

belajar  dan  kedisiplinan belajar. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat kedisiplinan belajar  (Y) dan 

variabel bebas yaitu minat belajar (X). 

Instrumen penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 

20 siswa kelas IV  SD Negeri 1 Karanggondang UPTD Dikpora Kecamatan 

Mlonggo tahun 2014/2015. Teknik ini digunakan untuk menguji instrumen 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat 

kevalidan dan keandalan (reliabel) angket. Metode yang digunakan dalam uji 

validitas yaitu Korelasi Bivariate Pearson (Product Moment Pearson 

Correlation). Sedangkan dalam uji reliabilitas itu menggunakan metode 

Cronbach Alpha. Setelah itu, dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji 

normalitas dan uji linieritas. Jika kriteria pada uji prasyarat analisis sudah 

terpenuhi maka dilanjutkan dengan analisis korelasi untuk mengetahui 

seberapa erat hubungan antar variabel.  

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Sebelum angket diberikan kepada sampel, angket tersebut 

ditryoutkan/diujicobakan terlebih dahulu kepada 20 siswa di luar sampel. 

Item angket dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi () = 5% 

yaitu 0,444 dan sebaliknya. Dari uji validitas angket minat belajar  (36 soal) 

dan angket kedisiplinan belajar  siswa (36 soal)  item soal untuk angket minat 

belajar 32 item dinyatakan valid, sedangkan untuk angket kedisiplinan belajar 

33 item dinyatakan valid. Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan 

nilai r positif. Hasil uji reliabilitas angket minat belajar dan kedisiplinan 

belajar  memperoleh koefisien reliabilitas (r11) masing-masing sebesar 0,949 

dan 0,945. nilai (r11) dari masing-masing variabel lebih besar dari rtabel pada 
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taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0,444 sehingga angket dinyatakan 

reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

yang berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji liliefors 

melalui uji Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS For Windows versi 

16.0. Jika Lhitung < Ltabel, maka data berdistribusi normal. Jika Lhitung > Ltabel 

maka data berdistribusi tidak normal. L tabel dengan  = 0,05 dan n = 51 

diperoleh 0,124. Kedisiplinan belajar siswa (Y) diperoleh Lhitung 0,061< Ltabel 

0,124 = data berdistribusi normal. Minat belajar siswa (X) diperoleh Lhitung 

0,094 < Ltabel 0,124 = data berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas 

dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel 

berdistribusi normal. 

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linieritas yang digunakan 

untuk menguji hubungan variabel-variabel penelitian bersifat linier atau tidak. 

Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk linier 

jika Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Dengan 

menggunakan SPSS For Windows versi 16.0, minat belajar siswa (X) 

terhadap kedisiplinan belajar siswa (Y) diperoleh Fhitung sebesar 0,620, nilai 

ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi () = 5% sebesar 

1,95603, maka dapat diketahui hasilnya adalah 0,620 < 1,95603, maka dapat 

disimpulkan antara X dan Y mempunyai hubungan yang linier.  

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan atau korelasi 

antara minat belajar dengan kedisiplinan belajar.  SPSS For Windows versi 

16.0 diperoleh hasil 0,428 dengan nilai signifikansi 0,000 atau p<0,05. Hasil 

ini menyatakan bahwa jika ada hubungan antara minat belajar dengan 

kedisiplinan belajar.  

Pembahasan 

Selain dari persamaan hasil korelasi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hipotesis yaitu “Ada korelasi antara minat belajar dengan kedisiplinan 

belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 UPTD Dikpora Kecamatan Mlonggo, 



7 
 

Jepara”. Kemudian berdasarkan perhitungan hasil korelasi dengan bantuan 

SPSS For Windows versi 16.0 memperoleh hasil 0,428 dengan nilai 

signifikansi 0,000 atau p<0,05. Hal ini menunjukkan adanya korelasi 

antara kedua variabel yaitu variabel minat belajar dengan kedisiplinan 

belajar.  

 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Ada korelasi antara minat belajar dengan kedisiplinan belajar siswa kelas IV 

SD Negeri 1 Srobyong UPTD Kecamatan Mlonggo, Jepara dengan hasil 

korelasi product moment yang diperoleh sebesar 0,428 dengan nilai 

signifikansi 0,000 atau p<0,05.   

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran kepada pihak 

yang berkepentingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagi siswa 

yaitu siswa  hendaknya disiplin dalam belajar, Siswa hendaknya tidak mudah 

putus asa dalam menghadapi kesulitan selama proses belajar, Siswa 

sebaiknya bertanya kepada guru/teman jika kurang paham terhadap materi, 

Siswa sebaiknya dapat memunculkan perasaan senang ketika akan belajar. 

Sehingga pelajaran akan diserap dengan optimal, Hendaknya siswa jangan 

merasa sulit terlebih dahulu sebelum mencoba, karena jika tidak ada rasa 

ketertarikan maka belajarpun kurang optimal. Bagi guru yaitu guru 

hendaknya guru memberikan sugesti-sugesti yang baik terhadap materi 

pelajaran, guru sebaiknya memahami dan menguasai keterampilan mengajar 

yang baik dan menyenangkan serta bervariasi sehingga dalam proses belajar 

mengajar siswa tidak bosan dan mudah menangkap materi yang disampaikan, 

guru sebaiknya dapat menarik perhatian siswa agar siswa lebih antusias 

dalam belajar. Menarik perhatian siswa sangat penting untuk menanamkan 

rasa senang dengan pelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika, 

Guru harus menerapkan sikap disiplin, baik disiplin dalam belajar atau 
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bersikap di depan siswa, Disiplin belajar harus diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari dengan pembiasaan. Serta disarankan adanya pemberiakn 

penghargaan dan hukuman bagi siswa yang menaati dan melanggar aturan 

kedisiplinan. Bagi peneliti yang akan datang disarankan untuk melakukan 

penelitian dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang berkorelasi dengan 

belajar selain minat belajar dan kedisiplinan belajar siswa, karena masih 

banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar misalnya faktor 

kesehatan, intelegensi, perhatian, bakat, minat, kesiapan, suasana rumah, 

keadaan ekonomi, cara mendidik orang tua, metode mengajar guru, 

kurikulum, dan sarana prasarana. 
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