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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Setelah penyebaran kuesioner kepada siswa kelas VII SMP N 11 

Muaro Jambi dengan jumlah sampel 50 orang, kemudian dilakukan tabulasi, 

serta pengkodean dari jawaban responden. Gambaran dari masing – masing 

variabel dalam penelitian ini yaitu kedisiplinan belajar (X1), kemandirian 

belajar (X2) dan hasil belajar (Y) dapat dilakukan dengan analisis deskriptif 

prosentase. Untuk mempermudah dan memperkecil tingkat kesalahan dalam 

perhitungan maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan komputer 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 16.0. adapun 

hasil perhitungan tersebut akan dipaparkan di bawah ini. 

 

4.1.1 Deskripsi Data Kedisiplinan Belajar (X1) 

Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Adapun Indikator yang 

diukur dengan instrumen berupa angket dimana semakin tinggi skor yang 

diperoleh semakin tinggi kedisiplinan belajar siswa yang bersangkutan. 

Indikator sebagai berikut. (1) disiplin siswa dalam menentukan dan 

menggunakan cara atau strategi belajar yaitu, masuk tepat waktu, mengerjakan 

Tugas, mengikuti pelajaran, (2) disiplin terhadap pemanfaatan waktu yaitu 

cara mengatur waktu belajar, pengelompokan waktu,  penjatahan waktu 

belajar,  disiplin terhadap tugas, (3)  ketaatan yaitu bersungguh menjalankan 

peraturan dengan  penuh tanggungjawab, (4) kepatuhan yaitu pengetahuan 
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siswa dalam melihat arti pentingnya disiplin dalam belajar, (5)  kesetiaan yaitu 

menunjukkan ada keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan 

ucapan, menunjukkan sikap berani menanggung semua resiko atau 

konsekuensi dari apa yang telah dilakukan, (6)  ketertiban yaitu mengetahuin 

batasan-batasan sikap ketika berada disekolah atau dirumah. Berdasarkan 

Angket diberikan kepada responden sebanyak 19 soal yang disebarkan pada 

50 responden. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Kedisiplinan Belajar 

No Interval Nilai F Persentase(%) Kategori 

1. 73 - 90 11 22% Sangat Baik 

2. 55 – 72 31 62% Baik 

3. 37 – 54 8 16% Sedang 

4. 19 – 36 0 0 Buruk  

5. 1 – 18 0 0 Buruk Sekali 

Jumlah 50 100%  

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 11 siswa 

(22%) memiliki kedisiplinan belajar dalam kategori sangat baik, sebanyak 31 

siswa  (62%) memiliki kategori kedisiplinan belajar dalam kategori baik, dan 

sebanyak 8 siswa (16%) memiliki kedisiplinan belajar dalam kategori sedang. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Kemandirian Belajar (X2) 

Kemandirian belajar adalah menekankan sisi-sisi menguntungkan dari 

usaha bekerja secara kreatif atas prakarsanya sendiri, inisiatif dan panjang akal 

dari keadaan mempelajari suatu bidang secara intensif, pengembangan disiplin 

diri, dan belajar teknik-teknik didalam suatu bidang yang telah dipilihnya 

sendiri. Adapun Indikator yang diukur dengan instrumen berupa angket 
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dimana semakin tinggi skor yang diperoleh semakin tinggi kemandirian 

belajar siswa yang bersangkutan. Indikator sebagai berikut. (1) bebas 

bertanggung jawab, (2) progresif dan ulet, (3) Inisiatif atau kreatif, (4) 

Pengendalian diri. Berdasarkan Angket diberikan kepada responden sebanyak 

19 soal yang disebarkan pada 50 responden. Hasil perhitungan tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Deskripsi Data Kemandirian Belajar 

NO 

Interval 

Nilai F 

Persentase 

(%) Kategori 

1 81 - 100 4 8% Sangat Tinggi 

2 61 – 80 21 42% Tinggi 

3 41 – 60 25 50% Cukup 

4 21 – 40 0 0 Rendah 

5 1 – 20 0 0 Sangat Rendah 

Jumlah 50 100% 

  

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 4 siswa 

(8%) memiliki kemandirian belajar dalam kategori sangat tinggi. Sebanyak 21 

siswa (42%), memiliki kemandirian belajar dalam kategori tinggi. Sementara, 

sebanyak 25 siswa (50%) memiliki kemandirian belajar dalam kategori cukup. 

 

4.1.3 Deskripsi Data Hasil Belajar 

Untuk hasil belajar yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai 

ulangan harian pada siswa kelas VII SMP N 11 Muaro Jambi dengan jumlah 

siswa sebanyak 50. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 Deskripsi Hasil belajar 

No Interval F Persentase Kriteria 

1. 86 – 100 5 10% Sangat Baik 

2. 72 – 85  33 66% Baik 

3. 61 – 71  5 10% Kurang Baik 

4. < 60 7 14% Sangat Kurang baik 

Jumlah 50 100%  

 

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa siswa memiliki hasil 

belajar yang berbeda – beda. Sebanyak 5 siswa (10%) mendapat hasil belajar 

dalam kategori sangat tinggi, sebanyak 33 siswa (66%) mendapat hasil 

belajar dalam kategori baik, sebanyak 5 siswa (10%) mendapat hasil belajar 

dalam kategori kurang baik, sementara 7 siswa (14%) mendapat hasil belajar 

dalam kategori sangat kurang baik. 

 

4.2 Uji Persyaratan Analisis 

4.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian selanjutnya yaitu uji normalitas. Pengujian ini digunakan 

untuk mengetahui normal tidaknya data sehingga dapat dijadikan sebagai 

instrumen penelitian yang layak digunakan Data yang telah terkumpul 

didalam penelitian yang telah dilaksanakan ini adalah data kedisiplinan dan 

kemandirian belajar siswa siswa VII SMP N 11 Muaro Jambi.  Kemudian 

setelah data-data tersebut terkumpul maka dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas. Untuk perhitungan uji normalitas instrumen menggunakan 

bantuan SPSS 16.0 dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kemandirian 

belajar 

kedisiplinan 

belajar hasil belajar 

N 50 50 50 

Normal Parameters
a
 Mean 71.34 69.62 86.06 

Std. Deviation 13.422 10.616 7.539 

Most Extreme Differences Absolute .121 .172 .209 

Positive .121 .172 .209 

Negative 0 0 0 

Kolmogorov-Smirnov Z .856 1.213 1.480 

Asymp. Sig. (2-tailed) .456 .105 .250 

a. Test distribution is Normal. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perhitungan data 

signifikansi (sig) lebih besar jika dibandingkan dengan harga α (0.05) yaitu 

variabel X1 sebesar 0,456, variabel X2 sebesar 0,105 dan  variabel Y sebesar 

0,250. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dari data kedua variabel 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

4.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan berdistribusi normal sama atau memiliki varian sama. Dalam 

penelitian ini, uji homogenitas dilakukan dengan bantuan SPSS 16,0. Adapun 

pengambilan keputusan adalah jika probabilitas atau sig. > 0,05 maka varian 

populasi sama. Untuk perhitungan uji homogenitas variabel kedisiplinan 

belajar terhadap hasil belajar menggunakan bantuan SPSS 16.0 dan hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4.5 uji homogenitas variabel kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.814 14 31 .649 

Sumber : data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa probabilitas > 0,05 yakni 0,649 > 

0,05 maka data dinyatakan homogen. Selanjutnya untuk perhitungan uji 

homogenitas variabel kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

menggunakan bantuan SPSS 16.0 dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut: 

Tabel 4.6 uji homogenitas variabel kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.697 13 33 .108 

Sumber : data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa probabilitas > 0,05 yakni 0,108 > 

0,05 maka data dinyatakan homogen.  

 

4.2.3 Uji Linearitas 

Untuk mengetahui apakah model linear yang digunakan sudah tepat 

atau belum, maka dilakukan uji linieritas terlebih dahulu. Adapun hasil uji 

linearitas kedisiplinan belajar dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini : 
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Tabel 4.7 Uji Linier Kedisiplinan Belajar 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squar

es Df 

Mean 

Squ

are F Sig. 

hasil belajar * 

kedisiplinan belajar 

Between Groups (Combined) 1001.953 18 55.664 .968 .516 

Linearity 106.695 1 106.695 1.855 .183 

Deviation from 

Linearity 
895.258 17 52.662 .916 .564 

Within Groups 1782.867 31 57.512   

Total 2784.820 49    

Sumber : data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikan kedisiplinan belajar 0,564 

> 0,05 maka data dinyatakan linier. Selanjutnya hasil uji linearitas kemandirian 

belajar dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini : 

Tabel 4.8 Uji Linier Kemandirian Belajar 

Sumber : data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikan kemandirian 

belajar 0,697 > 0,05. Artinya dari kedua tabel di atas terdapat pengaruh yang 

linier antara variabel kedisiplinan dan kemandiriaan belajar terhadap hasil 

   Sum of 

Square

s df Mean Square F Sig. 

hasil belajar * 

kemandirian 

belajar 

Between Groups (Combined) 805.230 16 50.327 .839 .636 

Linearity 110.341 1 110.341 1.839 .184 

Deviation from 

Linearity 
694.888 15 46.326 .772 .697 

Within Groups 1979.590 33 59.988   

Total 2784.820 49    

ANOVA Table 
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belajar. Dapat disimpulkan model regresi di atas benar dan layak untuk 

digunakan. 

 

4.3 Analisis Regresi 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh 

kedisiplinan dan kemandirian belajar secara parsial dan simultan terhadap 

hasil belajar. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan 

menggunakan uji t, sedangkan pengujian simultan dilakukan dengan 

menggunakan uji f. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dan secara 

simultan yaitu sebagai berikut: 

4.3.1 Pengaruh Kedisiplinan Kemandirian (X1) dan Kemandirian Belajar 

(X2) terhadap Hasil Belajar (Y) 

Uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi 

berganda dengan menggunakan uji f. Dalam penelitian ini, persamaan regresi 

berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 16,0. dapat dilihat pada tabel 4.9 

berkut ini: 

Tabel 4.9 Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 66.319 8.587  7.723 .000 

kedisiplinan belajar .237 .622 .258 .382 .005 

kemandirian belajar .096 .598 .109 .161 .073 

 

Pada tabel di atas menunjukan persamaan garis regresi. Rumus 

persamaan garis regresi berganda adalah:  
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Ŷ = a + b1x1 + b2x2...+ bnxn 

Ŷ= 66.319 + 0.237 + 0.096 

Artinya kedua variabel di atas memiliki hubungan yang signifikan dengan 

hasil belajar hal ini ditunjukkan dengan nilai kedisiplinan belajar (X1) sebesar 

0,237 dan kemandirian belajar (X2) sebesar 0,096. 

Selanjutnya untuk menghitung uji hipotesis dilakukan dengan bantuan 

SPSS 16,0, dengan tujuan mengetahui besarnya pengaruh kemandirian belajar dan 

kedisiplinan belajar belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berkut ini:   

Tabel 4.10 Uji Hipotesis 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 110.438 2 55.219 .970 .000
a
 

Residual 2674.382 47 56.902   

Total 2784.820 49    

a. Predictors: (Constant), kemandirian belajar, kedisiplinan belajar  

b. Dependent Variable: hasil belajar    

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan secara bersama–sama 

mempengaruhi hasil belajar sebesar 0,970 dan berdasarkan uji signifikan, 

Fhitung > Ftabel atau 0,970 > 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar dan 

kemandirian belajar terhadap hasil belajar. 

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar secara bersama–sama 

terhadap hasil belajar. Dengan demikian hipotesis ketiga telah teruji secara 

empiris dan dapat diterima dalam taraf kepercayaan 95%. 
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4.3.2 Pengaruh Kedisiplinan Belajar (X1) terhadap Hasil Belajar (Y) 

Uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan teknik 

regresi sederhana. Uji persamaan bidang regresi dengan uji t yakni dengan 

membandingkan harga thitung dengan ttabel atau dengan melihat nilai 

signifikansi. Adapun pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.641 6.340  1.678 .099 

X1 .839 .068 .865 4.876 .000 

a. Dependent Variable: Y     

 

Berdasarkan hasil perhitungannya maka diperoleh : thitung > ttabel (4,876  

> 2,01). Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian terdapat pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar. 

 

4.3.3 Pengaruh Kemandirian Belajar (X2) terhadap Hasil Belajar (Y) 

Uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi 

sederhana. Uji persamaan bidang regresi dengan uji t yakni dengan 

membandingkan harga thitung dengan ttabel. Adapun pengujian hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 48.249 7.956  6.064 .000 

X2 .620 .123 .578 5.417 .000 

a. Dependent Variable: Y     
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Berdasarkan hasil perhitungannya maka diperoleh : thitung > ttabel (5,417 

> 2,01). Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh antara kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII di SMP N 11 Muaro Jambi. Pada 

penelitian ini dibagi menjadi : (1) bagaimanakah pengaruh kedisiplinan belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 

11 Muaro Jambi, (2) bagaimanakah pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil 

belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Muaro 

Jambi, (3) bagaimanakah pengaruh kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 

11 Muaro Jambi. 

Rumusan masalah pertama yaitu adakah pengaruh kedisiplinan belajar 

terhadap hasil belajar pada pembelajaran IPS terpadu siswa kelas VII di SMP N 

11 Muaro Jambi. Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Adapun Indikator yang 

diukur dengan instrumen berupa angket dimana semakin tinggi skor yang 

diperoleh semakin tinggi kedisiplinan belajar siswa yang bersangkutan. Indikator 

sebagai berikut. (1) disiplin siswa dalam menentukan dan menggunakan cara atau 

strategi belajar, (2) disiplin terhadap pemanfaatan waktu: a) cara mengatur waktu 

belajar, b) pengelompokan waktu, c) penjatahan waktu belajar, d) disiplin 

terhadap tugas. 



65 
 

 
 

Berdasarkan hasil perhitungannya maka diperoleh : thitung > ttabel (4,876  > 

2,01). Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 

terdapat pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar. dengan taraf 

signifikan  ini menunjukkan bahwa semakin besar kedisiplinan belajar siswa maka 

semakin baik pula hasil belajar siswa. Sebaliknya jika semakin rendah 

kedisiplinan belajar siswa maka rendah pula hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan pendapat Slameto (2010:82) yang menyatakan bahwa “belajar 

bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan, 

cara–cara yang dipakai itu akan menjadi disiplinan. Kedisiplinan juga 

mempengaruhi hasil belajar itu sendiri”. Oleh karena itu, kedisiplinan seseorang 

cenderung bersifat relatif tetap dan sulit untuk diubah. 

Dalam rumusan masalah kedua yaitu apakah terdapat pengaruh 

kemandirian belajar terhadap hasil belajar pada pembelajaran IPS Terpadu siswa 

kelas VII di SMP N 11 Muaro Jambi. Kemandirian belajar adalah menekankan 

sisi-sisi menguntungkan dari usaha bekerja secara kreatif atas prakarsanya sendiri, 

inisiatif dan panjang akal dari keadaan mempelajari suatu bidang secara intensif, 

pengembangan disiplin diri, dan belajar teknik-teknik didalam suatu bidang yang 

telah dipilihnya sendiri. Adapun Indikator yang diukur dengan instrumen berupa 

angket dimana semakin tinggi skor yang diperoleh semakin tinggi kemandirian 

belajar siswa yang bersangkutan. Indikator sebagai berikut. (1) bebas bertanggung 

jawab, (2) progresif dan ulet, (3) Inisiatif atau kreatif, (4) Pengendalian diri, (5) 

kemantapan diri. Berdasarkan Angket diberikan kepada responden sebanyak 19 

pernyataan yang disebarkan pada 50 responden.  
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Berdasarkan hasil perhitungannya maka diperoleh : thitung > ttabel (5,417 > 

2,01). Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 

terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar. dengan taraf 

signifikan  ini menunjukkan bahwa semakin besar kemandirian belajar siswa 

maka semakin baik pula hasil belajar siswa. sebaliknya jika semakin rendah 

kamandirian belajar siswa maka rendah pula hasil belajar siswa. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan pendapat Usman (2006: 201) yang menyatakan bahwa “kuat 

lemahnya kemandirian belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilan 

belajar”. Karena itu kemandirian belajar itu perlu diusahakan, terutama yang 

berasal dari dalam diri seseorang dengan cara senantiasa memikirkan masa depan 

dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita. 

Rumusan masalah ketiga apakah terdapat pengaruh kedisiplinan belajar 

dan kemandirian siswa terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VII di SMP 

N 11 Muaro Jambi. Berdasarkan analisis, untuk menghitung uji hipotesis 

dilakukan dengan bantuan SPSS 16,0, terlihat variabel kedisiplinan belajar dan 

kemandirian secara bersama–sama mempengaruhi hasil belajar sebesar 0,970 dan 

berdasarkan uji signifikan, Fhitung > Ftabel atau 0,970 > 0,05. Maka Ho ditolak dan 

Ha diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar 

dan kemandirian terhadap hasil belajar. Hal ini menandakan bahwa kedisiplinan 

belajar dan kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. 

Kedisiplinan belajar dan kemandirian merupakan beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan hasil belajar. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Asri 

Budiningsih (2010: 22) kedisiplinan belajar dan kemandirian sangat berperan 

terhadap hasil belajar, dengan kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar inilah 
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siswa menjadi tekun dalam proses belajar mengajar, dan kualitas hasil belajar 

siswa dapat diwujudkan dengan baik. Siswa yang dalam proses belajar 

mempunyai kedisiplinan belajar dan kemandirian yang kuat dan jelas, akan tekun 

dan berhasil dalam belajarnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh 

kedisiplinan belajar dan kemandirian mata pelajaran IPS Terpadu terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 11 Muaro Jambi” dan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam perumusan 

masalah pada bab 1, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil perhitungannya maka diperoleh : thitung > ttabel (4,876  

> 2,01). Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian terdapat pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar. 

2. Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil perhitungannya maka diperoleh : thitung > ttabel (5,417 

> 2,01). Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar.  

3. Terdapat pengaruh kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 11 Muaro Jambi. Besar pengaruh antara variabel 

kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

yang dihitung dengan regresi berganda sebesar 0,970 dan berdasarkan 

uji signifikan, Fhitung > Ftabel (0,970 > 0,05). Maka Ho ditolak dan Ha 
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diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan 

belajar dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar. 

 

5.2 Saran 

Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar 

dan kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VII SMP N 11 Muaro Jambi, maka diharapkan kepada : 

1. Siswa 

Diharapkan agar siswa lebih meningkatkan kedisiplinan belajar dan 

kemandirian belajar yang baik dan bisa diterapkan dalam belajar. Dengan 

adanya kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar pada pembelajaran 

IPS Terpadu diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPS yang 

semakin baik. 

2. Guru  

Dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran agar selalu 

memperhatikan hal–hal yang dapat menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menimbulkan kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar yang 

baik pada pembelajaran IPS Terpadu. 

3. Sekolah 

Diharapkan kepada pihak sekolah, untuk berusaha menjalankan 

peraturan yang telah ditetapkan sehingga dengan menjalankan seluruh 

peraturan maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa–siswany 
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PENUTUP 

Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh 

kedisiplinan belajar dan kemandirian mata pelajaran IPS Terpadu terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 11 Muaro Jambi” dan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam perumusan 

masalah pada bab 1, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil perhitungannya maka diperoleh : thitung > ttabel (4,876  

> 2,01). Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian terdapat pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar. 

2. Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Muaro Jambi. 

Berdasarkan hasil perhitungannya maka diperoleh : thitung > ttabel (5,417 

> 2,01). Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar.  

3. Terdapat pengaruh kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 11 Muaro Jambi. Besar pengaruh antara variabel 

kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

yang dihitung dengan regresi berganda sebesar 0,970 dan berdasarkan 

uji signifikan, Fhitung > Ftabel (0,970 > 0,05). Maka Ho ditolak dan Ha 
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diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan 

belajar dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar. 

 

Saran 

Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan belajar 

dan kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VII SMP N 11 Muaro Jambi, maka diharapkan kepada : 

4. Siswa 

Diharapkan agar siswa lebih meningkatkan kedisiplinan belajar dan 

kemandirian belajar yang baik dan bisa diterapkan dalam belajar. Dengan 

adanya kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar pada pembelajaran 

IPS Terpadu diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPS yang 

semakin baik. 

5. Guru  

Dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran agar selalu 

memperhatikan hal–hal yang dapat menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menimbulkan kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar yang 

baik pada pembelajaran IPS Terpadu. 

6. Sekolah 

Diharapkan kepada pihak sekolah, untuk berusaha menjalankan 

peraturan yang telah ditetapkan sehingga dengan menjalankan seluruh 

peraturan maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa–siswanya. 


