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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Konseptual 

2.1.1 Kedisiplinan 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, yang berarti sikap mental yang 

mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan peraturan dan norma 

yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab. Secara etimologis, 

istilah disiplin berasal dari bahasa Inggris “dicipline” yang artinya pengikut atau 

penganut. Secara terminologis, istilah discipline mengandung arti sebagai keadaan 

tertib dimana para pengikut itu tunduk dengan senang hati pada ajaran-ajaran para 

pemimpinnya (Arianda,2014,h. 234). 

Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan 

pribadi dan kelompok. Kedisiplinan mempunyai peranan dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Sedangkan aktivitas belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau 

aktivitas secara sadar yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan perubahan 

dalam dirinya, berupa perubahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya 

tergantung pada banyaknya perubahan (Djamar,2002,h. 12). 

Menurut Supriyadi (2014) dalam penelitiannya tentang kedisiplinan 

membagi enam macam indikator yaitu: 1) ketaatan terhadap tata tertib di sekolah; 

2) ketaatan terhadap kegiatan belajar di sekolah; 3) ketaatan dalam mengerjakan 

tugas-tugas pelajaran; 4) ketaatan terhadap kegiatan belajar dirumah; 5) dapat 

mengatur waktu belajar; 6) rajin dan teratur belajar. 

Menurut Sulistyani (2011) perilaku disiplin baik itu perorangan, kelompok 

atau masyarakat merupakan sikap mental yang tercermin melalui perbuatan 
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berupa ketaatan terhadap peraturan, norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat itu sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. 

Disiplin merupakan upaya untuk membuat orang berada pada jalur sikap 

dan perilaku yang sudah ditetapkan pada individu oleh orang tua. Hal sederhana 

yang bisa membantu anak untuk terbiasa disiplin adalah menyiapkan sendiri 

buku-buku pelajaran sekolahnya setiap hari. Kegiatan ini harus dilakukan secara 

rutin, peran serta atau kontrol orang tua dalam hal ini sangat diperlukan. 

Displin terbagi menjadi: 1) disiplin diri, yaitu apabila peraturan-peraturan 

atau ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi diri seseorang; 2) disiplin sosial, 

ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat; 3) disiplin nasional, 

apabila peraturan-peraturan merupakan tata laku bangsa atau norma kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang harus dipatuhi seluruh rakyat (Kompri,2017,h.236). 

Adapun teori-teori disiplin menurut Soelaeman (2017) sebagai berikut: 1) 

teori perbaikan, menurut teori ini disiplin adalah untuk memperbaiki pelanggar 

agar jangan berbuat kesalahan lagi; 2) teori perlindungan, menurut teori ini 

disiplin diadakan untuk melindungi dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan yang 

tidak wajar; 3) teori menakut-nakuti, menurut teori ini disiplin diadakan untuk 

menimbulkan rasa takut kepada pelanggar akan akibat perbuatannya yang 

melanggar. 

Menurut Rachman (2008) pentingnya disiplin bagi siswa sebagai berikut: 

1) memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang; 2) 

membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan; 

3) cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta didik terhadap 

lingkungannya; 4) untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan 
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individu lainnya; 5) menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah; 6) 

mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar; 7) peserta didik belajar 

hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat baginnya 

dan lingkungannya; 8) kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan 

lingkungannya. 

Disiplin dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal: 1) 

faktor internal merupakan factor-faktor yang berasal dari siswa sendiri dan dapat 

mempengaruhi disiplin belajarnya. Dalam hal ini faktor internal dibagi menjadi 

dua yaitu keadaan fisik dan psikis merupakan aspek yang mempengarunhi 

pembentukan disiplin diri; 2) faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari 

lingkungan luar dan dapat mempengaruhi disiplin belajar siswa. Faktor eksternal 

tersebut meliputi kebiasaan keluarba, penerapan tata tertib sekolah, dan kondisi 

masyarakat (Yuliantika,2017,h. 3). 

Dari uraian diatas maka dapat disintesiskan bahwa kedisiplinan adalah: 

sikap taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya termaksud melakukan pekerjaan 

tertentu yang menjadi tanggungjawabnya untuk beradaptasi memperoleh 

perubahan, dengan indikator: 1) ketaatan terhadap tata tertib disekolah; 2) 

ketaatan terhadap kegiatan belajar disekolah; 3) ketaatan dalam mengerjakan 

tugas-tugas pelajaran; 4) ketaatan terhadap kegiatan belajar dirumah; 5) dapat 

mengatur waktu belajar; 6) rajin dan teratur belajar. 

 

2.1.2 Minat Belajar 

Minat adalah fungsi jiwa untuk mencapai sesuatu yang merupakan kekuatan 

dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Pada dasarnya minat adalah 

penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada diluar 
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dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar suatu minat  

(Yessy,2015,h. 10). 

Minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang 

menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan 

dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan 

lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya (Susanto,2013,h. 58) 

Menurut Sardiman (2014) minat tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan, 

melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu 

belajar atau bekerja. Jadi minat selalu berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan 

seseorang. 

Minat (interest) secara sederhana dapat dipahami sebagai kecenderungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu hal. Istilah 

minat merupakan terminology aspek kepribadian, yang menggambarkan adanya 

kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek lain 

yang sejenis (Priansa,2015,h. 60). 

Menurut Siregar (2014) minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar untuk sesuatu. Dalam hal ini terdapat dua hal 

yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 1) minat pembawaan; 2) minat 

yang muncul karena adanya pengaruh dari luar. 

Menurut Slameto (2013) minat  belajar  dapat  diukur  melalui empat 

indikator yaitu: 1) ada rasa suka dan senang terhadap pembelajaran IPA; 2) 

perhatian yang lebih besar pada pelajaran IPA; 3) ketarikan pada materi 

pembelajaran IPA; 4) adanya aktivitas siswa dalam pelajaran IPA. 
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Minat adalah suatu penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu diluar diri, semakin kuat dengan hubungan tersebut maka semakin 

besar minatnya. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan siswa lebih 

menyukai sesuatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui 

partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subjek 

tertentu cenderung memberikan perhatian yang lebih besar pada subjek 

(Djaali,2009,h. 121). 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena minat siswa merupakan 

faktor utama yang menentukan derajat keaktifan siswa, bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya, sebab tidak ada daya tarik baginya. Oleh karena itu, untuk 

mengata sisiswa yang kurang berminat dalam belajar, guru hendaknya berusaha 

bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu selalu butuh dan ingin 

terus belajar (Sirait,2016,h. 38). 

Menurut Ahmad (2013) tidak adanya minat seseorang terhadap suatu 

pelajaran akan menimbulkan kesulitan belajar. Belajar dengan minat akan 

mendorong siswa belajar dengan baik dari pada belajar tanpa minat. Namun 

demikian, minat tanpa adanya usaha yang baik maka belajar juga akan sulit untuk 

berhasil. 

Ciri-ciri minat belajar dapat dilihat dari keinginan yang kuat untuk   

menaikan kualitas dirinya yaitu: 1) minat tumbuh bersamaan dengan 

perkembangan   fisik dan mental; 2) minat disemua bidang berubah selama terjadi 

perubahan fisik dan mental;. 3) minat tergantung pada kegiatan belajar; 3) minat 

tergantung pada kesempatan belajar; 4) perkembangan minat mungkin terbatas; 5) 
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minat dipengaruhi oleh budaya; 6) minat berbobot emosional; 7) minat berbobot 

egois entris. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, antara lain sebagai berikut: 

1) Terdiri dari aspek jasmaniah, aspek jasmaniah mencakup kondisi fisik atau 

kesehatan jasmani dari individu siswa, kondisi fisik yang prima sangat 

mendukung keberhasilan belajar dan dapat mempengaruhi minat belajar; 2) aspek 

psikologis (kejiwaan) meliputi perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, 

berfikir, bakat,dan motif; 3) keluarga memiliki peran yang besar dalam 

menciptakan minat belajar bagi; 4) sekolah faktor dari dalam sekolah meliputi 

metode mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber 

belajar, media pembelajaran, hubungan siswa dengan temannya, guru-gurunya 

dan staf sekolah serta berbagai kegiatan kokurikuler; 5) lingkungan masyarakat 

meliputi hubungan dengan teman bergaul, kegiatan dalam masyarakat, dan 

lingkungan tempat tinggal (Fuad,2015,h. 3). 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat dapat diungkapkan siswa dengan 

pernyataan atau sikap yang menunjukkan bahwa mereka lebih menyukai suatu hal 

dibandingkan dengan yang lain, serta melalui partisipasi aktif dalam sebuah 

aktivitas (Slameto,2013,h. 180). 

Dari uraian di atas maka dapat disintesiskan bahwa minat belajar adalah: 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketetarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada 

yang menyuruh, dengan indikator: 1) ada rasa suka dan senang terhadap 

pembelajaran IPA; 2) perhatian yang lebih besar pada pelajaran IPA; 3) ketarikan 

pada materi pembelajaran IPA; 4) adanya aktivitas siswa dalam pelajaran IPA. 
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2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti 

proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Manusia mempunyai 

potensi perilaku kejiwaan yang dapat di didik dan diubah perilakunya yang 

meliputi domain kognitif, efektif dan psikomotorik (Purwanto,2014,h. 46).  

Hasil belajar adalah seluruh kecakapan dan hasil yang dicapai melalui proses 

pembelajaran disekolah yang dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-nilai 

melalui tes. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat dikategorikan menjadi 

tiga bidang, yakni bidang kognitif (penguasaan intelektual), bidang afektif 

(berhubungan dengan sikap dan nilai), serta bidang psikomotor 

(kemampuan/ketrampilan). Ketiga aspek tersebut dipandang sebagai hasil belajar 

dari proses pengajaran (Arsa,2015,h. 2). 

Menurut Bloom menyatakan bahwa hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik: 1) domain kognitif adalah knowledge 

(pengetahuan, ingatan), compherension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, 

contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 

hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk, bangunan 

baru), dan evaluation (menilai) 2) domain afektif adalah receiving (menerima), 

responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakteristik) 3) domain psikomotorik mencakup keterampilan 

produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual (Irma, 2016, h. 107). 

Menurut Sugihartono (2012) “Belajar merupakan suatu proses memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan 

kemampuan bereaksi yang relative permanen atau menetap karena adanya 
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interaksi individu dengan lingkungannya”. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman yang dilakukan dengan sadar sehingga menciptakan 

perubahan tingkahlaku sebagai akibat dari interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

Menurut Syah (2012) ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi hasil 

belajar siswa dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai berikut: 1) faktor 

internal siswa merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dapat 

berupa faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis dan faktor 

psikologis seseorang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh 

seseorang. Secara fisiolobgis orang yang mempunyai tunggun yang sehat akan 

berbeda hasil belajarnya apabila dibandingkan dengan orang sakit atau lelah. 

Begitu juga dengan faktor psikologis, seperti minat, sikap, tingkat kecerdasan, 

bakat, dan motivasi yanhg tinggi dalam belajar tentu akan memperlihatkan hasil 

kurang cerdas, kurang minat, dan motivasi belajar; 2) faktor eksternal merupakan 

faktor yang berasal dari luar diri seseorang dapat berupa keadaan lingkungan 

sekolah dan masyarakat yang berpengaruh terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. Faktor-faktor tersebut antara lain guru, staf administrasi, orang tua, 

keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Sedangkan, faktor-faktor yang 

termasuk lingkungan non-sosial adalah gedung sekolah, media pengajaran ala-alat 

belajar, cuaca dan waktu belajar yang tersedia. Belajar pada udara yang segar 

akan berbeda hasilnya dengan belajar pada udara yang panas; 3) pendekatan 

belajar merupakan berbagai metode, teknik atau cara yang digunakan, belajar 
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yang berbeda dengan orang yang dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan 

lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah obyek-obyek lain yang 

memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, 

baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh 

atau ditemukan sebelumnya tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu 

tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi (Aprida,2004,h. 30). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disintesiskan bahwa hasil belajar 

adalah: hasil yang diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan pembelajaran 

yang ditunjukkan dengan nilai berupa angka, atau huruf sebagai hasil pengukuran 

kemampuan dalam sebuah periode tertentu, dalam hal ini hasil belajar yang 

dimaksud adalah nilai raport siswa. 

 

2.2 Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan peneliti sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain 

namun yang sama persis dengan penelitian ini belum ada. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lailathul Fitrianingrum (2017) yang berjudul 

“Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam Siswa Kelas V Di Mi Muhammadiyah Karanglo Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas”. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui 

hasil penelitian yaitu minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar mata 

pelajaran IPA siswa kelas V dengan nilai koefisien determinan (R Square) 

sebesar 0,376 atau 37,6%, sedangkan sisanya 62,4% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 
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2. Penelitian dilakukan oleh Dewi dkk, (2020) yang berjudul “Korelasi Antara 

Disiplin Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa”. Hasil penelitian yang 

diperoleh menunjukkan bahwa siswa masih kurang disiplin dalam belajar, 

seperti siswa berbicara dengan teman sebangku saat guru memaparkan materi 

di kelas. Hal membuat terhambatnya prestasi belajarnya. Karena sikap disiplin 

sangat penting dimiliiki siswa, karena dengan siswa memiliki sikap disiplin 

dalam belajar yang tinggi, maka siswa akan memiliki prestasi belajar yang 

tinggi, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik 

analisis deskriptif. Dari hasil penelitian terdapat korelasi antara disiplin belajar 

dengan prestasi belajar siswa dengan koefisien korelasi xry 0.89 > r tabel 0,138 

yang artinya bahwa terdapat korelasi yang positif dengan kategori hubungan 

yang sangat kuat dan nilai arah koefisien regresi bernilai positif. 

3. Penelitian dilakukan oleh Febriyanti (2014) yang berjudul “Peran Minat dan 

Interaksi Siswa dengan Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika”. 

Kesamaan dari penelitian ini terletak pada variabel yang dikaji yakni minat 

belajar dan hasil belajar matematika, namun dengan subjek yang berbeda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara interaksi 

siswa dan guru dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika, dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,877 dan koefisien determinasi 0,768 atau 76,8% 

interaksi siswa dan guru dan minat belajar secara bersama-sama mempengaruhi 

hasil belajar matematika. Persamaan regresi yang dihasilkan Y = - 41,565 + 

0,659 X1 + 0,371 X2. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik interaksi 

siswa dan guru maka semakin baik pula hasil belajarnya dan semakin tinggi 

minat belajar maka semakin tinggi hasil belajar matematikanya. Hasil 
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belajarnya. Berdasarkan pendapat dan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar merupakan hal yang penting dan perlu 

diperhatikan karena minat belajar dapat memengaruhi hasil belajar siswa. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

2.3.1 Kedisiplinan dan Hasil Belajar Siswa 

Kedisiplinan siswa merupakan perilaku yang dilakukan siswa untuk 

mengikuti segala peraturan yang berlaku. Pada umumnya kedisiplinan dibentuk 

dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Siswa yang memiliki kedisiplinan 

tinggi akan melaksanakan peraturan sekolah dengan baik. Sebaliknya, siswa yang 

kedisiplinannya rendah cenderung akan melanggar peraturan tersebut. 

Siswa yang memiliki kedisiplinan rendah akan memiliki pemahaman 

terhadap mata pelajaran yang diberikan juga ikut rendah. Hal ini apabila dikaitkan 

dengan jumlah waktu tatap muka siswa dan jumlah tugas yang dikumpulkan maka 

siswa yang kurang mengikuti pembelajaran akan memiliki pemahamannya 

terhadap mata pelajaran juga kurang dan dengan disiplin yang rendah akan 

menyebabkan lambat dan sedikitnya tugas yang dikumpulkan yang berakibat 

rendahnya hasil belajar siswa. Dengan kata lain hubungan antara  kedua variable 

tersebut jika kedisiplinan siswa tinggi maka hasil belajar IPA siswa akan tinggi 

pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. 

 

2.3.2 Minat Belajar dan Hasil Belajar 

Minat belajar merupakan ketertarikan yang didasarkan pada diri sendiri 

terhadap suatu objek. Apabila seseorang memiliki minat pada sebuah objek maka 

orang tersebut akan memusatkan perhatiannya pada objek tersebut. Dengan 
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demikian apabila siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap materi IPA 

maka siswa tersebut cenderung aktif dan berkeinginan kuat untuk mengerti materi 

IPA tersebut dan siswa tersebut akan melakukan apapun agar minatnya tersebut 

terpuaskan. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa yang memiliki minat belajar 

yang tinggi akan lebih aktif dan dengan senang hati mengerjakan tugas yang 

diberikan sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa tersebut akan tinggi, 

sedangkan siswa yang minat belajarnya rendah akan cenderung pasif bahkan 

mengabaikan proses pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga hasil belajar 

yang rendah. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa apabila minat 

belajar tinggi maka hasil belajar IPA siswa juga akan tinggi. 

 

2.3.3 Kedisiplinan siswa dan Minat Belajar terhadap hasil belajar 

Kedisiplinan siswa merupakan perilaku siswa yang mentaati segala 

peraturan yang ada. Setiap siswa memiliki tingkat kedisiplinan yang berbeda 

antara satu dengan yang lain. Siswa dimana memiliki tingkat kedisiplinan yang 

tinggi maka lebih mudah memahami pembelajaran berkaitan dengan mereka yang 

selalu melaksanakan peraturan yang berlaku. Baik dengan mengikuti 

pembelajaran dengan benar, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, dan 

semacamnya. 

Minat merupakan ketertarikan siswa terhadap suatu hal. Apabila siswa 

memiliki minat belajar yang tinggi maka siswa akan mudah memahami dan 

menguasai mata pelajaran tersebut. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi 

akan dengan senang hati melakukan berbagai kegiatan pada saat pembelajaran. 

Mereka cenderung akan melakukan apasaja yang berkaitan dengan minatnya 
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karena dorongan dari dalam diri. Apabila siswa tersebut senang hati, mudah dalam 

memahami dan menguasai matapelajaran tersebut maka hasil belajar IPA akan 

meningkat. 

Hasil belajar IPA merupakan hasil yang dicapai oleh siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Hasil 

belajar yang umum digunakan disekolah antara lain adalah nilai yang diberikan 

oleh guru. Hasil belajar IPA diutarakan dengan angka, huruf, ataupun kalimat 

dengan jangka waktu tertentu. 

Siswa yang memiliki kedisiplinan tinggi diduga akan meningkatkan hasil 

belajarnya. Begitu pula dengan minat belajar siswa yang tinggi dalam melakukan 

pembelajaran IPA, nantinya akan meningkatkan hasil belajar IPA. Jadi, semakin 

tinggi kedisiplinan siswa dan semakin tinggi minat belajar siswa maka hasil 

belajar IPA siswa akan semakin tinggi. 
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Dari uraian di atas maka dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

Kedisiplinan  

1. Ketaatan terhadap tata tertib 

disekolah 

2. Ketaatan terhadap kegiatan belajar 

disekolah 

3. Ketaatan dalam mengerjakan tugas-

tugas pelajaran 

4. Ketaatan terhadap kegiatan belajar 

dirumah 

5. Dapat mengatur waktu belajar 

6. Rajin dan teratur belajar 

 

Supriyadi, (2014). 

 

Hasil Belajar 

 

 

 

 

Nilai Raport 

Minat Belajar 

1. Ada rasa suka dan senang terhadap 

pembelajaran IPA 

2. Perhatian yang lebih besar pada 

pelajaran IPA 

3. Ketarikan pada materi 

pembelajaran IPA 

4. Adanya aktivitas siswa dalam 

pelajaran IPA 

 

Slameto, (2013). 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang dipaparkan 

sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kedisiplinan terhadap hasil belajar 

IPA 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan minat terhadap hasil belajar IPA 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kedisiplinan dan minat secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar IPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


