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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 
Hasil dari penelitian untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial orang tua dan motivasi berprestasi pada siswa SMA 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi 
a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov Z dengan bantuan Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) Release 13.0. Hasil uji normalitas 

terhadap motivasi berprestasi diperoleh nilai K-S Z=0,632 

dengan p>0,05, sedangkan uji normalitas terhadap dukungan 

orang tua diperoleh nilai K-S Z=0,743 dengan p>0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebaran data kedua variabel 

memiliki distribusi normal. Data selengkapnya bisa dilihat 

pada lampiran D-1. 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan uji F. 

Perhitungan uji linieritas ini dilakukan menggunakan 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 13.0. 

Uji linieritas ini memiliki hasil F=29,838 dengan p<0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 
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dukungan orang tua dan motivasi berprestasi pada siswa SMA 

adalah hubungan linear. Data selengkapnya bisa dilihat pada 

lampiran D-2.  

2. Uji Hipotesis 

Tahapan uji hipotesis dilakukan setelah mendapatkan hasil 

dari uji asumsi. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

korelasi Product Moment dengan bantuan Statistical Packages 

for Social Sciences (SPSS) Release 13.0. Hasil dari uji hipotesis 

adalah rxy=0,485 dengan p<0,01 maka hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara dukungan orang tua dengan motivasi berprestasi pada 

siswa SMA. Hasil dari uji hipotesis tersebut menunjukkan juga 

bahwa “adanya hubungan positif antara dukungan orang tua 

dengan motivasi berprestasi yang sangat signifikan pada siswa 

SMA” diterima. Data selengkapnya bisa dilihat pada lampiran E.  

 

B. Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

teknik korelasi product moment diperoleh rxy=0,485 dengan p<0,01. 

Hal tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara dukungan orang tua dengan motivasi berprestasi 

pada siswa SMA. Semakin tinggi dukungan orang tua maka semakin 

tinggi motivasi berprestasi pada siswa SMA, sebaliknya semakin 

rendah dukungan orang tua maka semakin rendah pula motivasi 

berprestasi pada siswa SMA. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 
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yang menyatakan ada hubungan positif antara dukungan orang tua 

dengan motivasi berprestasi pada siswa SMA diterima. 

Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Archaya & Joshi 

(2011, h.132) yang menyatakan bahwa faktor-faktor keluarga seperti 

tingkat pendidikan orang tua, harapan orang tua dan dukungan orang 

tua untuk anak-anak mereka tampaknya berpengaruh pada motivasi 

berprestasi remaja. Conger (dalam Iksan, 2013, h.63) mengakatakan 

bahwa hubungan dan dorongan keluarga memegang peranan penting 

dalam membantu anak meraih kesuksesan. Penting bagi orang tua 

dalam meningkatkan tingkat kesadaran anak tentang tanggung jawab 

mereka untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Hasil penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa dukungan orang tua ternyata 

berkorelasi positif dengan motivasi berprestasi pada siswa, yang 

artinya semakin tinggi dukungan orang tua maka semakin tinggi 

motivasi berprestasi mereka atau sebaliknya.  

Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat sumbangan 

efektif dari dukungan orang tua sebesar 23,5%. Hal ini memiliki arti 

bahwa dukungan orang tua cukup memengaruhi adanya motivasi 

berprestasi sebesar 23,5%, sedangkan faktor-faktor penyebab lain 

dari luar penelitian ini di antaranya norma kelompok, suasana 

lingkungan sekolah, dukungan guru memiliki pengaruh terhadap 

adanya motivasi berprestasi sebesar 76,5% (100% - 23,5%). 

Berdasarkan hasil perhitungan empiris, penelitian ini 

diketahui bahwa variabel motivasi berprestasi menunjukkan hasil 

mean empirik (Me) sebesar 45,31. Jika dibandingkan dengan mean 
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hipotetik (Mh) sebesar 40 dan standart deviasi hipotetik (SDh) 8, 

maka dapat dilihat bahwa pada saat penelitian subjek memiliki 

tingkat motivasi berprestasi yang tergolong sedang. Apabila seorang 

siswa memiliki motivasi berprestasi tinggi maka siswa akan tahu apa 

yang harus dilakukan, yakin atas kemampuannya sehingga 

berdampak pada hasil yang maksimal. 

Dukungan orang tua menunjukkan hasil mean empirik (Me) 

sebesar 53,3. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 

42,5 dan standart deviasi hipotetik (SDh) 8,5, maka dapat dilihat 

bahwa pada saat penelitian subjek memiliki tingkat dukungan orang 

tua yang tergolong tinggi. Jika seorang anak memiliki dukungan 

yang tinggi dari orang tua maka anak akan merasa lebih bersemangat 

dan tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

Pada penelitian Toding, dkk (2015, h.5) diperoleh hasil nilai 

signifikan < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan motivasi 

berprestasi. Penelitian Sari (dalam Toding dkk, 2015, h.5) 

mengatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 

hubungan dukungan sosial dengan motivasi berprestasi siswa 

sekolah dasar (r=0,759; p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

dukungan orang tua berpengaruh dalam meningkatkan motivasi 

berprestasi. 

Pada penelitian ini juga terdapat beberapa kelemahan, seperti 

menggunakan try out terpakai, peneliti tidak bisa memanfaatkan jeda 

waktu satu hari yang sebenarnya bisa dilakukan try out premiliner. 
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Permasalahan hanya bersumber dari guru, tidak dikonfirmasi dari 

siswa. Ada subjek yang berdiskusi dengan teman untuk jawaban 

yang hendak dipilih. 




