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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Sebelum melalukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi terlebih dahulu. 

Uji asumsi terdiri dari dua jenis yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

Uji asumsi dilakukan supaya dapat diketahui apakah sebaran item 

normal atau tidak, dan linear atau tidak hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel tergantungnya. 

1. Uji Normalitas 

a. Motivasi Belajar Mata Kuliah Statistika 

Uji normalitas terhadap variabel motivasi belajar mata kuliah 

statistika menggunakan Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil 

K-S-Z sebesar 0,809 dengan p sebesar 0,529 (p > 0,05) yang 

berarti distribusi penyebaran normal. 

b. Efikasi Diri 

Uji normalitas terhadap variabel efikasi diri menggunakan 

Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil K-S-Z sebesar 1,064 

dengan p sebesar 0,207 (p > 0,05) yang berarti distribusi 

penyebaran normal. 

c. Iklim Kelas 

Uji normalitas terhadap variabel iklim kelas menggunakan 

Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil K-S-Z sebesar 1,137 

dengan p sebesar 0,150 (p > 0,05) yang berarti distribusi 

penyebaran normal. 
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2. Uji Linieritas 

          Hasil dari uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier 

antara variabel efikasi diri dengan motivasi belajar mata kuliah 

statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai F hitung = 1.121 dengan p 0,387 > 0,05 yang berarti 

terdapat hubungan yang linear antara efikasi diri dengan motivasi 

belajar mata kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi.     

Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 

          Hasil uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier antara 

variabel iklim kelas dengan motivasi belajar hal ini ditunjukkan 

dengan nilai F hitung = 0,499 dengan p 0,921 > 0,05 yang berarti 

terdapat hubungan yang linear antara iklim kelas dengan motivasi 

belajar mata kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi. 

Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2. 

 

B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi terhadap variabel penelitian, maka 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan program 

komputer Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 20,0 for 

windows. Adapun teknik yang digunakan dalah analisa regresi untuk 

menguji hipotesis mayor dan teknik korelasi product moment untuk 

melakukan pengujian terhadap hipotesis minor. Adapun hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 
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1. Hipotesis Mayor 

Hasil analisis data yang dilakukan menyatakan R = 0,857 dengan F = 

57,987 (p 0,000 < 0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan iklim kelas 

secara bersama-sama dengan motivasi belajar mata kuliah statistika. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis mayor diterima. 

Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F-1.  

2. Hipotesis Minor 

a. Hipotesis pertama menunjukkan rx1-y = 0,823 dengan p sebesar 

0,000 (p< 0,01). Hal ini menunjukkan ada hubungan yang positif 

dan signifikan antara efikasi diri dengan motivasi belajar mata 

kuliah statistika. Semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi 

pula motivasi belajar mata kuliah statistika pada mahasiswa 

Fakultas Psikologi dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian 

hipotesis minor pertama yang diajukan oleh peneliti dapat 

diterima.  

b. Hipotesis kedua menunjukkan rx2-y = 0,706 dengan p sebesar 

0,000 (p< 0,01). Hal ini menunjukkan ada hubungan yang positif 

dan signifikan antara iklim kelas dengan motivasi belajar  mata 

kuliah statistika. Semakin kondusif iklim kelas yang dirasakan 

mahasiswa maka semakin tinggi pula motivasi belajar mata 

kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan begitu 

pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis minor kedua yang 

diajukan oleh peneliti dapat diterima.  
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C. Pembahasan  

           Setelah melakukan proses pengolahan data, berdasarkan uji 

hipotesis mayor menggunakan analisis regresi diperoleh R = 0,857 

dengan F = 57,987 (p 0,000 < 0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang sangat signifikan antara efikasi diri dan iklim kelas 

secara bersama-sama dengan motivasi belajar mata kuliah statistika. 

           Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini sesuai dengan teori 

bahwa motivasi belajar mata kuliah statistika dipengaruhi oleh efikasi 

diri dan iklim kelas yang dirasakan oleh mahasiswa. Ketika keyakinan 

mahasiswa terhadap kemampuannya tinggi maka ia akan dapat 

mengerjakan tugas-tugas statistikanya bahkan tugas tersulitnya dan 

belajar dengan rajin. Mahasiswa tersebut tidak akan mudah menyerah 

ketika menemui tugas statistika yang di luar batas nyamannya atau tugas 

yang ia anggap lebih sulit dari tugas-tugas statistika yang pernah ia 

kerjakan. Mahasiswa dengan efikasi diri tinggi akan cenderung 

menghadapi segala kesulitannya dan mencari jalan keluar dari semua 

kesulitan yang ia hadapi tersebut. Dengan kebiasaan yang seperti ini, 

motivasi belajar mata kuliah statistika mahasiswa akan terbentuk 

semakin kuat dan secara tidak langsung akan membuat prestasi 

mahasiswa menjadi meningkat. 

           Motivasi belajar juga  dapat dipengaruhi oleh iklim kelas, dimana 

mahasiswa yang merasa bahwa iklim kelasnya kondusif akan merasa 

nyaman dan senang ketika belajar bersama teman-temannya di kelas. 

Ketika seorang mahasiswa sudah merasa nyaman dan senang berada di 

dalam kelasnya, maka ia akan termotivasi untuk ikut serta atau 
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berpartisipasi secara sukarela dalam mata kuliah yang diikutinya 

(Boyce, 2009, h. 53). 

           Motivasi belajar mata kuliah statistika yang rendah pada 

mahasiswa tentu saja akan merugikan mahasiswa sendiri karena dalam 

beberapa penelitian, motivasi belajar terbukti mempengaruhi prestasi 

mahasiswa. Mahasiswa Fakultas Psikologi khususnya yang harus 

mengambil mata kuliah statistika dengan bobot empat SKS, sehingga 

ketika nilainya rendah akan mempengaruhi besar indeks prestasi (IP) 

mahasiswa tersebut.  Lain halnya pula ketika nilai statistika mahasiswa 

bagus tetapi dicapai dengan cara mencontek atau cara negatif lain 

dikarenakan mahasiswa tidak termotivasi belajar.  Hal itu juga akan 

merugikan mahasiswa itu sendiri karena tidak benar-benar mempelajari 

dan memahami materi statistika yang sangat berguna untuk masa depan. 

           Sesuai dengan faktor yang dikemukakan Dimyati & Mudjiono 

(2015) dan juga Glynn & Koballa (Togia, dkk, 2012, h. 43), efikasi diri 

mempengaruhi motivasi belajar seseorang khususnya motivasi belajar 

statistika yang diteliti dalam penelitian ini. Tinggi rendahnya dimensi-

dimensi efikasi diri yang dimiliki mahasiswa yang meliputi tingkat, 

kekuatan dan generalisasi menurut Bandura (2002, h. 16-17), 

mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi belajar mahasiswa.  

           Menurut pendapat Bandura (1999, h. 181), mahasiswa yang 

mempunyai efikasi diri tinggi akan lebih termotivasi untuk mencapai 

tujuannya yang dalam hal ini adalah tujuan belajarnya. Termotivasi 

dalam  mencapai  itu dilihat  dari  besarnya usaha  yang  dilakukan  oleh  



60 
 

 
 

mahasiswa tersebut dan ketekunannya untuk mengatasi kesulitan yang 

dihadapinya, yaitu untuk mempelajari dan memahami mata kuliah 

statistika khususnya dalam penelitian ini. Kebiasaan baik ini akan 

membuat seorang mahasiswa terbiasa dengan tugas-tugas yang ia 

anggap sulit dan pantang menyerah untuk mencari solusi dari setiap 

masalah belajarnya.   Hal ini tentunya membentuk motivasi belajar yang 

kuat seiring dengan kebiasaan pantang menyerah mengerjakan tugas-

tugasnya.  

           Masih dalam teori yang sama, iklim kelas juga menjadi faktor 

lain yang dapat mempengaruhi motivasi belajar statistika pada 

mahasiswa. Sesuai dengan teori dari Widyoko (2015, h. 209), 

mahasiswa akan merasakan iklim kelas yang kondusif ketika mahasiswa 

merasa bahwa ia dan teman-teman kelasnya kompak saling mendukung 

dalam pembelajaran, terlibat secara sukarela dalam pembelajaran di 

dalam kelas, puas dengan proses pembelajaran yang ia dapatkan dan 

juga mendapat dukungan dari pendidik.  

           Persepsi pada iklim kelas yang baik dapat membantu 

mengembangkan kesenangan dan kenyamanan serta membuat 

mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran secara sukarela 

(Boyce, 2009, h. 53). Hal ini menunjukkan bahwa ketika mahasiswa 

nyaman di dalam kelas, mahasiswa akan mengetahui bahwa akan ada 

yang memperdulikan dan menghargai mereka, serta ia percaya bahwa 

akan mempelajari sesuatu yang berharga (Hadinata, 2009, h. 94). Iklim 

kelas akan mempengaruhi motivasi belajar siswa dan secara langsung 
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maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dimana 

motivasi belajar menjadi perantaranya (Freiberg, 2005, h. 33-34). 

           Pada hipotesis minor pertama, diperoleh rx1-y = 0,823 dengan p 

sebesar 0,000 (p< 0,01) yang berarti ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara efikasi diri dengan motivasi belajar mata kuliah 

statistika. Semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi pula motivasi 

belajar mata kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan 

begitu pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis minor pertama yang 

diajukan oleh peneliti dapat diterima.  

           Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniyawati (2012) pada siswa kelas X SMAN 2 Boyolali dimana 

ditemukan hasil bahwa efikasi diri dan aspek-aspek di dalamnya 

mempunyai pengaruh atas timbulnya motivasi diri dalam siswa. Efikasi 

diri yang baik akan membantu siswa untuk mencapai motivasi belajar 

yang baik sehingga siswa dapat menyelesaikan tugasnya secara optimal 

dalam mencapai prestasi belajar di sekolah. Selain itu, siswa juga dapat 

mengubah tingkah laku yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga 

motivasi belajar akan lebih meningkat dan berkembang dalam mencapai 

prestasi belajar di sekolah. 

           Menurut teori dari Bandura (2002, h. 16-17), ketika seorang 

mahasiswa memiliki tingkat (tingkat sulit tidaknya tugas ketika individu 

merasa mampu melakukannya) yang tinggi, maka ia  akan yakin dapat 

mengerjakan semua tugas bahkan tugas tersulitnya dan hal itu 

membentuk efikasi diri yang tinggi. Mahasiswa yang memiliki 

keyakinan akan kemampuannya sangat kuat juga akan beraktualiasi 
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dengan penuh dan pengalaman positif serta pandangan positif dari orang 

lain akan memperkuat dan memotivasi mahasiswa untuk mencapai 

tujuannya.  

           Ketika seseorang mempunyai generalisasi tinggi, ia akan yakin 

bahwa ia dapat melaksanakan tugas dalam berbagai situasi dan hal itu 

membentuk motivasi belajar yang tinggi pula seiring dengan rajinnya 

seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya. Demikian ketiga 

dimensi efikasi diri secara langsung maupun tidak langsung ikut 

mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi belajarnya. 

           Pada hipotesis kedua, diperoleh hasil rx2-y = 0,706 dengan p 

sebesar 0,000 (p< 0,01). Hal ini menunjukkan ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara iklim kelas dengan motivasi belajar mata 

kuliah statistika. Semakin kondusif iklim kelas yang dirasakan 

mahasiswa maka semakin tinggi pula motivasi belajar mata kuliah 

statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan begitu pula 

sebaliknya. Dengan demikian hipotesis minor kedua yang diajukan oleh 

peneliti dapat diterima. 

           Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arianti, dkk (2014) pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan 

FIP UPI Bandung, dimana diperoleh hasil bahwa iklim kelas yang ada 

pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI telah terlaksana dengan 

baik dan kondusif dan membentuk motivasi belajar yang terkategori 

baik. 

           Hasil penelitian terhadap variabel motivasi belajar mata kuliah 

statistika pada mahasiswa Fakultas Psikologi diperoleh Mean Empirik 
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(Me) sebesar 63,93 dengan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 11 

sedangkan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 55, sehingga dapat dilihat 

bahwa motivasi belajar mata kuliah statistika pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata Semarang tergolong sedang.  

           Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa Fakultas Psikologi Unika cukup menyadari pentingnya 

termotivasi belajar statistika. Bobot sks mata kuliah yang cukup besar 

membuat mahasiswa semakin kurang termotivasi belajar statistika, 

namun mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebenarnya ada mahasiswa yang tidak menyukai 

mata kuliah statistika namun mereka juga sadar bahwa statistika itu 

penting karena mempengaruhi indeks prestasi (ip) dan penting juga 

untuk masa depannya. 

           Hasil penelitian terhadap variabel efikasi diri pada mahasiswa 

Fakultas Psikologi diperoleh Mean Empirik (Me) sebesar 48,44 dengan 

Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 8,5 sedangkan Mean Hipotetik 

(Mh) sebesar 42,5 sehingga dapat dilihat bahwa efikasi diri pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang 

tergolong sedang. 

           Berdasarkan hasil yang didapat, walaupun beberapa mahasiswa 

merasa tidak yakin dengan kemampuan  berhitungnya, mahasiswa 

cukup yakin bahwa sebenarnya ia dapat mengerjakan tugas statistika 

atau dapat memahami materi statistika jika mereka berusaha.  

Mahasiswa cukup sadar bahwa supaya dapat berhasil atau memahami 

statistika, mahasiswa harus yakin terlebih dahulu bahwa ia mempunyai 
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kemampuan yang sama dengan temannya yang lain dan membuat kuliah 

statistika menjadi menyenangkan. 

           Hasil penelitian terhadap variabel iklim kelas yang dirasakan 

mahasiswa Fakultas Psikologi diperoleh Mean Empirik (Me) sebesar 

52,20 dengan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 9 sedangkan 

Mean Hipotetik (Mh) sebesar 45 sehingga dapat dilihat iklim kelas yang 

dirasakan mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 

Semarang tergolong sedang atau dirasa cukup kondusif.  

           Mahasiswa mendapatkan materi kuliah statistika pada semester 

pertama dimana mahasiswa-mahasiswa tersebut masih belum terlalu 

mengenal satu sama lain. Materi kuliah statistika yang dianggap sulit 

menjadi cukup sulit untuk diikuti ketika suasana kelas tidak kompak dan 

mahasiswa merasa tidak nyaman. Namun karena mata kuliah statistika 

dan beberapa mata kuliah lain kebanyakan diharuskan untuk 

membentuk kelompok kecil, sedikit demi sedikit mahasiswa mulai 

akrab. Hal itu membuat kekompakan antar siswa, keterlibatan siswa, 

dan kepuasan siswa mengenai pembelajaran dan dukungan guru yang 

dirasakan mahasiswa Fakultas Psikologi Unika tergolong sedang dan 

cukup kondusif. 

       Adapun kelemahan yang ada di dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pemilihan subjek yang dilakukan secara acak dan tidak 

mempertimbangkan motivasi belajar statistika yang dimiliki 

mahasiswa, sehingga data yang diperoleh saat observasi dan 

wawancara berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti. 
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2. Pelaksanaan penelitian berselang satu semester karena mahasiswa 

angkatan 2016 mendapatkan mata kuliah Statistika pada semester I 

dan peneliti melakukan penelitian ini pada saat mahasiswa angkatan 

2016 berada di semester II sehingga hasil pengukuran motivasi 

belajar mata kuliah Statistika sudah dicemari hasil ujian mata kuliah 

Statistika itu sendiri.  


