
 

 

 40   

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Dengan uji 

normalitas dapat diketahui apakah distribusi kedua variabel normal atau 

tidak. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 16.0. 

Penghitungan datanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Uji 

normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Distribusi data dikatakan 

normal apabila taraf signifikansinya lebih besar dari 0,05. 

a. Motivasi Belajar Siswa 

  Hasil uji normalitas pada variabel  motivasi beljar siswa 

memperlihatkan nilai K-S Z sebesar 0,479 dengan p sebesar 0,976 

(p>0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa skor variabel  motivasi 

belajar siswa berdistribusi normal. 

b. Kompetensi Pedagogik Guru 

   Hasil uji normalitas pada variabel kompetensi pedagogik guru 

memperlihatkan nilai K-S Z sebesar 0,793 dengan p sebesar 0,555 

(p>0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa skor variabel 

kompetensi pedagogik guru berdistribusi normal. 
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2. Uji Linieritas 

Uji linearitas dilakukan dengan tujuan melihat hubungan antara 

variabel-variabel yang ada. Hasil uji linearitas antara kompetensi 

pedagogik guru dengan motivasi belajar menunjukkan nilai F sebesar 

12,631 (nilai p<0,05) yang berarti terdapat hubungan yang linear 

antara data variabel kompetensi pedagogik guru dengan data variabel 

motivasi belajar siswa. 

B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis juga dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji 

hipotesis ini menggunakan korelasi product moment dari Karl Pearson. 

Hasil dari uji korelasi product moment yang menguji hubungan antara 

kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa menunjukkan 

bahwa nilai korelasi rxy sebesar 0,393 dengan p sebesar 0,000. Artinya, 

ada hubungan positif antara kompetensi pedagogik guru dengan motivasi 

belajar siswa SMP kelas VIII dimana berkorelasi secara sangat signifikan 

(p<0,01). 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang 

mengatakan terdapat hubungan positif antara kompetensi pedagogik guru 

dengan motivasi belajar siswa diterima. 

C. Pembahasan 

Hasil uji korelasi antara kompetensi pedagogik guru dengan 

motivasi belajar siswa SMP kelas VIII yang didapatkan dari uji korelasi 

dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment menunjukkan 

nilai rxy= 0,393 dengan p<0,01 yang berarti bahwa terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara kompetensi pedagogik guru dengan 
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motivasi belajar siswa SMP kelas VIII. Dengan demikian hipotesis awal 

yang diajukan oleh peneliti diterima. Hubungan positif yang terdapat 

dalam hipotesis dimaksudkan adalah semakin tinggi kompetensi 

pedagogik guru, maka semakin tinggi motivasi belajar siswa dan begitu 

juga sebaliknya. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Putri & 

Liana (2013) yang menunjukkan pengaruh positif dari kompetensi 

pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa. Hal tersebut dikarenakan 

kompetensi pedagogik guru berbuhungan langsung dalam kegiatan 

pembelajaran peserta didik. Guru yang dapat mengelola pembelajaran 

dengan baik hal tersebut dikarenakan telah mengetahui apa tujuan dari 

pembelajaran, apa yang harus disiapkan, dan apa yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut sesuai dengan kondisi 

murid didiknya. Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Werdayanti (2008) dimana terdapat pengaruh positif 

antara kompetensi guru dalam proses belajar mengajar di kelas terhadap 

motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa akan semakin meningkat 

jika didukung oleh kompetensi guru yang memadai. Seorang guru yang 

memiliki kompetensi yang baik maka akan memberikan semangat bagi 

siswa dalam pembelajaran. 

Sumbangan efektif (SE) dari hasil penelitian mengenai hubungan 

antara kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa SMP 

kelas VIII sebesar 15,5% sedangkan sisanya 84,5% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 
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Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki kelemahan, 

yaitu masalah waktu pengerjaan mendekati jam istirahat, sehingga para 

siswa tergesa-gesa dalam mengerjakan. Para siswa juga merasa takut 

apabila hasil dari penelitian akan diketahui oleh guru dengan mereka 

selalu bertanya apakah hasilnya akan diberitahukan kepada guru, 

kemungkinan besar maka mereka memberikan jawaban yang terbaik. 

Kelemahan lainnya adalah penentuan variabel yang kurang spesifik 

berdampak pada pembuatan skala sehingga mengakibatkan siswa 

kebingungan dalam memberikan penilaian pada guru.
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