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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan teknik 

analisis korelasi Product Moment dari Pearson untuk mencari hubungan 

antara motivasi belajar  

dengan prestasi belajar IPA pada siswa SMP Negeri 30 Semarang.  

1. Uji Asumsi 

Uji Asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas 

dan uji linieritas hubungan variabel bebas dan variabel tergantung. Uji 

normalitas dan uji linieritas dilakukan sebelum menguji korelasi antar 

variabel. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk 

membuktikan sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-

Smirnov Z (K-S Z). Uji normalitas terhadap alat ukur dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) for Windows 16.0  

Berdasarkan Hasil uji normalitias pada variabel prestasi belajar 

IPA memiliki skor K-S Z= 0.912 denganhn p= 0.377 (p>0.05) dan 

hasil uji normalitas pada variabel motivasi belajar didapatkan skor 

K-S Z =1.042 dengan p=0.228 (p>0.05). Berdasarkan uji asumsi 
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yang dilakukan menunjukan bahwa kedua variabel memiliki 

sebaran data normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran. 

b. Uji Linearitas 

Uji linieritas bertujuan untuk melihat hubungan natara kedua 

variabel yaitu motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA. 

Penghitungan uji linieritas dengan menggunakan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) 16.0. Uji linieritas Variabel 

prestasi belajar IPA dan motivasi belajar memiliki hubungan dengan 

nilai F sebesar 4.596 dengan p=0.036 (p<0.05) beerarti terdapat 

hubungan linier antara motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA 

pada siswa SMP N 30 Semarang. Hasil uji linieritas selengkapnya 

dapat dilihat dilampiran. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah didapat kan hasil dari uji asumsi, maka dilakukan uji 

hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA pada siswa SMP 30 

Semarang. Pengujian hipotesis ini menggunakan teknik Product moment 

dengan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 16.0.  

Hasil uji korelasi Product Moment yang menguji hipotesis yaitu untuk 

menguji hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA 

menggunakan SPSS 16.0 Hasil uji korelasi menghasilkan koefisien 

korelasi (rxy) sebesar 0.248 dengan p=0.018 (p<0.05). Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
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diterima artinya ada hubungan positif antara motivasi belajar dengan 

prestasi belajar IPA. Hasil uji hipotesis dapat dilhat pada lampiran. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji korelasi Product Moment 

dari Pearson diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.248 dengan p=0.018 

(p<0.05). Hal ini menunjukan adanya hubungan positif yang signifikan 

antara motivasi belajar dengan prestasi belajar IPA. Hal tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis diterima yang artinya semakin tinggi motivasi 

belajar semakin tinggi prestasi belajar yang diraih seorang siswa. 

Sebaliknya jika semakin rendah motivasi belajar maka semakin rendah pula 

prestasi belajar IPA. 

Motivasi belajar adalah daya dorong yang membuat seseoang siswa 

mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan melalui keterampilan yang 

dimiliki untuk mencapai tujuan. Menurut Sardiman (2016, h 73) motivasi 

belajar merupakan upaya yang mendorong seseorang atau penggerak dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas demi mencapai tujuan. 

Siswa yang memiliki motivasi tinggi ditunjukan melalui sikap siswa di 

dalam kelas yang mau memperhatikan guru, tidak berbicara dengan teman 

ketika guru sedang menerangkan materi pelajaran, tidak malu bertanya 

ketika belum paham. Selain itu siswa juga memiliki cita-cita yang ingin 

diwujudkan.  

Motivasi belajar membuat siswa betah dan berani ketika menghadapi 

hal baru seperti kegiatan yang menarik dalam belajar misalnya belajar di 

luar ruang kelas. Motivasi yang tinggi akan menambah hasrat dan keinginan 

siswa untuk berhasil dan meraih hasil nilai yang bagus bagus. Nilai yang 
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diraih oleh siswa tersebut akan menentukan prestasi seorang siswa. 

Sedangkan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah akan kurang dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tidak memiliki hasrat dalam 

mencapai nilai yang baik. Selain itu juga akan membuat mereka susah 

dalam menyesuaikan diri dan memandang bahwa lingkungan di sekitar 

mereka tidak mendukung. 

Prestasi belajar merupakan suatu capaian hasil interaksi seseorang 

dengan berbagai faktor yang dipengaruhi dari dalam diri maupun luar diri 

individu (Ahmadi & Supriyono, 2004, h 138). Prestasi belajar dapat diukur 

melalui penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portopolio, 

ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan ulangan akhir semester. Berdasarkan 

uji hipotesis menunjukan adanya hubungan positif yang signifikan antara 

motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Semakin tinggi motivasi 

belajar siswa maka semakin tinggi pula prestasi yang dicapai begitu juga 

sebaliknya.  

Hal tersebut sesuai dengan Mulyaningsih (2014, h 448) yang 

mengungkapkan bahwa motivasi belajar siswa berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar.  

Dari hasil perhitungan data variabel motivasi belajar diperoleh mean 

sebesar 74, 51 dan standar deviasi 4.025. Untuk melihat kategori motivasi 

belajar siswa dengan melihat pada tabel berikut : 
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Tabel 8. Ketegori motivasi belajar siswa. 

Kategori Skor standar Jumlah siswa 

Sangat tinggi >80.54 14 

 tinggi 76.52 – 80.54 33 

Sedang 72.49 – 76.52 22 

Rendah  67.96 – 72.49 2 

Sangat Rendah < 67,96 0 

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa motivasi belajar siswa berada 

pada kategori dengan motivasi tinggi. 

Sementara dari hasil perhitungan data variabel prestasi belajar 

diperoleh mean sebesar 77,17 dan standar deviasi sebesar 3,79. Kategori 

prestasi belajar IPA siswa dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 9. ketegori prestasi belajar IPA siswa. 

Kategori Skor standar Jumlah siswa 

Sangat tinggi >82,85 1 

Tinggi 79.065 – 82.85 7 

Sedang 75.275 – 79.065 22 

Rendah 71.485 – 75.275 23 

Sangat Rendah < 71.485 18 

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa prestasi belajar IPA siswa berada 

pada kategori dengan prestasi belajar IPA rendah. 

Motivasi belajar siswa tergolong tinggi sedangkan prestasi belajar IPA 

tergolong rendah dapat disebabkan oleh berberapa hal seperti konsentrasi 

siswa saat mengerjakan ulangan atau tes semester akhir, jika siswa tidak 

dapat konsentrasi maka akan kesulitan untuk fokus dalam mengerjakan soal 

sehingga akan mempengaruhi nilai yang didapatkan. Selain itu disiplin 

belajar , kesiapan belajar serta intelegensi siswa juga akan mempengaruhi 

nilai yang didapatkan, tingkat disiplin belajar yang tinggi akan 

mempengaruhi prestasi yang didapatkan. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang di lakukan oleh Izzaty, Ayriza, & Setiawati (2017, 153) 
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menyatakan bahwa kesiapan belajar dan integensi dapat memprediksi 

prestasi belajar. 

Selain itu dalam penelitian ini motivasi tinggi sedangkan prestasi 

belajar rendah bisa disebabkan oleh faktor intelegensi Seperti yang 

diungkapkan dalam penelitian Sriyono dan Wahyudin (2016, h 68) bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan tingkat intelegensi dan motivasi belajar 

secara bersama sama yaitu memberikan kontribusi sebesar 31,4%. Dengan 

demikian saat motivasi tinggi dan intelegensi tinggi maka dapat 

menimbulkan prestasi belajar yang tinggi juga. Namun jika motivasi tinggi 

dan intelegensi rendah maka bisa membuat siswa memiliki  prestasi belajar 

yang bisa tinggi namun bisa mendapat prestasi belajar rendah. Begitu juga 

pendapat dari penelitian yang diungkapkan oleh Feladi dan Lestari (2013, h 

1) bahwa intelegensi dan motivasi mampu menjelaskan perubahan hasil 

belajar sebesar 30,9%.  

Kinerja guru juga memberikan dampak pada motivasi siswa dalam 

meraih prestasi. Guru yang mengajar dengan cara yang berbeda dari 

biasanya akan menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih 

memperhatikan dalam pelajaran dan fokus dalam pelajaran tersebut. 

Lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga juga akan memberikan 

dampak terhadap siswa. Lingkungan yang kondusif akan membuat siswa 

menjadi nyaman dan bersemangat untuk menyelesaikan tugas atau ulangan 

yang dihadapi.  

Dalam penelitian ini faktor motivasi belajar memberikan sumbangan 

efektif sebesar 6,2% terhadap prestasi belajar hal ini membuktikan bahwa 
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prestasi belajar juga dipengaruhi oleh faktor faktor lain seperti faktor usia, 

faktor jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, faktor intelegensi, faktor 

lingkungan sekitar, kurikulum, sarana prasarana dan yang lainnya. Hal ini 

juga dikatakan dari penelitian yang dilakukan oleh Mubeen dan Reid (2014, 

h 12) bahwa motivasi merupakan variabel yang multivariat yang artinya 

bahwa memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain yang saling 

berhubungan. Sehingga hal itulah yang menyebabkan motivasi hanya 

memberikan sumbangan efektif sebesar 6,2%. 

Pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa kelemahan diantaranya 

dalam pengisian skala subjek menjawab dengan tidak sungguh-sungguh, 

mengakibatkan hasil observasi awal berbeda dengan hasil skala yang 

diberikan. Pada saat melakukan penelitian tidak didampingi oleh guru yang 

mengawasi, sehingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Selain itu 

juga peneliti melakukan penelitian dihari pertama masuk sekolah sehingga 

siswa belum dalam suasana serius dalam belajar. 

 


