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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Hasil Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang sebelumnya dilakukan 

analisis data maka akn melakukan tryout  terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar 

skala lebih valid dan reliabel untuk mengukur dua variabel. Setelah memperoleh 

hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur pada skala uji coba, selanjutnya 

dilakukan perbaikan skala dan skala yang sudah diperbaiki digunakan untuk 

pengambilan data pada penelitian ini.  

5.01.01. Uji Asumsi 

Setelah mendpatkan hasil penelitian, maka langkah selanjutnya 

merupakn uji asumsi, agar data tersebut memenuhi syarat. Adapun uji yang 

dilakukan untuk mengetahui normal atau tidak sebaran item dan hubungan antar 

variabel linear atau tidak.  

a. Normalitas 

Uji normalitas yaitu untuk mengetahui sebaran distribusi data. 

Pengujian normalitas menggunakan prosedur kolmogrov-smirov. Data 

normal ditunjukkan jika lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dpat 

dilihat pada lampiran D.1. 

1. Minat Belajar IPA 

Berdasarkan uji normalitas terhadap skala minat belajar IPA 

menggunakan kolmogrov-smirnov test  diperoleh hasil K-S Z = 1,294 

dan p = 0,070 (p > 0,05) yang berarti data berdistribusi normal.   

2. Sikap Siswa Terhadap Guru IPA 
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Berdasarkan uji normalitas terhadap skala sikap siswa terhadap 

guru IPA menggunakan kolmogrov-smirnov test  diperoleh hasil K-S Z = 

1,004 dan p = 0,266 (p > 0,05) yang berarti data berdistribusi normal.   

3. Prestasi Belajar IPA 

Berdasarkan uji normalitas terhadap hasil prestasi belajar IPA 

menggunakan kolmogrov-smirnov test  diperoleh hasil K-S Z = 1,266 

dan p = 0,081 (p > 0,05) yang berarti data berdistribusi normal.   

b. Linearitas 

1. Linearitas Prestasi Belajar IPA dengan Minat Belajar IPA 

Berdasarkan uji linearitas diperoleh nilai p = 0,003 (p < 0,05) 

dan nilai F = 9,304. Sehingga dari hasil di atas maka  terdapat 

hubungan linear secara signifikan antara variabel prestasi belajar IPA 

dengan minat belajar IPA. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada lampiran 

D.2. 

2. Linearitas Prestasi Belajar IPA dengan Sikap Siswa Terhadap Guru IPA 

Berdasarkan uji linearitas diperoleh nilai p =  0,004 (p < 0,05) 

dan nilai F = 8,781. Sehingga dari hasil di atas, maka terdapat 

hubungan linear secara signifikan antara variabel prestasi belajar IPA 

dengan sikap siswa terhadap guru IPA. Hasil uji linearitas dpat dilihat 

pada lampiran D.2. 

c. Uji Multikolinearitas  

Berdasarkan uji multikolinearitas maka diperoleh nilai tolerance 

variabel minat dan sikap = 0,101 > 0,10. Sementara nilai VIF variabel 

minat dan sikap = 9,917 < 10,00. Sehingga dari hasil tersebut, maka tidak 

terdpat masalah multikolinearitas, dan hasil pengujian reliabel dan 
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terpercaya. Maka nilai korelasi ganda dikatakn handal dan kebal terhadap 

perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Hasil uji multikolinearitas 

dpat dilihat pada lampiran D.3. 

5.01.02. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan hal yang dilakukan berikutnya yang 

sebelumnya dilakukan uji asumsi. Uji hipotesis dihitung menggunakn program 

pada komputer yaitu Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Adapun 

teknik yang digunakn untuk menguji hipotesi mayor dengan menggunakn teknik 

korelasi ganda, dan teknik korelasi  product moment untuk menguji hipotesis 

minor. Hasil uji hipotesis dpat dilihat pada lampiran E. Di bawah ini merupakn 

hasil yang diperoleh yaitu :  

a. Hipotesis Mayor 

Hasil analisis data yang dilakukan menyatakan bahwa 

berdasarkan tabel Model Summary bahwa R = 0,267, F =  4,753 , p = 

0,010, maka nilai sig.F change 0,010 < 0,05. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antara minat belajar dan sikap siswa terhadap 

guru IPA dengan prestasi belajar IPA diterima.  

b. Hipotesis Minor 

Hasil penelitian hipotesis minor yaitu :   

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara minat belajar dengan pretasi belajar 

IPA pada siswa adalah diterima. Hal ini ditunjukkan dengan rx1y = 

0,265, serta p = 0,003 (p < 0,01).  

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara sikap siswa terhadap guru dengan prestasi 
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belajar IPA adalah diterima. Hal ini ditunjukkan dengan rx2y = 0,260, 

serta p = 0,003 (p < 0,01).  

 

5.02. Pembahasan   

Hasil penilaian pada uji hipotesis minor pertama diperoleh rx1y = 0,265 

yang berarti memiliki korelasi lemah, serta p = 0,003 (p < 0,01). Hal ini berarti 

terdapat hubungan positif yang  signifikan antara minat belajar dengan prestasi 

belajar. Semakin tinggi minat belajar yang dimiliki siswa maka semakin tinggi 

pula prestasi belajarnya, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis 

minor pertama yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Rohim (2011 : 65) yang membuktikan bahwa minat belajar dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa, hal ini diketahui dari hasil determinan 

sebesar 27,35529% yaitu variabel X (minat belajar) telah memberikan pengaruh 

terhadap variabel  Y (prestasi belajar). Penelitian serupa yang dilakukan oleh 

Haryati (2015 : 52) juga membuktikan bahwa ada hubungan yang positif antara 

minat belajar dengan prestasi belajar.  

Minat belajar merupakan suatu hubungan antara diri sendiri dengan di 

luar dirinya, semakin kuat atau dekat dengan hubungannya maka semakin besar 

minatnya  (Djaali, 2017 : 121). Minat merupakan rasa senang serta tertarik pada 

suatu hal tanpa ada yang memaksa sedikit pun. Dengan memiliki minat dalam 

belajar dapat meningkatkan pencapaian siswa dalam memperoleh hasil belajar.  

Handayani (2008 : 120) menyatakan jika minat merupakan salah satu 

kondisi psikologis yang mempengaruhi prestasi belajar, dengan minat yang tinggi 

terhadap aktivitas belajar akan diperoleh hasil prestasi belajar yang tinggi pula. 

Minat yang dimiliki individu sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Individu 
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yang memiliki minat terhadap suatu aktivitas akan menentukan tujuan yang 

bermanfaat bagi dirinya sehingga tingkah lakunya menjadi terarah dengan baik.  

Pada uji hipotesis minor kedua diperoleh dengan rx2y = 0,260 yang 

memiliki korelasi lemah, serta p = 0,003 (p < 0,01), artinya terdapat hubungan 

yang positif yang signifikan antara sikap siswa terhadap guru dengan prestasi 

belajar. Semakin tinggi sikap siswa terhadap guru maka semakin tinggi pula 

prestasi belajarnya, begitu pun sebaliknya. Dengan demikian hipotesis minor 

kedua diterima. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Damayanti, Yusmansyah dan Andriyanto,  (2017) yang membuktikan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara sikap siswa terhadap guru 

dengan prestasi belajar, yang menunjukkan jika sikap siswa terhadap guru tinggi, 

atau menunjukkan sikap yang baik maka prestasi yang diraih tinggi, begitu 

sebaliknya.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Handayani (2008 : 

122) yang menarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara sikap dengan 

prestasi belajar. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sikap yang positif 

dengan guru akan memudahkan siswa dalam memahami setiap materi yang 

diberikan oleh guru. Menurut hasil penelitian Herawati dan Widiastuti (2013) 

menyatakan bahwa sikap merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, 

sikap yang positif akan membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Menurut Liliweri (2011 : 166) struktur sikap terdiri dari tiga komponen 

yang pertama komponen kognitif berkaitan dengan kepercayaan, teori, harapan, 

sebab dan akibat dari suatu kepercayaan, komponen kedua adalah komponen 

afektif berkaitan dengan emosi dengan menunjukkan perasaan, respect, atau 
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perhatian terhadap objek tertentu, dan komponen ketiga adalah komponen 

konatif kecenderungan untuk bertindak atau memutuskan terhadap objek. Sikap 

berhubungan dengan prestasi belajar, sikap yang positif akan menghasilkan 

prestasi belajar yang baik dan sebaliknya sikap yang negatif akan menghasilkan 

prestasi belajar yang kurang baik. 

Berdasarkan uji hipotesis mayor menggunakan analisis korelasi ganda 

diperoleh R = 0,267, F = 4,753, dan p = 0,010  (p< 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara minat belajar dan sikap siswa terhadap 

guru dengan prestasi belajar IPA. Berarti semakin tinggi minat belajar dan 

semakin tinggi sikap siswa terhadap guru yang dimiliki oleh siswa maka semakin 

tinggi prestasi belajar yang diperoleh siswa, begitu pula sebaliknya. Sehingga 

hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis mayor diterima. Dengan sumbangan 

efektif variabel minat belajar dan sikap siswa terhadap guru terhadap prestasi 

belajar adalah 7,1%. 

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya, menurut 

Wulandari (2012) menyatakan dari hasil korelasi ganda diperoleh korelasinya (R) 

sebesar 0,555. Hasil ini menunjukkan terdapat hubungan antara minat belajar 

dan sikap siswa dengan prestasi belajar. Dengan memiliki minat belajar yang 

tinggi dan sikap siswa yang positif akan membantu dalam proses belajar, karena 

siswa akan lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru pada 

pelajaran berlangsung. 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas dengan rasa senang (Djamarah, 2012 : 48). Dan 

sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk 

mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, 
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barang baik secara positif atau negatif (Syah, 2015 : 150). Pada penelitian 

Arisetiawan (2013), menyatakan faktor yang memiliki kontribusi terbesar 

terhadap kesulitan siswa salah satunya merupakan minat belajar. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Slameto (2013 : 57) bahwa minat memiliki pengaruh besar 

terhadap prestasi belajar, penelitian ini membuktikan teori bahwa minat belajar 

IPA dengan prestasi belajar IPA berhubungan.  

Dengan memiliki minat belajar IPA yang rendah mengakibatkan siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Hal ini tentu akan 

membuat siswa menjadi tidak tertarik dengan kegiatan yang berkaitan pada 

proses belajar. Siswa yang sudah tidak tertarik, akan membuat siswa menjadi 

sulit dalam pemahaman materi yang disampaikan oleh guru. Jika materi yang 

disampaikan oleh guru saja tidak dpat diterima oleh siswa, ketika diberikan soal 

latihan pun siswa tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik.  

Seperti pada penelitian Mulyana, Hidayat dan Sholih (2013) menyatakan 

bahwa tingginya minat siswa terhadap pelajaran disebabkan guru memberikan 

materi dengan metode dan media pembelajaran yang bervariatif serta 

menyenangkan. Hal ini tentu akan membuat siswa memiliki minat yang tinggi 

pada pelajaran yang berkaitan, serta prestasi yang diperoleh siswa pun akan 

meningkat jika siswa memiliki kertertarikan dalam mengikuti proses belajar. 

Pada pernyataan Djamarah (2012 : 48), menyatakan bahwa seseorang 

yang memiliki minat cenderung akan memperhatikan aktivitas tersebut secara 

konsisten dengan rasa senang. Dalam melaksanakan kegiatan belajar ini 

dilakukan dengan konsistensi serta perhatian yang tinggi. Nantinya akan 

membantu siswa dalam menambah pengetahuan dan pemahaman materi yang 

dipelajari.  
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Selain minat belajar, faktor sikap siswa terhadap guru juga berpengaruh 

dalam meningkatkan prestasi belajar IPA. Siswa yang memiliki sikap terhadap 

guru yang tinggi tentu akan memiliki prestasi belajar yang tinggi dan sebaliknya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herawati dan Widiastuti (2013) 

menyatakan bahwa apabila sikap yang dimiliki siswa positif terhadap  pelajaran 

atau guru tentu akan membuat siswa menyukai materi pelajaran. Sikap yang 

dimiliki siswa yang positif dengan guru akan membantu siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya.  

Pada penelitian Damayanti, Yusmansyah, dan Andriyanto (2017) 

menyatakan bahwa siswa yang memiliki sikap yang tinggi akan membuat siswa 

mengembangkan minat dan ketertarikan pada aktivitas belajar, mengembangkan 

tujuan, dan berkomitmen mencapai tujuan. Siswa dengan sikap yang tinggi akan 

memiliki keyakinan serta rasa percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapinya. Jadi, dengan memiliki sikap yang positif akan memberikan 

sumbangan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Sikap siswa terhadap 

guru akan timbul sikap dalam penilaian perfoma guru, penilaian yang muncul 

dapat negatif dan positif. Penilaian yang negatif atas performa guru akan 

membuat siswa menjadi malas mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh 

guru. Selain itu tugas yang diberikan pun tidak dikerjakan dengan baik. Hal ini 

akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Kemudian untuk hasil mean empirik (ME) prestasi belajar IPA adalah 

61,57 dengan SD = 7,357. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

rata - rata prestasi belajar siswa termasuk kategori sedang dengan jumlah 60 

siswa. Sedangkan untuk kategori sangat tinggi hanya 7 siswa, tinggi terdapat 25 
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siswa, rendah terdapat 23 siswa, dan sangat rendah terdapat 12 siswa.  Hasil 

kategori nilai prestasi belajar IPA dpat dilihat pada lampiran D. 

Sedangkan untuk hasil mean hipotetik (MH) minat belajar adalah 55 

dengan SD = 7,33, dan mean empirik (ME) minat belajar 55,48. Hal ini berarti 

bahwa rata - rata minat belajar siswa termasuk kategori sedang, yang berarti 

siswa merasa bosan ketika pelajaran berlangsung, tidak tertarik mengikuti 

pelajaran, tidak antusias saat kegiatan belajar dimulai, serta tidak menyimak guru 

mengajar di dalam kelas. 

Untuk hasil mean hipotetik (MH) sikap siswa terhadap guru adalah 55 

dengan SD = 7,33 dan mean empirik (ME) sikap siswa terhadap guru adalah 

55,31. Hal ini menunjukkan bahwa rata - rata sikap siswa terhadap guru 

termasuk kategori sedang, yang berarti siswa merasa guru mengajar tidak sabar, 

memberikan materi terlalu rumit, guru tidak menggunakan peralatan 

laboratorium, dan guru tidak memberikan jawaban yang jelas ketika siswa 

bertanya. 

Pada penelitian ini masih terdapat kelemahan yang tidak disadari oleh 

peneliti, diantaranya sebagai berikut :  

a. Dalam pemilihan subyek peneliti tidak menggunakan kelas unggulan yang 

terdiri dari kelas – kelas yang siswa siswinya di kategori prestasi belajarnya 

tinggi, sedang, atau rendah. Tetapi peneliti menggunakan kelas yang isi 

subyeknya campur dari siswa yang prestasinya tinggi hingga rendah.  

b. Pelaksanaan penyebaran skala bertepatan dengan jam bebas siswa atau 

tidak adanya pelajaran yang dilakukan sehingga konsentrasi subyek kurang 

terjaga.  
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c. Tingkat pengawasan yang ketat dari peneliti sehingga membuat beberapa 

siswa merasa khawatir dengan jawaban yang diisi akn berdampak dengan 

hasil prestasi belajar siswa.  

d. Skala yang diberikan pada beberapa item terdapat pernyataan tidak 

dimengerti seperti terdapat kata absensi di dalam pernyataan skala sehingga 

siswa diberi penjelasan berkali-kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


