
 

 
 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

analisis korelasi Product Moment. Namun agar hasil pengujian korelasi tersebut 

tidak bias, maka sebelumnya data-data variabel bebas dan tergantung harus 

memenuhi asumsi normalitas dan linearitas. 

5.1. Uji Asumsi 
 

Uji asumsi dilakukan untuk memenuhi syarat analisis data dengan 

korelasi product moment, yang variabel tergantung dan variabel bebasnya 

masing-masing harus didistribusi normal dan memiliki hubungan linier. 

5.1.1. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas setiap variabel menggunakan program Statistical Pacages 

for Social Sciences (SPSS) Release 13.0. Perhitungan normalitas dilakukan 

dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z Test. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran E. 

5.1.1.1. Skala Kebahagiaan 
 

Hasil uji normalitas pada variabel kebahagiaan menunjukkan nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,500 dengan p= 0,964 ( p > 0,05) sehingga 

dapat diketahui bahwa distribusi penyebaran item adalah normal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 
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5.1.1.2. Skala Motivasi Belajar 

Hasil uji normalitas pada variabel motivasi belajar menunjukkan nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,722 dengan p=0,675 (p > 0,05)  sehingga 

dapat diketahui bahwa distribusi penyebaran item adalah normal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 

5.1.2. Uji Linieritas 
 

Uji Linieritas penelitian ini menggunakan Statistical Pacages for Social 

Sciences (SPSS) Release 13.0. Uji Linieritas dilakukan untuk melihat hubungan 

antara variabel penelitian. Variabel kebahagiaan dan variabel motivasi belajar 

memiliki hubungan dengan nilai Flinear = 16,024 dengan p= 0,003 (p< 0,05) yang 

berarti hubungan linier antara kebahagiaan dengan motivasi belajar adalah 

hubungan linier. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2. 

5.2. Hasil Analisis Data 
 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hubungan antara kebahagiaan 

dengan motivasi belajar. Uji hipotesis dilakukan menggunakan dengan teknik 

korelasi Product Moment dengan menggunakan program Statistical Pacages for 

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

kebahagiaan dengan motivasi belajar siswa menggunakan korelasi Product 

Moment menghasilkan nilai rxy = 0,447 dengan p= 0,000 (p < 0,01), sehingga 

dapat disimpulkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kebahagiaan dengan motivasi belajar siswa. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran F. 
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5.3. Pembahasan 
 

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis hubungan antara kebahagiaan 

dengan motivasi belajar siswa menggunakan korelasi Product Moment 

menghasilkan nilai rxy = 0,447 dengan p= 0,000 (p < 0,01). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ada suatu hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kebahagiaan dengan motivasi belajar. Semakin tinggi kebahagiaan semakin 

tinggi pula motivasi belajar siswa, begitupun sebaliknya. Hal ini menjelaskan 

bahwa kebahagiaan individu memengaruhi motivasi belajarnya. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu hal yang 

memengaruhi motivasi belajar siswa adalah adanya suatu kondisi siswa yang 

baik, sehingga menjadikan siswa lebih mudah menerima kehidupan dan tidak 

merasa terbebani oleh kondisi kehidupannya, sehingga dalam belajar tidak 

terganggu karena pengaruh kondisi kehidupan yang dialami (Katuk, Kalalo & 

Demonlinggo, 2018). Kebahagiaan individu memiliki pengaruh yang besar 

dalam motivasi belajar, individu yang puas dengan situasi keuangan, keluarga, 

kehidupan dan kesehatan akan merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya Hal 

tersebut yang menjadikan siswa yang bahagia dengan kehidupannya akan 

cenderung lebih termotivasi dalam belajar (Easterlin, 2006). 

Menurut Wigfield & Eccler (dalam Ullah, Sagheer, Sattar, & Khan 2013) 

adanya ketakutan terhadap kegagalan dalam belajar dan adanya kebahagiaan 

diri terhadap kepuasan kinerja atau kemampuannya dapat memengaruhi 

motivasi belajar. Menurut Seligman (2002) setiap individu memiliki faktor dari 

dalam dan dari luar yang berbeda-beda, sehingga dapat mendatangkan 

kebahagiaan. Faktor dari luar antara lain yaitu usia, kesehatan, emosi negatif, 
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pendidikan, uang, kehidupan sosial, status pernikahan, iklim, ras, dan jenis 

kelamin, serta agama seseorang. Sedangkan faktor internal yang dapat 

memengaruhi kebahagiaan adalah kepuasan terhadap masa lalu seperti hal 

yang dapat dicapai dengan bersyukur, memberi, memaafkan dan melupakan hal- 

hal yang buruk, optimis terhadap cita-citanya serta masa depan, dan 

kebahagiaan pada masa sekarang. Jika siswa memiliki kebahagiaan dalam hidu 

kehidupan yang di jalani. Menjadikan siswa akan memiliki motivasi belajar yang 

tinggi dan mampu belajar dengan baik, begitupun sebaliknya. 

Pengaruh kebahagiaan dalam kehidupan siswa membuat siswa mampu 

menerima kehidupan dan menjadikan siswa memiliki motivasi diri untuk 

menjalankan kehidupan. Adanya kebahagiaan memberikan motivasi, semangat, 

dan dorongan bagi remaja dalam menjalani berbagai kegiatan baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Siswa juga akan lebih termotivasi untuk berpikiran 

positif, tidak berprasangka buruk, dan lebih bersikap positif terhadap orang lain 

dan diri sendiri. Dapat dilihat bahwa kebahagiaan merupakan suatu kondisi yang 

penting untuk dicapai karena dapat memberikan berbagai dampak positif dalam 

kehidupan (Chaplin, 2006). 

Sumbangan Efektif (SE) kebahagiaan terhadap motivasi belajar siswa 

SMP Kanisius sebesar 20% sedangkan sisanya sebesar 80% dipengaruhi 

adanya ketakutan terhadap kegagalan dalam belajar. Mean Empirik (Me) variabel 

kebahagiaan dalam penelitian ini sebesar 70,85. Jika dibandingkan dengan 

mean hipotetik (Mh) sebesar 52,5 dan standart deviasi hipotetik (SDh) 17,50 
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dengan demikian Me lebih besar dari Mh. Maka ini berarti rata-rata kebahagiaan 

pada subjek penelitian memiliki kategori sedang. Hal ini bisa terjadi karena siswa 

sudah bahagia dengan kehidupannya seperti terpenuhinya kesehatan yang lebih 

baik, finansial yang cukup, tempat tinggal yang baik, adanya harapan dan 

keyakinan serta optimisme dalam kehidupan. Siswa merasa kehidupan yang 

mereka jalani menyenangkan, dapat memaknai kehidupan, dan terlibatan dalam 

berbagai kegiatan serta adanya relasi yang baik dengan teman sekelas. Hal 

tersebut yang dapat menumbuhkan rasa bahagia didalam diri siswa. 

Mean Empirik (Me) variabel motivasi belajar dalam penelitian ini sebesar 

78,26. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 62,5 dan standart 

deviasi hipotetik (SDh) 20,83 dengan demikian Me lebih besar dari Mh. Maka ini 

berarti rata-rata motivasi belajar pada subjek penelitian memiliki kategori sedang. 

Hal ini dipengaruhi karena siswa sudah memiliki dorongan untuk belajar karena 

adanya fasilititas sekolah yang menunjang pembelajaran, metode pembelajaran 

yang tidak monoton, siswa memiliki respon saat belajar dikelas, dan mereka 

senang dengan upaya sendiri dalam hal mengerjakan soal ataupun belajar di 

kelas. Motivasi belajar pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi dari dalam saja, 

melainkan adanya pengaruh dari luar yang dapat memengaruhi motivasi belajar. 

Motivasi intrinsik bisa dikatakan sebagai bentuk motivasi dari dorongan dalam diri 

untuk meraih sesuatu. Motivasi dari luar lebih memberikan pengaruh terhadap 

individu. Dorongan dari luar tersebut akan memotivasi seseorang agar kenginan 

atau tujuan mereka tercapai sekalipun dalam diri mereka tidak begitu antusias 

dengan apa yang dilakukan (Syah,2005). 
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5.4. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki kelemahan yang 

menjadi keterbatasan penelitian, antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai karena keterbatasan 

subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti juga tidak melakukan try 

out di sekolah lain yang memiliki karakteristik yang sama dan ada 

beberapa item gugur yang memungkinkan dapat mengkontaminasi hasil 

penelitian. 

2. Peneliti mengandalkan data skala secara kuantitatif dan tidak ada 

pertanyaan terbuka. Hal tersebut menjadikan data penelitian hanya 

berdasarkan pada data saja dan tidak ada pertanyaan terbuka untuk 

memperdalam hasil penelitian. 


