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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan try out tidak 

terpakai sehingga data pada item-item yang valid tidak menjadi data 

hasil penelitian. Setelah itu, item-item valid yang dijadikan hasil 

penelitian diuji maka dilakukanlah uji asumsi dan uji hipotesis 

terhadap data dari penelitian. 

 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

uji normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linearitas 

hubungan variable bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal 

tidaknya sebaran skor variabel motivasi berprestasi akademik, 

variabel persepsi terhadap harapan orang tua dan variabel rasa 

takut gagal dalam belajar. Data dari variabel penelitian diuji 

normalitas sebarannya dengan menggunakan program SPSS 

(Statistical Package for Social Science) for Windows release 

13.00 yaitu dengan uji Kolmogorov Smirnov Test ( K-SZ ).  

Hasil uji normalitas variabel motivasi berprestasi 

akademik didapat nilai K-S Z = 0,657 dengan p>0,05. Hasil 
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ini dapat berarti variabel motivasi berprestasi akademik 

berdistribusi normal. 

 Hasil uji normalitas variabel persepsi terhadap 

harapan orang tua didapat nilai K-S Z = 0,823 dengan p>0,05. 

Hasil ini dapat berarti variabel persepsi terhadap harapan 

orang tua berdistribusi normal. 

 Hasil uji normalitas variabel rasa takut gagal dalam 

belajar didapat nilai K-S Z = 0,918 dengan p>0,05. Hasil ini 

dapat berarti variabel rasa takut gagal dalam belajar  

berdistribusi normal. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F-1. 

b. Uji Linieritas 

Analisis uji linieritas dalam penelitian ini 

menggunakan uji liniertas dari SPSS (Statistical Package for 

Social Science) for Windows release 13.00. 

Hasil uji linieritas antara persepsi terhadap harapan 

orang tua dengan motivasi berprestasi akademik 

menunjukkan Flinier = 6,400 dengan p<0,05 yang berarti 

korelasi antara kedua variabel bersifat linier. 

 Hasil uji linieritas antara rasa takut gagal dalam 

belajar dengan motivasi berprestasi akademik menunjukkan 

Flinier = 6,237 dengan p<0,05 yang berarti korelasi antara 

kedua variabel bersifat linier. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat dilampiran F-2. 
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2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah uji normalitas dan uji 

linearitas. Hipotesis diuji dengan menggunakan teknik Analisis 

Regresi Dua prediktor untuk hipotesis mayor dan teknik korelasi 

Product Moment untuk hipotesis minor. 

a. Uji Hipotesis Mayor 

Hasil uji hipotesis mayor adalah Ry12 = 0,376 dan Fhit = 5,683 

dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang sangat signifikan antara persepsi terhadap harapan orang 

tua dan rasa takut gagal dalam belajar dengan motivasi 

berprestasi akademik, sehingga hipotesis mayor diterima. 

b. Uji Hipotesis Minor 

1) Hasil uji hipotesis minor pertama adalah rx1y = 0,289 

dengan p<0,01 berarti ada hubungan yang positif dan 

sangat signifikan antara persepsi terhadap harapan orang 

tua dengan motivasi berprestasi akademik, sehingga 

hipotesis minor pertama penelitian ini diterima. 

2) Hasil uji hipotesis minor kedua adalah rx2y = 0,286 dengan 

p<0,01 berarti ada hubungan yang positif dan sangat 

signifikan antara rasa takut gagal dalam belajar dengan 

motivasi berprestasi akademik, sehingga hipotesis minor 

kedua penelitian ini diterima. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G 
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B. Pembahasan 

Hasil penelitian yang telah diuji dengan menggunakan 

teknik Analisis Regresi Dua prediktor menunjukkan Ry12 = 0,376 

dan Fhit = 5,683 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang sangat signifikan antara persepsi terhadap harapan 

orang tua dan rasa takut gagal dalam belajar dengan motivasi 

berprestasi akademik, sehingga hipotesis mayor diterima. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

rasa takut gagal dalam belajar dan persepsi terhadap harapan orang 

tua dengan motivasi berprestasi akademik. Dimana hal tersebut 

sesuai dengan pendapat menurut Heckhausen (dikutip Setiawan, 

1997, h.135) mengatakan bahwa motivasi berprestasi dipengaruhi 

oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi tujuan-

tujuan yang ditetapkan, harapan-harapan yang diinginkan, cita-cita 

yang mendasar, harga diri, adanya rasa takut untuk sukses dan 

kemampuan yang tergantung dalam diri individu atau potensi dasar 

yang dimiliki. Faktor ekstrinsik meliputi faktor situasional, norma 

kelompok, harapan orang tua, resiko yang ditimbulkan sebagai 

akibat dari prestasi yang diperoleh, lingkungan keluarga, sikap 

terhadap kehidupan lingkungan serta pengalaman-pengalaman yang 

dimiliki. 

Menurut Sarwono (1984, h.51) orang tua amat berpengaruh 

pada masa depan anak-anaknya, termasuk status sosialnya kelak. 

Orang tua bahkan menuntut dan berharap agar anaknya dapat 

berhasil dalam segala hal. Dari harapan-harapan orang tua terhadap 
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anaknya, akan dipersepsikan anak sebagai suatu hal yang positif. 

Dengan berbekal persepsi yang positif terhadap harapan orang tua, 

anak akan terdorong untuk berusaha mencapai sukses seperti yang 

diajarkan dan diharapkan oleh lingkungannya selama ini. 

Menurut Paulson (Maya C, 2000, h.3) ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi motivasi berprestasi akademik dari para siswa. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi anak 

terhadap harapan orang tua mereka yang menginginkan agar 

anaknya dapat menjadi yang terbaik. 

Besarnya sumbangan rasa takut gagal dalam belajar dan 

persepsi terhadap harapan orang tua terhadap motivasi berprestasi 

akademik tampak pada Sumbangan Efektif ( SE ) sebesar 14,10 %. 

Ini berarti bahwa 14,1 % motivasi berprestasi akademik disebabkan 

oleh persepsi terhadap harapan orang tua dan rasa takut gagal dalam 

belajar. Sumbangan dari faktor-faktor yang lain sebesar 85,90 %, 

faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor inteligensi, faktor 

organisme, faktor psikologis, faktor lingkungan, faktor intrinsik, dan 

faktor ekstrinsik. 

Menurut Mc Clelland (dalam Stoner, 1986, h.72) motivasi 

berprestasi akademik dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut. 

Persepsi dalam hal ini yaitu persepsi terhadap harapan orang tua. 

Jika seseorang mempunyai persepsi yang positif terhadap harapan 

orang tuanya maka ia akan memiliki motivasi berprestasi akademik 

yang tinggi. Faktor lain yang juga mempengaruhi motivasi 

berprestasi akademik menurut Horner (dalam Maya C, 2000, h.9) 
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adalah rasa takut akan gagal. Krech,crutchfield dan Balachey (dalam 

Gunarsa, 1989, h.103) mengatakan bahwa motivasi berprestasi 

dipengaruhi oleh pengalaman akan pemenuhan kebutuhan, perasaan 

dan pikiran dari dalam diri individu, dan lingkungannya.  

Pengujian terhadap hipotesis minor pertama dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment diperoleh hasil rx1y = 

0,289 dengan p<0,01 berarti ada hubungan yang positif dan sangat 

signifikan antara persepsi terhadap harapan orang tua dengan 

motivasi berprestasi akademik, sehingga hipotesis minor pertama 

penelitian ini diterima. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

antara persepsi terhadap harapan orang tua dengan motivasi 

berprestasi akademik, dengan kata lain hasil penelitian ini sesuai 

dengan sikap orang tua yang ditunjukkan kepada anaknya, maka 

menimbulkan suatu persepsi didalam diri siswa. Persepsi siswa yang 

satu terhadap yang lainnya berbeda. Karena persepsi dipengaruhi 

oleh banyak faktor, antara lain faktor eksternal yaitu faktor yang 

berasal dari luar dirinya, diantaranya orang tua (Hurlock, 1994, 

h.95). Harapan orang tua dalam belajar dapat dikatakan sebagai 

keinginan atau kehendak dari orang tua agar anaknya mencapai 

tujuan yang secara aktif dan terarah sesuai dengan tujuan yang 

ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian dari Setiawan (1997, h.139) 

menunjukan ada korelasi yang sangat signifikan antara harapan 

orang tua akan prestasi anak dengan motif berprestasi dengan 

mengendalikan inteligensi. 
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Pengujian terhadap hipotesis minor kedua dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment diperoleh hasil rx2y 

= 0,286 dengan p<0,01 berarti ada hubungan yang positif dan sangat 

signifikan antara rasa takut gagal dalam belajar dengan motivasi 

berprestasi akademik, sehingga hipotesis minor kedua penelitian ini 

diterima. 

Hasi penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

antara motivasi berprestasi akademik dengan rasa takut gagal dalam 

belajar, hal ini sesuai dengan pendapat Hermans (dalam purwanto 

1998, h.92) bahwa rasa takut gagal dapat menyebabkan ketegangan 

yang mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Para 

siswa biasanya merasakan ketakutan yang tinggi apabila harapannya 

tidak dapat dipenuhi. Para siswa biasanya mengalami ketakutan pada 

saat menghadapi ujian. Selain itu menurut Gulo dan Kartono (1987, 

h.25) bahwa ketakutan bersumber dan tergantung pada situasi 

tertentu. Rasa takut gagal merupakan ciri beberapa orang. Seseorang 

mengembangkan rasa takut gagal, hal ini disebabkan karena adanya 

pengalaman kegagalan berulang kembali dalam setiap kegiatannya 

dimasa lalu, karena adanya pengalaman kegagalan yang menjadi 

tolak ukur maka hal ini akan meningkatkan motivasi berprestasinya. 

Berdasarkan hasil penelitian Bong (2001, h.30) menyatakan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara rasa takut gagal dalam belajar 

dengan motivasi berprestasi akademik siswa. 

Ditinjau dari besarnya mean empirik yang didapat untuk 

variabel motivasi berprestasi akademik adalah 94,35 dengan standar 
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deviasi 11,220. Peneliti kemudian membagi data motivasi berprestasi 

akademik yang ada berdasarkan mean empirik dan standar deviasi 

tersebut menjadi lima kategori, yaitu : 

 
Tabel 13 

Kategori Tingkat Motivasi Berprestasi Akademik 
 

Tingkatan Rentang Nilai Jumlah % 
Sangat Rendah 66,300 – 77,520 4 5.5% 

Rendah 77,520 – 88,740 18 25% 
Sedang 88,740 – 99,960 30 41.6% 
Tinggi 99,960 – 111,180 13 18.2% 

Sangat Tinggi 111,180 – 122,400 7 9.8% 
Jumlah 72 100% 

 

Berdasarkan hasil kategori tingkat motivasi berprestasi 

akademik yang diperoleh, menunjukkan tingkat motivasi berprestasi 

akademik sangat rendah dengan rentang nilai 66,300 – 77,520 

jumlah siswanya 4 anak, tingkat motivasi berprestasi akademik 

rendah dengan rentang nilai antara 77,520 – 88,740 jumlah siswanya 

18 anak, tingkat motivasi berprestasi akademik sedang dengan 

rentang nilai antara 88,740 – 99,960 jumlah siswanya 30 anak, 

tingkat motivasi berprestasi akademik tinggi dengan rentang nilai 

antara 99,960 – 111,180 jumlah siswanya 13 anak, dan tingkat 

motivasi berprestasi sangat tinggi dengan rentang nilai 111,180 – 

112,400 jumlah siswanya 7 anak.  

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa motivasi berprestasi 

akademik pada siswa SMA Negeri 2 Tegal pada tingkatan sedang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BP, peneliti memperoleh 

keterangan bahwa siswa-siswa di SMA tersebut cukup memiliki 
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keinginan untuk dapat lulus ujian nasional dengan nilai yang cukup 

baik. Disamping itu peneliti juga melakukan observasi bersamaan 

pada saat pembagian skala, pada saat itu peneliti melihat bahwa 

siswa-siswa di SMA itu memang sudah cukup memiliki motivasi 

untuk berprestasi. Peneliti dapat menyimpulkan demikian sebab pada 

saat peneliti membagikan skala, peneliti melihat bahwa para siswa 

cukup antusias dalam menanggapi skala yang dibagikan oleh 

peneliti. 

Ditinjau dari besarnya mean empirik yang didapat untuk 

variabel persepsi terhadap harapan orang tua adalah 52,510 dengan 

standar deviasi 2,356. Peneliti kemudian membagi data persepsi 

terhadap harapan orang tua yang ada berdasarkan mean empirik dan 

standar deviasi tersebut menjadi lima kategori, yaitu : 

Tabel 14 
Kategori Tingkat Persepsi Terhadap Harapan Orang Tua 

 
Tingkatan Rentang Nilai Jumlah % 

Sangat Rendah 46,620 – 48,976 2 2.8% 
Rendah 48,976 – 51,332 22 30.5% 
Sedang 51,332 – 53,688 22 30.5% 
Tinggi 53,688 – 56,044 24 33.4% 

Sangat Tinggi 56,044 – 58,400 2 2.8% 
Jumlah 72 100% 

 

Berdasarkan hasil kategori tingkat persepsi terhadap 

harapan orang tua yang diperoleh, menunjukkan tingkat persepsi 

terhadap harapan orang tua sangat rendah dengan rentang nilai 

46,620 – 48,976 jumlah siswanya 2 anak, tingkat persepsi terhadap 

harapan orang tua rendah dengan rentang nilai antara 48,976 – 
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51,332 jumlah siswanya 22 anak, tingkat persepsi terhadap harapan 

orang tua sedang dengan rentang nilai antara 51,332 – 53,688 jumlah 

siswanya 22 anak, tingkat persepsi terhadap harapan orang tua tinggi 

dengan rentang nilai antara 53,688 – 56,044 jumlah siswanya 24 

anak, dan tingkat persepsi terhadap harapan orang tua sangat tinggi 

dengan rentang nilai 56,044 – 58,400 jumlah siswanya 2 anak.  

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa persepsi terhadap 

harapan orang tua di SMA Negeri 2 Tegal pada tingkatan 

tinggi.Tingkat persepsi terhadap harapan orang tua yang tergolong 

tinggi ini menunjukkan bahwa persepsi para siswa terhadap harapan 

orang tuanya bagus. Hal ini di lihat dari hasil skala persepsi terhadap 

harapan orang tua yang peneliti bagikan yang menunjukkan bahwa 

persepsi para siswa terhadap harapan orang tuanya bagus serta dari 

hasil wawancara peneliti dengan guru BP yang mengatakan bahwa 

sebagian besar keluarga mereka termasuk keluarga yang memiliki 

tingkat pendidikan yang cukup tinggi, sehingga para keluarga 

menginginkan anak-anak mereka bisa lebih berhasil daripada 

mereka. 

Ditinjau dari besarnya mean empirik yang didapat untuk 

variabel rasa takut gagal dalam belajar adalah 54,220 dengan standar 

deviasi 8,599. Peneliti kemudian membagi data rasa takut gagal 

dalam belajar yang ada berdasarkan mean empirik dan standar 

deviasi tersebut menjadi lima kategori, yaitu : 
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 Tabel 15 

Kategori Tingkat Rasa Takut Gagal Dalam Belajar 
 

Tingkatan Rentang Nilai Jumlah % 
Sangat Rendah 32,723 – 41,322 3 4.1% 

Rendah 41,322 – 49,921 20 26.5% 
Sedang 49,921 – 58,520 27 37.5% 
Tinggi 58,520 – 67,119 20 27.8% 

Sangat Tinggi 67,119 – 75,717 3 4.1% 
Jumlah 72 100% 

 

Berdasarkan hasil kategori tingkat rasa takut gagal dalam 

belajar yang diperoleh, menunjukkan tingkat rasa takut gagal dalam 

belajar sangat rendah dengan rentang nilai 32,723 – 41,322 jumlah 

siswanya 3 anak, tingkat rasa takut gagal dalam belajar rendah 

dengan rentang nilai antara  41,322 – 49,921 jumlah siswanya 20 

anak, tingkat rasa takut gagal dalam belajar sedang dengan rentang 

nilai antara 49,921 – 58,520 jumlah siswanya 27 anak, tingkat rasa 

takut gagal dalam belajar tinggi dengan rentang nilai antara 58,520 – 

67,119 jumlah siswanya 20 anak, dan tingkat rasa takut gagal dalam 

belajar sangat tinggi dengan rentang nilai 67,119 – 75,717 jumlah 

siswanya 3 anak.  
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Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa rasa takut gagal 

dalam belajar di SMA Negeri 2 Tegal pada tingkatan sedang. 

Tingkat rasa takut gagal dalam belajar yang tergolong sedang ini 

mengindikasikan bahwa para siswa tidak terlalu mengalami 

ketakutan dalam menghadapi kemungkinan akan kegagalan mereka 

dalam belajar. Hal ini terlihat bahwa mereka tidak terlalu khawatir 

ketika akan menghadapi ujian nasional. Selain itu berdasarkan hasil 

observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa 

kekhawatiran pada para siswa tidak begitu terlihat, mereka terlihat 

biasa saja ketika akan menghadapi ujian nasional. 
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