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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data dan linear atau tidaknya 

hubungan antar variabel. Dengan kata lain, tujuan dilakukan uji asumsi 

adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memenuhi 

persyaratan analisis statistik dengan teknik korelasi product moment. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk membuktikan bahwa data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Kolmogorov–Smirnov Z. Pengujian normalitas 

terhadap alat ukur menggunakan program komputer teknik SPSS 

versi 13.0. 

Berdasarkan uji normalitas terhadap data minat belajar bahasa 

Turki diperoleh nilai K-S Z = 0,502 dengan p > 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebaran data minat belajar bahasa Turki 

memiliki distribusi normal. Berdasarkan uji normalitas terhadap data 
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Prestasi belajar bahasa Turki diperoleh nilai K-S Z = 0,897 dengan p 

> 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaran data memiliki 

distribusi normal.  

b. Uji Linearitas 

Selain uji normalitas, asumsi yang harus dipenuhi dalam 

teknik korelasi adalah uji linearitas. Uji linearitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji F. Pengujian linearitas terhadap alat ukur 

menggunakan program komputer teknik SPSS versi 13.0. 

Berdasarkan uji linearitas diperoleh koefisien Flinear = 6,951 

dengan p < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

variabel minat belajar bahasa Turki dengan variabel prestasi belajar 

bahasa Turki dalam penelitian ini adalah linear atau persamaan 

kedua variabel tersebut membentuk garis lurus.  

2. Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

product moment dari Karl Pearson. Teknik korelasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara minat belajar bahasa 

Turki dengan prestasi belajar bahasa Turki. 

Berdasarkan uji korelasi antara minat belajar bahasa Turki 

dengan Prestasi belajar bahasa Turki diperoleh koefisien korelasi rxy = 

0,393 dengan p < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan positif dan signifikan antara minat belajar bahasa Turki 

dengan prestasi belajar bahasa Turki.  
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara minat 

belajar bahasa Turki dengan prestasi belajar bahasa Turki. Hal ini dapat 

dilihat dari rxy sebesar 0,393 dengan p < 0,05, sehingga semakin tinggi 

Minat belajar siswa terhadap bahasa Turki, maka prestasi belajar bahasa 

Turki pada siswa akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Besarnya pengaruh 

minat belajar bahasa Turki terhadap prestasi belajar bahasa Turki tampak 

pada sumbangan efektifnya sebesar 15,5%.  

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini terbukti, yaitu ada 

hubungan positif antara Minat belajar berbahasa Asing dengan Prestasi 

belajar bahasa Turki. Hasil yang telah diperoleh ini sesuai dengan pendapat 

Winkel (1996, h.188) yang berpendapat bahwa dalam proses belajar, 

individu yang memiliki ketertarikan terhadap apa yang sedang 

dipelajarinya, maka dirinya menjadi tekun dan merasa senang dalam 

mengikuti kegiatan belajar, sehingga materi yang diberikan dapat diserap 

secara maksimal dan pada akhirnya ketika diberikan evaluasi atau tes 

prestasi belajar individu tersebut menjadi berhasil atau dengan kata lain 

prestasi belajarnya meningkat. Minat terhadap belajar bahasa Turki yang 

ada pada diri siswa menyebabkan siswa tersebut memiliki ketertarikan 

terhadap bahasa Turki itu sendiri, sehingga pada saat menjalani 
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kegiatannya tersebut akan merasa senang dan memiliki ketekunan untuk 

menggelutinya. 

Prestasi belajar merupakan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. Apabila prestasi belajar siswa setelah menerima informasi di 

akhir setiap periode kegiatan belajar mengajar mendapat nilai baik maka 

kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan berhasil. Prestasi belajar 

menurut Winkel (1986, h.19) menunjukkan seberapa jauh bahan yang 

diterima dikuasai siswa dan siswa dapat memanfaatkan penguasaan 

tersebut dalam pemecahan masalah. Prestasi belajar bahasa Turki 

menggambarkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran bahasa Turki 

yang diberikan, juga untuk mengetahui seberapa jauh pengalaman belajar 

yang telah dipahami siswa. 

Hasil penelitian terhadap variabel prestasi belajar bahasa Turki diperoleh 

rata-rata sebesar 66,45. Hal ini berarti bahwa nilai rata-rata mata pelajaran 

bahasa Turki tersebut tergolong rendah karena standar penilaian penilaian 

menurut guru bahasa Turki di SEMESTA, standar nilai tinggi adalah 90, 

cukup 70, rendah 50. Hasil yang telah dicapai ini ternyata dipengaruhi oleh 

minat belajar siswa terhadap bahasa Turki itu sendiri. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  Mempirik untuk variabel Minat belajar bahasa Turki, 

sebesar 91,55 dengan SDempirik sebesar 14,265, sedangkan Mhipotetik sebesar 

85 dengan SDhipotetik sebesar 17. Hal ini berarti bahwa Minat belajar siswa 

terhadap bahasa Turki adalah cenderung sedang Artinya bahwa siswa telah 
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memiliki ketertarikan dan keinginan untuk mempelajari bahasa Turki 

sehingga mempengaruhi prestasi belajar bahasa Turki siswa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wigfield dan Guthrie (dalam Sandjaja, 2001, h. 17) yang menunjukkan 

hasil bahwa siswa yang memiliki minat membaca tinggi akan berprestasi 

tinggi di sekolah, sebaliknya siswa yang memiliki minat membaca rendah 

akan rendah pula prestasi belajarnya. Minat belajar dapat menunjang 

seorang anak dalam usahanya mencapai suatu prestasi akademik.  

Hurlock (1997, h. 78) mengemukakan bahwa minat memainkan peranan 

penting dalam kehidupan seseorang dan mempunyai dampak yang besar 

atas perilaku dan sikap. Suatu kegiatan akan terlaksana baik jika orang 

menaruh minat terlebih dahulu pada kegiatan tersebut. Jefkins (1994, h. 

242) mengatakan bahwa seseorang yang memiliki minat terhadap suatu 

kegiatan merasa yakin bahwa kegiatan yang diminati tersebut memang 

layak untuk dilakukan dan akan memberikan kepuasan sebagaimana yang 

diinginkan dan memiliki keyakinan bahwa nantinya kegiatan yang 

diminatinya tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Keyakinan 

tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajarnya karena individu meyakini 

bahwa proses belajar yang dilaluinya akan bermanfaat bagi dirinya 

sehingga energi yang dimiliki dapat tercurah secara maksimal untuk 

mempelajari materi yang diberikan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan yang positif antara minat belajar berbahasa asing 

(bahasa Turki) dengan prestasi belajar bahasa Turki.  
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Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu:  

1. Kemungkinan adanya pengaruh social desirability, yaitu keinginan 

subyek penelitian memberikan jawaban yang sesuai dengan norma-

norma yang berlaku dan tidak sesuai dengan keadaan diri yang 

sebenarnya.  

2. Adanya keterbatasan waktu penelitian sehingga penelitian ini tidak 

dapat meneliti variabel-variabel penelitian secara lebih akurat. Selain 

itu, pengambilan waktu di sore hari sangat mempengaruhi tingkat 

kelelahan siswa, sehingga banyak siswa mengisi skala dengan apa 

adanya (kurang serius) karena faktor kelelahan tersebut. 

3. Peneliti tidak dapat mendapatkan hasil-hasil ujian semester bahasa 

Turki para siswa yang diteliti untuk analisis item tes Prestasi belajar 

bahasa Turki. 

4. Peneliti tidak menganalisis item prestasi belajar bahasa Turki karena 

materi pelajaran bahasa Turki dibuat oleh guru mata pelajaran bahasa 

Turki.   
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