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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III SD Negeri 
Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015,  (2) ada tidaknya 
pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III SD Negeri 
Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015, (3) ada tidaknya 
pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III 
SD Negeri Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah 
semua siswa kelas III SD Negeri Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 
2014/2015 yang berjumlah 17 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dan SR dan SE 
yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan: Y= 0,33 + 
0,59 X1 + 0,62 X2.  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
Motivasi berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. Hal ini berdasarkan hasil uji t 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,194 > 1,753 dan SR sebesar 50,11% dan SE 
sebesar 32,57% (2) Minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. Hal 
ini berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,290 > 1,753 , dan 
SR sebesar 49,89% dan SE sebesar 32,42% (3) Motivasi dan minat belajar 
berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. Hal ini berdasarkan uji F diketahui 
bahwa Fhitung  > Ftabel, yaitu 9,56 > 3,74. 
 

Kata kunci: motivasi, minat belajar, prestasi, IPA. 

 

 



A. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari berbagai sistem yang ada 

dalam aspek kehidupan manusia.  Pendidikan mampu menghasilkan manusia 

yang mempunyai keterampilan dan ilmu pendidikan, berbudi pekerti baik, 

disiplin, kreatif serta mampu menyikapi permasalahan dengan berpandangan 

jauh kedepan. Menurut Oemar Hamalik (2007: 14) Pendidikan adalah usaha 

sadar yang menyiapkan peserta didik melalui beberapa kegiatan seperti 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang. Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas 

pendidikan bangsa itu sendiri. Sekarang ini dunia pendidikan diharapkan 

mampu melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan 

berkompetensi. 

Sistem pendidikan di Indonesia sampai saat ini sudah mengalami 

perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dengan sadar sebagai 

langkah untuk pendidikan bangsa Indonesia yang lebih berkualitas. 

Perubahan-perubahan tersebut harus didasari dari motivasi dan minat dari 

setiap individu. Perkembangan pendidikan di Indonesia dapat terwujud 

dengan cepat apabila ada tindakan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku untuk menggapai cita-citanya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern (faktor dari 

dalam) dan faktor ekstern (faktor dari luar) (Slameto, 2010: 54). Ciri-ciri 

suatu pembelajaran berhasil yaitu diantaranya dapat dilihat dari kadar 

kegiatan siswa dalam belajar. Semakin tinggi motivasi dan minat belajar 

siswa maka semakin tinggi pula keberhasilan suatu pembelajaran. Agar 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik seorang guru harus mampu 

bersikap profesional, profesional disini diartikan guru harus mempunyai 

ketrampilan khusus yang mampu membuat suasana pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan bagi siswa, salah satunya ketrampilan 

membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa agar kualitas hasil belajar 

dapat meningkat. 



Prestasi belajar merupakan cerminan dari usaha siswa dalam belajar, 

semakin baik usaha belajar siswa maka semakin tinggi prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembelajaran dan 

pencapaian tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan, siswa di SD Negeri Pandansari ini siswa cenderung pilih-pilih 

dalam hal mata pelajaran. Siswa akan bersemangat pada mata pelajaran yang 

diminati dan menyampingkan mata pelajaran yang kurang diminati. Banyak 

mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar salah satunya mata pelajaran 

IPA yang kurang diminati siswa. Padahal pelajaran IPA ini adalah salah satu 

pelajaran yang penting dan dijadikan Ujian Akhir Nasional (UAN) dalam 

pendidikan. Banyak siswa sekolah dasar menganggap jika IPA kurang 

menarik dan sulit dalam menghafal materi, hal itu dapat dilihat berdasarkan 

nilai KBM pada pembelajaran IPA kurang dari nilai KBM pelajaran lainnya.  

Dari uraian di atas disimpulkan dalam pembelajaran IPA diperlukan 

adanya rasa suka dari siswa dan siswa termotivasi terhadap pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar IPA, dengan adanya rasa suka 

dan motivasi yang dimiliki siswa maka siswa akan tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran secara aktif. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Dan Minat Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas Iii Sd N Pandansari Warungasem Batang 

Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Disebut 

penelitian kuantitatif karena objektivitas desain penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan 

percobaan terkontrol (Sukmadinata, 2012: 53). Menurut Arikunto (2006: 118) 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yakni variabel bebas ( 

X1 dan X2 ) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 



motivasi dan minat belajar. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

prestasi belajar IPA. Subjek yang digunakan adalah siswa kelas III SD N 

Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 17 

siswa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket dan dokumentasi. 

Teknik angket yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa angket motivasi dan minat belajar siswa untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar IPA siswa 

kelas III SD N Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015. 

Sebelum angket digunakan untuk penelitian dilakukan terlebih dahulu butir 

item angket diuji kevalidan dan reliabilitasnya dengan cara melakukan uji 

coba atau try out pada siswa kelas III SD N Sidorejo 1 Warungasem. 

Sedangkan dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

data-data tentang profil sekolah, nama-nama siswa kelas III, daftar nilai siswa 

kelas III, serta foto siswa saat mengerjakan angket di sekolah. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, 

koefisien determinasi, dan SR dan SE, yang sebelumnya dilakukan uji 

prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas. 

 

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas butir 

angket. Berdasarkan uji coba angket motivasi tedapat 21 soal yang valid, 

yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 

24, 25, 26. Dengan demikian 21 angket yang valid tersebut dapat 

digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Berdasarkan uji coba 

angket minat belajar tedapat 18 soal yang valid, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22. Dengan demikian 18 

angket yang valid tersebut dapat digunakan sebagai instrumen 

pengumpulan data. 



Dari perhitungan di atas diperoleh koefisien reliabilitas angket 

motivasi (r11) sebesar 0,946 mempunyai harga lebih besar dari rtabel pada 

taraf signifikansi 5% N=17 yaitu 0,482, maka dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut dinyatakan reliabilitasnya 

sangat tinggi. Sedangkan untuk koefisien reliabilitas angket minat (r11) 

sebesar 0,945 mempunyai harga lebih besar dari rtabel pada taraf 

signifikansi 5% N=17 yaitu 0,482, maka dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut dinyatakan reliabilitasnya 

sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil tabulasi data pada lampiran 16 diperoleh skor 

motivasi siswa tertinggi 75 dan terendah 57. Nilai rata-rata (mean) sebesar 

66,26 dan standar deviasi sebesar 5,19. Hasil pengelompokan interval yang 

dilakukan berdasarkan data motivasi siswa kelas III SD N Pandansari 

Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015. Dan berdasarkan hasil 

tabulasi data pada lampiran 16 diperoleh skor minat belajar siswa tertinggi 

59 dan terendah 40. Nilai rata-rata (mean) sebesar 49,74 dan standar 

deviasi sebesar 4,79. Hasil pengelompokan interval yang dilakukan 

berdasarkan data motivasi siswa kelas III SD N Pandansari Warungasem 

Batang tahun ajaran 2014/2015. 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat analisis. Dalam penelitian ini untuk uji prasyarat analisis 

menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas dilakukan 

dengan metode Lilliefors dan uji linieritas menggunakan harga F. 

Perhitungan normalitas ada pada Lampiran 17 dan 18. Untuk data 

penelitian siswa yang menjadi subjek juga sejumlah 17 siswa maka Ltabel 

nya adalah 0,206. Lhitung penelitian angket motivasi adalah 0,081 dan data 

angket minat belajarnya adalah 0,073. Data dapat dikatakan normal apabila 

Lhitung < Ltabel, sehingga data nilai angket motivasi dan minat belajar 

tersebut berdistribusi normal. 

Dan perhitungan linieritas terdapat pada lampiran 19 dan 20, 

berdasarkan hasil uji linieritas motivasi terhadap prestasi belajar IPA siswa 



diperoleh Fhitung sebesar 0,534 pada taraf signifikansi 5% sebesar 3,74. 

Karena Fhitung < Ftabel maka antara motivasi dan prestasi belajar IPA 

merupakan linier. Sedangkan uji linieritas minat belajar terhadap prestasi 

belajar IPA siswa diperoleh Fhitung sebesar 0,775 pada taraf signifikansi 5% 

sebesar 3,74. Karena Fhitung < Ftabel  maka antara minat belajar dan prestasi 

belajar IPA merupakan linier. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji analisis 

regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dan SR dan SE. 

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa 

kelas III SD N Pandansari tahun ajaran 2014/2015. Adapun model 

persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 �    = a + b1X1 + b2X2 

 Berdasarkan hasil analisis regresi ganda diperoleh hasil pada 

lampiran 21, dan berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda tersebut, 

maka dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

� = 0,33 + 0,59 X1 + 0,62 X2 

Uji hipotesis pertama (Uji t) adalah “Ada pengaruh motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III SD N 

Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015”. Hipotesis ini 

diuji menggunakan uji t (lampiran 24). Berdasarkan perhitungan diperoleh 

nilai thitung sebesar 3,194 dan ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 sebesar 

0,1753. Karena thitung  > ttabel maka Ho ditolak. Ini berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari motivasi dan prestasi belajar IPA dan 

hipotesis pertama ini dinyatakan diterima.  

Uji hipotesis kedua (uji t) adalah “Ada pengaruh minat belajar 

siswa terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III SD N Pandansari 

warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015”. Hipotesis ini diuji 

menggunakan uji t (lampiran 25). Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai  

thitung sebesar 3,290 dan ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 sebesar 

0,1753. Karena thitung  > ttabel maka Ho ditolak. Ini berarti bahwa ada 



pengaruh yang signifikan dari motivasi dan prestasi belajar IPA dan 

hipotesis pertama ini dinyatakan diterima.  

Uji hipotesis ketiga (Uji F) adalah “Ada pengaruh motivasi dan 

minat belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III Sd N Pandansari 

Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015”. Hipotesis ini diuji 

menggunakan uji F (lampiran 26). Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 

Fhitung sebesar 9,56 dan Ftabel dengan taraf signifikasi 5% sebesar 3,74. 

Dikarenakan Fhitung > Ftabel  maka Ho ditolak. Ini berarti bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari motivasi dan minat belajar terhadap prestasi 

belajar IPA siswa dan hipotesis ketiga ini dinyatakan diterima. 

Koefisien determinasi maksudnya kombinasi dari motivasi dan 

minat belajar dapat memengaruhi prestasi belajar IPA. Dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,65 (Lampiran 

27). Ini menunjukkan besarnya pengaruh motivasi dan minat belajar 

sebesar 65% sedangkan 35% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti misalnya saja keaktifan, kedisiplinan belajar, aktivitas belajar, 

lingkungan belajar, dan lain-lain 

Sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE) digunakan 

untuk melihat besarnya sumbangan yang diberikan oleh masing-masing 

variabel motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa 

kelas III SD Pandansari (Lihat lampiran 27). Pengaruh variabel motivasi 

memberikan sumbangan relatif sebesar 50,11% dan memberikan 

sumbangan efektif sebesar 32,57%  terhadap prestasi belajar IPA. Dan  

pengaruh variabel minat belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 

49,89% dan sumbangan efektif sebesar 32,42%.  Dengan demikian 

variabel motivasi lebih banyak sumbangan relatif efektifnya daripada 

variabel minat belajar. 

2. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di dua sekolah yaitu kelas III SD N 

Sidorejo 1 Warungasem Batang sebagai kelas uji coba dan SD N 

Pandansari Warungasem Batang sebagai kelas penelitian pada kelas III, 



dengan kriteria yang memenuhi dan syarat yang sama. Langkah 

selanjutnya adalah dengan melakukan uji coba angket yaitu uji coba 

angket motivasi dan minat belajar di SD N Sidorejo 1 Warungasem 

Batang. Kemudian dihitung uji validitas dan reliabilitasnya. Item angket 

yang valid kemudian di gunakan kembali untuk penelitian di SD N 

Pandansari Warungasem Batang.  

Data penelitian motivasi dan minat belajar IPA diperoleh dari angket 

yang diberikan kepada siswa serta untuk data prestasi belajar diperoleh 

dari hasil nilai rapor semester 1 tahun ajaran 2014/2015  untuk mata 

pelajaran IPA. 

Data angket motivasi dan minat yang diperoleh dari kelas III di SD N 

Pandansari selanjutnya dianalisis dengan diuji normalitasnya. Dan untuk 

data penelitian siswa di SD N Pandansari Warungasem Batang yang 

menjadi subjek sejumlah 17 siswa maka Ltabel nya adalah 0,206. Lhitung 

penelitian angket motivasi adalah 0,081 dan data angket minat belajarnya 

adalah 0,073 dan dalam penelitian ini data angket penelitian tersebut 

normal. 

Uji prasyarat yang dilakukan selanjutnya adalah uji linearitas,uji 

linearitas ini  untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat segaris lurus atau tidak. Hasil uji linieritas motivasi 

terhadap prestasi belajar IPA siswa diperoleh Fhitung sebesar 0,534 pada 

taraf signifikansi 5% sebesar 3,74. Karena Fhitung < Ftabel maka antara 

motivasi dan prestasi belajar IPA merupakan linier. Dan uji linieritas minat 

belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa diperoleh Fhitung sebesar 0,775 

pada taraf signifikansi 5% sebesar 3,74. Karena Fhitung < Ftabel  maka antara 

minat belajar dan prestasi belajar IPA merupakan linier. 

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Uji analisis data yang 

pertama adalah uji analisis regresi linier ganda yaitu untuk mengetahui 

pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar IPA, model 

persamaan analisis regresi ganda adalah � = 0,33 + 0,59 X1 + 0,62 X2. Uji 

analisis data yang kedua adalah uji analisis korelasi sederhana. Analisis 



korelasi antara motivasi dan prestasi belajar IPA mempunyai korelasi yang 

positif, analisis korelasi antara minat belajar dan prestasi belajar juga 

mempunyai korelasi yang positif, dan hubungan bersama-sama antara 

motivasi dan minat terhadap prestasi belajar adalah positif. 

 Uji hipotesis pertama yang diajukan adalah ada pengaruh motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA, hipotesis ini diuji dengan uji t 

dan hipotesis dinyatakan diterima, karena thitung sebesar 3,194 lebih besar 

dari ttabel sebesar 0,1753. Uji hipotesis kedua yang diajukan adalah ada 

pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar IPA, hipotesis ini 

diuji menggunakan uji t dan dinyatakan diterima, karena thitung sebesar 

3,290 lebih besar dari ttabel sebesar 0,1753. Uji hipotesis ketiga yang 

diajukan adalah ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi 

belajar IPA, hipotesis ini diuji menggunakan uji F dan dinyatakan 

diterima, karena thitung sebesar 9,56 lebih besar dari ttabel sebesar 3,74. 

Sedangkan untuk menyatakan besarnya pengaruh motivasi dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar IPA yang diteliti menggunakan koefisien 

determinasi, pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar 

IPA sebesar 65% dan 35% lainnya dipengaruhi variabel lain. Sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel motivasi 

terhadap prestasi belajar IPA adalah sebesar 50,11% dan 32,57% 

sedangkan sumbangan relatif dan sumbangan efektif yang diberika 

variabel minat belajar terhadap prestasi belajar adalah sebesar 49,89% dan 

32,42%. Berdasarkan perhitungan maka variabel motivasi lebih dominan 

daripada variabel minat belajar. 

Menurut Hamzah B. Uno (2006: 23), motivasi belajar adalah suatu 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator yang mendukung. Jadi motivasi bisa dirangsang oleh 

faktor dari luar, tetapi motivasi tumbuh dari dalam diri seseorang. Minat 

mengacu pada rasa menyukai dan menumbuhkan perhatian terhadap 

lapangan kerja yang akan dipilihnya (Hamalik, 2007: 11) Ketika seseorang 



menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, kemudian hal tersebut akan 

mendatangkan kepuasan. Menurut Sumadi Suryabrata (2008: 297) 

“Prestasi belajar adalah niat yang merupakan perumusan terakhir yang 

dapat diberikan oleh guru mengenai kemajuan/prestasi belajar selama 

masa tertentu”. Hal ini misalnya prestasi belajar siswa selama satu 

semester yang diukur dengan nilai beberapa mata pelajaran yang harus 

ditempuh selama satu semester tersebut, jika siswa bisa mengumpulkan 

jumlah yang tinggi maka siswa tersebut mempunyai prestasi belajar yang 

tinggi. Di penelitian ini yang digunakan adalah prestasi belajar IPA. 

D. Kesimpulan 

1. Motivasi berpengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar IPA siswa 

kelas III SD N Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 2014/2015. 

Analisi data menghasilkan nilai thitung > ttabel (3,194 > 1,753) taraf 

signifikansi 5%. Motivasi memberikan sumbangan relatif sebesar 50,11% 

dan memberikan sumbangan efektif sebesar 32,57%. 

2. Minat belajar berpengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar IPA 

siswa kelas III SD N Pandansari Warungasem Batang tahun ajaran 

2014/2015. Analisis data menghasilkan nilai thitung > ttabel ( 3,290 > 1,753) 

taraf signifikansi 5%. Minat belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 

49,89% dan memberikan sumbangan efektif sebesar 32,42% 

3. Motivasi dan minat belajar bersama-sama berpengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas III SD N Pandansari 

Warungasem batang tahun ajaran 2014/2015. Hasil analisis data regresi 

ganda diperoleh persamaan � = 0,33 + 0,59 X1 + 0,62 X2, ini artinya 

prestasi belajar siswa sebesar 0,33 apabila motivasi dan minat belajar 

dianggap 0, selanjutnya apabila skor motivasi meningkat satu poin maka 

prstasi belajar IPA akan meningkat sebesar 0,48, dan jika skor minat 

belajar meningkat satu poin maka prestasi belajar IPA siswa akan 

meningkat sebesar 0,76. Selanjutnya berdasarkan uji F diperoleh nilai 

Fhitung > Ftabel (9,56 > 3,74) pada taraf signifikansi 5%. Ini berarti motivasi 

dan minat belajar berpengaruh pada prestasi belajar IPA.  
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