
Hubungan Antara Cara Belajar Dan Motivasi Berprestasi Dengan Prestasi Belajar Pendidikan Matematika I 
Mahasiswa S1 Pgsd Universitas Terbuka (Achmad Zainullah) 

 10 

HUBUNGAN ANTARA CARA BELAJAR DAN MOTIVASI BERPRESTASI 

DENGAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN MATEMATIKA I 

MAHASISWA S1 PGSD UNIVERSITAS TERBUKA  
 

Oleh: 
Achmad Zainullah *) 

 
 
 

Abstrak: Masalah penelitian adalah “adakah hubungan antara cara belajar dan motivasi 
berprestasi dengan prestasi belajar pendidikan matematika 1 mahasiswa S1 PGSD ?”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara cara belajar dan motivasi 
berprestasi dengan prestasi belajar pendidikan matematika 1. Subyek penelitian terdiri 
dari mahasiswa S1PGSD di Kabupaten Madiun yang telah menempuh matakuliah 
Pendidikan Matematika 1. Sampel diambil secara stratified random sampling sejumlah 
122 mahasiswa. Data dikumpulkan melalui angket dan tes dan dianalisis secara 
deskriptif dan regresi sederhana dan ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
terpisah maupun bersama-sama, cara belajar dan motivasi berprestasi tidak berhubungan  
signifikan dengan prestasi belajar Pendidikan Matematika 1. 
 
Kata kunci: cara belajar, motivasi berprestasi, prestasi belajar 

 

 

 

                                                             
*) Penulis adalah staf edukatif di FKIP Universitas Terbuka dpk di UPBJJ-UT Surabaya 

Pendahuluan        

  Konsekwensi dari pembangun -
an adalah pembaharuan di berbagai 
bidang, salah satunya di bidang 
pendidikan. Untuk mempercepat laju 
pembangunan diperlukan sumber daya 
manusia (human resource) yang 
handal. Di bidang pendidikan sumber 
daya manusia sangat diperlukan, karena 
merupakan ujung tobak pembinaan dan 
peningkatan sumber daya manusia. 
Sumber daya manusia di bidang 
pendidikan khususnya guru sebagai 
mediator dan motivator anak didik 
perlu ditingkatkan kualitasnya. 

Program S1 Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (S1PGSD) merupakan 
program pemerintah dalam hal ini 
Depertemen Pendidikan Nasional 
untuk meningkatkan kualitas guru SD 
sehingga dapat melaksanakan tugas-
nya secara professional (teacher’s 

professionalism). 

 Menyadari pentingnya proses 
belajar mengajar untuk mencapai hasil 
yang maksimal diperlukan pengaturan 
cara belajar yang baik dan dorongan 
atau motivasi  untuk mencapai prestasi 
belajar yang baik. 
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Rendahnya kesadaran 
mahasiswa untuk mengatur cara 
belajar yang baik dan kurangnya 
motivasi untuk berprestasi 
merupakan salah satu penghambat 
untuk mencapai prestasi belajar yang 
diharapkan. Sistem belajar jarak jauh 
yang diterapkan di Universitas 
Terbuka yang menangani progran S1 
PGSD menuntut mahasiswa untuk 
belajar mandiri. Tutorial yang 
dilaksanakan hanya untuk membantu 
mahasiswa yang mengalami kesulitan 
dalam memahami materi modul. 
Mahasiswa S1 PGSD adalah guru SD  
yang memiliki pengalaman mengajar, 
masa kerja yang berbeda serta cara 
belajar dan motivasi yang cendrung 
berbeda pula. Hambatan yang 
dihadapi karena kesibukan pada pagi 
hari mereka harus mengajar dan pada 
siang hari mengikuti tutorial. Sebagai 
konsekuensinya mereka harus dapat 
mengatur cara belajar yang baik dan 
tentunya dorongan atau motivasi 
untuk berprestasi harus terus menerus 
ditumbuhkembangkan. 
  Matematika  merupakan mata 
pelajaran yang mempunyai sifat khas 
apabila dibandingkan dengan mata 
pelajaran lain. Karena itu dalam 
proses belajar mengajarnya diperlu-
kan cara atau strategi yang berlainan 
pula dengan memperhatikan hakekat 
matematika. Matematika bersifat 
prerekuisit artinya setiap kosep yang 
dipelajari harus memperhatikan 
materi prasyaratnya. Matematika 
berhubungan dengan struktur, 
simbol-simbol, aturan dan kebenaran-
nya dikembangkan berdasarkan 
alasan yang logik dengan mengguna-
kan pembuktian deduktif. Hodojo 
(1990) mengatakan bahwa mate-
matika sebagai ilmu mengenai 

struktur dan hubungan-hubungan, 
simbol-simbol diperlukan untuk 
membantu memanipulasi aturan-
aturan dengan operasi yang ditetap-
kan.  Selanjutnya Karso dkk (2003) 
mengatakan bahwa matematika 
adalah ilmu deduktif, aksiomatik, 
formal, hirarkis, abstrak, bahasa 
simbol yang padat arti, dan 
semacamnya yang perlu kemampuan 
khusus bagi seorang guru.   
  Untuk menunjang keberhasil-
an prestasi belajar persoalan yang 
menarik untuk dikaji adalah, “apakah 
ada hubungan antara cara belajar dan 
motivasi berprestasi terhadap prestasi  
belajar pendidikan matematika 1 baik 
secara terpisah maupun bersama-
sama?” Cara belajar dan motivasi 
berprestasi sebagai variabel bebas, 
sedangkan variabel terikatnya adalah 
prestasi belajar pendidikan mate-
matika 1. Adapun tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui signifikansi 
hubungan antara cara belajar dan 
motivasi berprerstasi dengan prestasi 
belajar pendidikan matematika 1 baik 
secara terpisah maupun secara 
bersama-sama. Manfaat penelitian 
diharapkan dapat memberikan kontri-
busi atau bahan masukan dalam 
usaha meningkatkan prestasi belajar 
khususnya matakuliah pendidikan 
matematika 1 dan matakuliah lain 
yang relevan. 
 
Kajian Pustaka  

Proses Belajar Mengajar 
 Prestasi belajar merupakan 
hasil belajar yang dicapai mahasiswa 
setelah mengikuti proses belajar 
mengajar. Hasil belajar mensyaratkan 
terjadinya perubahan perilaku yang 
bersifat jangka panjang dan relative 
tetap dalam hal kecakapan, 
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ketrampilan, dan sikap (Gredler : 
1991). Hasil belajar yang merupakan 
kompetensi belajar direfleksikan oleh 
pembelajar dalam kebiasaan berpikir 
dan bertindak (Depdikbud, 1995); 
Depdiknas 2002). Proses belajar 
mengajar mahasiswa S1PGSD UT 
dilaksanakan dengan sistem belajar 
jarak jauh dalam bentuk belajar 
mandiri dari modul yang diorganisir 
secara sistematis melalui tutorial. 
Bahan belajar dilakukan melalui 
media, seperti media cetak, kaset 
audio, dan alat praktek. Tutorial 
bertujuan membantu mahasiswa  
yang mengalami kesulitan dalam 
mempelajari modul matakuliah 
dengan bimbingan seorang tutor. 
 Aktifitas tutorial dalam 
pembelajaran matematika perlu 
memperhatikan karakteristik yang 
dimiliki matematika, khususnya 
dalam proses pembelajarannya. 
Beberapa teori pendidikan tentang 
proses pembelajaran matematika, 
langkah-langkah pembelajaran, 
metode dan strategi belajar mengajar, 
serta evaluasi hasil belajarnya perlu 
dipahami mahasiswa. Mahasiswa 
dituntut belajar mandiri melalui 
modul dengan melakukan analisis 
materi esensial, mengembangkan 
pokok-pokok materi, menyimpulkan 
makna yang terkandung dalam 
materi, membuat rangkuman.  
 Belajar berkenaan dengan 
proses perubahan tingkah laku, 
sedangkan perubahan tingkah laku 
seseorang dipelajari melalui 
psikologi (Hudojo, 1990). Dalam 
belajar matematika perlu memper-
hatikan hakekat matematika dan 
hakekat peserta didik. Pengetahuan 
awal (prior knowledge) sangat 

penting dalam mengatur strategi 
proses belajar mengajar. 
 
Pembelajaran Matematika  
 Pembelajaran matematika 
merupakan salah satu kajian yang 
selalu menarik untuk diperbincang-
kan karena adanya perbedaan 
karakteristik khususnya antara 
hakekat anak didik dengan hakekat 
matematika (Karso, 2003). 
Karakteristik yang dimiliki mate-
matika diantaranya adalah bersifat 
deduktif, aksiomatik, formal, hirar-
kis, abstrak,menggunakan bahasa 
simbol. Sedangkan anak didik khu-
susnya di sekolah dasar cara 
berpikirnya belum formal, mereka 
berpikirnya masih berada pada 
tahapan konkret bahkan pra konkret. 
Karena adanya perbedaan 
karakteristik inilah diperlukan adanya 
kemampuan khusus dari seorang guru 
dalam pembelajaran untuk 
menjembatani antara cara berpikir 
anak yang belum mampu berpikir 
secara deduktif dengan matematika 
yang bersifat deduktif. Pembelajaran 
matematika diperlukan model yang 
sesuai dengan karakteristik anak 
didik. Model-model pembelajaran 
matematika yang sesuai dengan 
karakteristik anak didik inilah yang 
harus dikuasai oleh guru dan 
dikembangkan dalam proses pem-
belajaran matematika. Ruseffendi 
(1991) mengatakan bahwa penalaran 
dalam matematika mempunyai ciri-
ciri yang amat baik dan cocok untuk 
melatih kebiasaan perilaku dan pola 
pikir anak. 
 Dalam pembelajaran mate-
matika guru harus mengetahui 
tahapan perkembangan intelektual 
atau berpikir siswa. Menurut Karso 
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dkk (1998) ada beberapa kekekalan 
matematika dalam perkembangan 
intelektual atau cara berpikir siswa 
seperti (1) kekekalan bilangan 
(banyak), (2) kekekalan materi (zat), 
(3) kekekalan panjang, (4) kekekalan 
luas, (5) kekekalan berat, (6) 
kekekalan isi, (7) tingkat pemaham-
an. Semua kekekalan dan tingkat 
pemahaman ini harus dipahami dan 
dimengerti oleh guru agar dapat 
melakukan pembelajaran matematika 
dengan baik dan materi mudah 
dimengerti oleh anak didik. Dalam 
pembelajaran matematika harus 
diciptakan budaya belajar ‘learning 

how to learn’ di samping prior 

knowledge.  

 

Faktor yang Mempengaruhi Hasil 

Belajar Matematika   

 Banyak perubahan tingkah 
laku yang diharapkan tidak tercapai 
karena adanya cara atau sistem 
belajar yang kurang tepat sehingga 
mempengaruhi pula hasil belajarnya. 
Hasil belajar yang dicapai seseorang 
dipengaruhi  oleh berbagai faktor 
diantaranya minat, kemauan, cara 
belajar, motivasi, kematangan dan 
faktor yang berasal dari luar seperti 
kontiguitas, latihan, penguatan, 
lingkungan belajar.  
 Kondisi belajar meliputi 
kondisi belajar intern dan kondisi 
belajar ekstern (Gagne dalam 
Natawidjaja, 1989).  Kondisi belajar 
intern  adalah unsur yang mem-
pengaruhi prestasi belajar yang ada 
dalam diri seseorang, sedangkan 
kondisi belajar ekstern merupakan 
unsur yang mempengaruhi prestasi 
belajar yang berasal dari luar diri 
seseorang. Kondisi belajar ini sangat 
diperlukan dan diperhitungkan dalam 

mencapai prestasi belajar ma-
tematika, dan dalam kondisi belajar 
ini ada motivasi dan cara belajar baik 
yang berasal dari dalam diri 
seseorang maupun yang berasal dari 
luar atau lingkungan. Disamping itu 
faktor model pembelajaran ma-
tematika yang sesuai dengan materi 
yang diajarkan, dan tahap-tahap yang 
harus dilakukan guru sesuai dengan 
tahap perkembangan intelektual atau 
berfikir siswa. Tahap-tahap dalam 
pembelajaran matematika yang 
dimaksud adalah tahap enaktif 
(enactive), tahap ikonik (iconic), dan 
tahap simbolik (symbolic) (Bruner 
dalam Hudojo, 1990). 
  

Cara Belajar dan Motivasi 

 Belajar dengan giat dan 
sistematis tentu penting bagi 
seseorang yang ingin berhasil dalam 
prestasi belajarnya. Belajar harus 
diatur secara berencana agar supaya 
waktu, tenaga, dan fikiran dapat 
digunakan secara efektif dan efisien. 
Cara belajar mengandung asas 
keteraturan, disiplin, dan konsentrasi 
(The Liang Gie, 1988). Asas 
keteraturan mengandung makna 
bahwa seseorang melakukan kegiatan 
belajar secara berencana dan teratur 
setiap waktu, seperti mengikuti 
kegiatan belajar mengajar, membaca 
buku, membuat ringkasan, berdis-
kusi, belajar kelompok. Asas disiplin 
adalah bahwa setiap belajar harus 
dilandasi disiplin yang tinggi atas 
dasar kemauan sendiri tanpa ada 
paksaan. Asas konsentrasi me-
ngandung makna bahwa seseorang 
akan melakukan kegiatan belajar 
dengan penuh perhatian. Dengan asas 
keteraturan, disiplin, dan konsentrasi 
prestasi belajar akan mudah dicapai.  
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 Cara belajar bukan bakat yang 
dibawa sejak kecil melainkan suatu 
kecakapan yang dimiliki seseorang 
dengan jalan latihan. Seseorang yang 
selalu mempraktekkan cara belajar 
yang baik setiap waktu, akan 
mempunyai kebiasaan belajar yang 
baik pula. Cara belajar yang baik 
akan memudahkan seseorang untuk 
belajar. Kesulitan belajar yang 
umumnya dihadapi oleh orang yang 
belajar adalah tidak cukupnya 
pengetahuan mereka mengenai cara-
cara belajar (Surakhmad, 1986). 
Seseorang yang menyediakan waktu 
secara sistematis untuk belajar, tidak 
menunda-nunda jika ada tugas, selalu 
berusaha membuat rangkuman 
merupakan indikator bahwa mereka 
telah menyusun cara belajar yang 
baik.  
 Seseorang melakukan sesuatu 
termasuk belajar selalu didorong oleh 
suatu keinginan untuk mencapai 
tujuan. Kekuatan pendorong yang 
dimiliki seseorang untuk melakukan 
sesuatu aktivitas tertentu dinamakan 
motif dan motif ini harus selalu 
dibangkitkan agar seseorang 
termotivasi untuk melakukan sesuatu. 
Merupakan kodrat manusia bahwa ia 
mempunyai dorongan untuk 
melakukan sesuatu karena alasan 
tertentu. Kekuatan pendorong  yang 
ada dalam diri seseorang untuk 
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 
untuk mencapai sesuatu tujuan 
disebut motif, dan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan timbulnya dan 
berlangsungnya motif itu sendiri 
disebut motivasi (Hodojo, 1988). 
Sejalan dengan pendapat tersebut 
Sardiman AM (1988) mengemuka-
kan bahwa berawal dari kata motif, 
maka motivasi dapat diartikan 

sebagai daya penggerak yang telah 
menjadi aktif pada saat-saat tertentu, 
terutama bila kebutuhan untuk 
mencapai tujuan sangat mendesak. 
 Dari berbagai batasan 
pengertian motivasi nampaknya 
kebutuhan menjadi dasar dari 
motivasi dan tujuan yang ada di 
dalamnya memberikan arah untuk 
mencapainya. Peranan motivasi 
adalah menimbulkan dorongan untuk 
bertingkah laku serta mempertahan-
kan tingkah laku itu dengan 
berorientasi kepada tujuan. Dengan 
demikian cara belajar yang baik yang 
dilakukan seseorang erat hubungan--
nya dengan motivasi untuk mencapai 
prestasi. Dengan demikian dapat 
ditafsirkan bahwa cara belajar yang 
baik dan diikuti oleh motivasi yang 
berkelanjutan atau terus menerus 
dapat berpengaruh terhadap prestasi 
belajar seseorang. 
 Berdasarkan kajian teori 
hipotesis penelitian adalah  cara 
belajar dan motivasi berprestasi 
secara terpisah maupun bersama-
sama memiliki hubungan yang 
signifikan dengan prestasi belajar 
pendidikan matematika 1.  
 

Metode Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di 
Kabupaten Madiun dengan subyek 
penelitian adalah mahasiswa 
S1PGSD yang tersebar di 5 
kecamatan, yaitu Kebonsari, Dolopo, 
Geger, Kertosari, dan Kecamatan 
Tiron  dengan 3 angkatan yaitu 
mahasiswa yang telah menempuh 
matakuliah Pendidikan Matematika 1 
masa registrasi 2001.1, 2002.1, dan  
2003.1 baik yang sudah lulus maupun 
yang mengulang. Sampel dilakukan 
dengan stratified randum sampling. 
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Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan angket untuk variabel cara 
belajar dan motivasi berprestasi, 
sedangkan prestasi belajar dilakukan 
dengan tes. Proses pengembangan 
instrumen untuk variabel cara 
mengajar dilakukan dengan melihat 
indikator-indikator: mengatur waktu 
belajar, mengikuti tutorial, membaca 
modul, membuat catatan/ringkasan, 
menghafal dan memahami materi 
modul. Bentuk alat ukurnya 
menggunakan skala penilaian. 
Perumusan setiap itemnya dilengkapi 
dengan 3 pilihan yaitu: ya, kadang-
kadang, dan tidak. Skor untuk pilihan 
jawaban tergantung pada bentuk 
pernyataan itemnya. Untuk 
pernyataan positif, skor 3 (ya), 2 
(kadang-kadang), 1 (tidak). Sedang-
kan untuk pernyataan negatif skornya 
adalah sebaliknya, 1 (ya), 2 (kadang-
kadang), 3 (tidak).  Jumlah skor 
keseluruhan item untuk masing-
masing responden menyatakan yang 
bersifat mendukung gagasan. 
Sedangkan jumlah itemnya sebanyak 
dengan penyebaran pada setiap 
aspeknya. 
 Angket motivasi berprestasi 
disusun dan dikembangkan sesuai 
konsep yang telah dibahas dalam 
tinjauan pustaka. Indikator-indikator 
motivasi berprestasi meliputi: 
keinginan untuk maju/berprestasi, 
bekerja keras, rasa ingin tahu, senang 
berkompetisi/bersaing, tekun 
mengerjakan sesuatu, dorongan untuk 
bertanya, keinginan untuk berdiskusi, 
dorongan untuk memecahkan 
masalah. Bentuk alat ukurnya adalah 
skala penilaian model Likert, dengan 
5 pilihan jawaban yaitu: selalu, 
sering, kadang-kadang, jarang, dan 
tidak pernah. Skor untuk masing-

masing pilihan tergantung pada 
bentuk pernyataan itemnya. Untuk 
pernyataan positif skornya 5 (selalu), 
4 (sering), 3 (kadang-kadang), 2 
(jarang), 1 (tidak pernah). Untuk 
pernyataan negatif skornya 
sebaliknya yaitu 1 (selalu), 2 (sering), 
3 (kadang-kadang), 4 (jarang), 5 
(tidak pernah).  
 Tes prestasi belajar 
pendidikan matematika 1 disusun 
berdasarkan modul matakuliah 
pendidikan matematika 1 termasuk 
pengayaannya. Bentuk tes adalah 
pilihan jawaban berganda. Setiap 
item dilengkapi dengan 4 pilihan 
salah satu diantaranya adalah 
jawaban yang benar/kunci jawaban. 
Responden yang menjawab benar 
diberi skor 1, dan yang salah diberi 
skor 0 untuk masing-masing item. 
Jumlah skor keseluruhan item untuk 
masing-masing responden, me-
nunjukkan tingkat penguasaan 
responden terhadap materi tes.  
 Intrumen penelitian diuji-
cobakan, selanjutnya dilakukan 
analisis item pada setiap instrumen. 
Instrumen cara belajar dan motivasi 
berprestasi analisis item dilakukan 
dengan menghitung koefisien 
korelasi product moment. Suatu item 
dikatakan valid, apabila nilai r hitung 
lebih besar dari nilai r tabel pada 
taraf signifikan yang dipilih yaitu 
5%. Untuk mencari koefisien 
reliabilitasnya menggunakan 
koefisien alpha. Instrumen tes 
dilakukan dengan melihat hasil 
koefisien korelasi dwiserial point 
antara skor item ke-i dengan  skor 
total tes. Untuk mencari koefisien 
reliabilitasnya menggunakan KR-20.
 Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan regresi seder-
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hana dan ganda. Regresi sederhana 
dilakukan untuk  mengetahui tingkat 
signifikansi hubungan variabel bebas 
dengan variabel terikat secara 
terpisah, dan regresi ganda dilakukan 
untuk mengetahui tingkat signifikansi 
hubungan variabel bebas dengan 
variabel terikat secara bersama-sama.  
Pengujian  hipotesis digunakan uji " 
F “ dan untuk keperluan model 
regresi digunakan statistik “ Uji-t”. 
Uji independen dan linieritas regresi 
digunakan analisis varians. 
 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Deskripsi  Cara Belajar 

 

 Distribusi frekuensi data 
variabel cara belajar dapat dilihat 
pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 
Distribusi Frekuensi Variabel Cara 

Belajar 
No Interval 

Kelas 
Freku 
ensi 

Freku 
ensi 

Komu 
latif 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

68 – 71 
72 – 75 
76 – 79 
80 – 83 
84 – 87 
88 – 91 
92 – 95 

1 
2 
8 
31 
41 
27 
102 

1 
3 
11 
42 
83 
110 
122 

 Jumlah 122  
 

 Skor terendah  yang dicapai 
adalah 68 dan skor tertinggi adalah 
95. Skor rerata sebesar 85,47, standar 
deviasi 4,64, median 86, dan modus 
83. Apabila data diklasifikasikan 
menjadi 3 kelompok maka terdapat 
2,4 % (skor 68 – 76) responden yang 
mempunyai tingkat cara belajar 
rendah, 46 % (skor 77 – 85) 

responden yang mempunyai tingkat 
belajar sedang, 51,5 % (skor 86 – 95) 
responden yang mempunyai tingkat 
cara belajar tinggi. 
 

 

Deskripsi Motivasi Berprestasi 

 Distribusi frekuensi motivasi 
berprestasi dapat dilihat pada tabel 
berikut. 

 
 
 
 
 

Tabel 2 
Distribusi Frekuensi Motivasi 

Berprestasi 
No Interval 

Kelas  
Frekuen 

si 
Frekuen 

si 
Komula 

tif 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

67 – 71 
72 – 76 
77 -  81 
82 -  86 
87 – 91 
92 – 96 
97- 101 

12 
18 
24 
24 
27 
12 
5 

12 
30 
54 
78 
105 
117 
122 

 Jumlah 122  
 

 Dari data tersebut pada tabel 
2 menunjukkan bahwa skor terendah 
67 dan skor tertinggi 98. Skor rerata 
82,47, standar deviasi 8,039, median 
82, dan modus 89. Apabila data 
diklasifikasikan menjadi 3 kelompok  
terdapat 27,2% (skor 67 – 77) 
responden yang mempunyai motivasi 
berprestasi rendah, 43,6% (skor 78 – 
88) responden yang mempunyai 
tingkat motivasi berprestasi sedang, 
dan 29,3% (skor 89 – 98) responden 
yang mempunyai tingkat motivasi 
berprestasi tinggi. 
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Deskripsi Prestasi Belajar 

 Diskripsi prestasi belajar 
pendidikan matematika 1 dapat dili-
hat pada tabel berikut. 

Tabel 3 
Distribusi Frekuensi Skor Prestasi 
Belajar Pendidikan Matematika 1 

No Interval 
Kelas 

Frekuensi Frekuensi 
Komulatif 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

11 – 14 
15 – 18 
19 – 22 
23 – 26 
27 – 30 
31 – 34 
35 -- 38 

2 
23 
33 
39 
18 
6 
1 

2 
25 
58 
97 
115 
121 
122 

 Jumlah 122  
 Dari data pada tabel 3 di atas 
skor terendah 11 dan skor tertinggi 
38. Skor rerata 22,87, standar deviasi 
4,83, modus 18, dan median 23. 
Apabila data diklasifikasikan menjadi 
3 kelompok, terdapat 26,1% (skor 
11- 28) responden yang mempunyai 
tingkat trestasi belajar rendah, 59,9% 
(skor 20 – 28) responden yang 
mempunyai tingkat prestasi belajar 
sedang, dan 14% (skor 29 – 37) 
responden yang mempunyai tingkat 
prestasi belajar pendidikan 
matematika 1 yang tinggi.   
 

Pengujian Persyaratan Analisis 

Pengujian Asumsi Normalitas 

 Variabel yang diuji sebaran 
normal datanya adalah cara belajar, 
motivasi berprestasi, dan prestasi 
belajar pendidikan matematika 1. 
Setelah dilakukan perhitungan 
berdasarkan data yang diperoleh 
harga chi-kudrat hitung untuk 
masing-masing variabel lebih kecil 
dari harga chi-kuadrat tabel pada 
taraf signifikan 5% dengan derajat 
bebas 4, maka sebaran data untuk 

masing-masing variabel berdistribusi 
normal. 
 
Pengujian Asumsi Linieritas 
 Variabel yang akan diuji 
linieritasnya adalah cara belajar (X1) 
dan motivasi berprestasi (X2) 
terhadap prestasi belajar pendidikan 
matematika 1 (Y). 
(1) Uji linieritas Prestasi Belajar 

Pendidikan Matematika 1(Y) 
terhadap Cara Belajar (X1). 
Berdasarkan data yang diperoleh 
persamaan regresi prestasi belajar 
pendidikan matematika 1 (Y) atas 
cara belajar (X1) adalah:  Ý = 
16,945 + 0,069 X1, 
Sedang nilai r 2 = 0,0042. Ini 
berarti hanya 0,42% data yang 
dapat dijelaskan oleh model linier 
yang dipakai. Dengan demikian 
data yang diuji tidak linier. 

(2) Uji linieritas prestasi belajar 
Pendidikan Matematika 1 (Y) 
atas motivasi berprestasi  
(X2). Berdasarkan data yang 
diperoleh persamaan regresi 
prestasi belajar Pendidikan 
Matematika 1 (Y) atas motivasi 
berprestasi (X2) adalah Ý = 
21,911 + 0,0116 X2. Sedang nilai 
r2 = 0,01397. Ini berarti bahwa 
hanya 1,3% data yang dapat 
dijelaskan oleh model linier yang 
dipakai. Dengan demikian data 
yang diuji tidak linier. 
 

Pengujian Hipotesis 
 Hasil analisis data yang 
diperoleh persamaan regresi prestasi 
belajar Pendidikan Matematika 1 (Y) 
atas cara belajar (X1) dan motivasi 
berprestasi (X2) adalah:  
 Ý = 14,9367 + 0,03003 X1 + 
0,06505 X2. Sedang F hitung  diperoleh 
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sebesar 0,8879 dan R2 = 0,01470. 
Harga F tabel untuk dk. pembilang = 2 
dan dk. penyebut = 119 pada taraf 
signifikansi 5% sebesar 1,66. Dengan 
demikian harga F hitung lebih kecil 
dari harga F tabel. Ini berarti F hitung 
berada di bawah batas penolakan, 
maka hipotesis penelitian ditolak. 
Dapat disimpulkan bahwa cara 
belajar dan motivasi berprestasi 
secara bersama-sama tidak memiliki 
hubungan yang signifikan terhadap 
prestasi belajar pendidikan 
matematika 1. 
 Dari hasil perhitungan harga 
koefisien determinasi sebesar 
0,014703, hal ini berarti hanya 1,47% 
variansi prestasi belajar pendidikan 
matematika 1 dapat ditentukan oleh 
cara belajar dan motivasi berprestasi 
secara bersama-sama. Hasil 
perhitungan nilai F hitung sebesar 
20,6554 dan lebih besar dari F tabel 
sebesar 1,75 dan bentuk regresi cara 
belajar dengan prestasi belajar 
pendidikan matematika 1 tidak linier. 
Ini berarti bahwa cara belajar tidak 
berhubungan signifikan dengan 
prestasi belajar pendidikan 
matematika 1. Dari data yang ada 
juga diperoleh nilai r2 sebesar 0,0042. 
Jadi hanya 0,42% variansi prestasi 
belajar pendidikan matematika 1 
dapat ditentukan oleh cara belajar, 
suatu prosentase yang sangat rendah 
atau sangat kecil. Hasil perhitungan 
nilai F hitung  sebesar 21,445 lebih 
besar dari F tabel sebesar 1,68. Karena 
F hitung lebih besar dari F tabel maka 
bentuk regresi motivasi berprestasi 
dengan prestasi pendididkan 
matematika1 tidak linier. Ini berarti 
bahwa motivasi berprestasi tidak 
berhubungan signifikan dengan 
prestasi belajar pendidikan 

matematika 1. Nilai r2 sebesar 
0,01397 berarti hanya 1,3% variansi 
prestasi belajar pendidikan 
matematika1 dapat ditentukan oleh 
motivasi berprestasi.   
 Ada beberapa faktor dalam 
penelitian ini yang diabaikan yang 
mungkin atau cendrung berpengaruh 
terhadap prestasi belajar seseorang 
diantaranya intelegensi, bakat, sistem 
penyampaian materi, pengalaman 
belajar dan pengalaman yang lampau 
yang menjadi prasyarat. Menurut 
Gagne (1985) belajar adalah proses 
perubahan dalam diri manusia karena 
pengalaman. Demikian pula 
pengalaman mengajar bagi guru SD 
sangat menentukan proses dan cara 
belajarnya karena dapat memilih 
sumber belajar yang baik. Demikian 
pula faktor lingkungan sangat 
mempengaruhi proses belajar yang 
diyakini oleh kaum behavioris sangat 
mempengaruhi perkembangan 
individu karena interaksinya. 
Dworetzky (1990) mengatakan 
bahwa kaum behavioris mempercayai 
bahwa potensi individu akan 
berkembang berdasarkan hasil 
interaksinya dengan lingkungan. 
Masih banyak faktor yang mem-
pengaruhi individu dalam mencapai 
prestasi belajarnya. 
             Jika diperhatikan hasil perhi-
tungan koefisien determinasi dari 
masing-masing variabel ternyata 
sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa 
cara belajar dan motivasi berprestasi 
baik secara bersama-sama maupun 
terpisah mempunyai pengaruh yang 
sangat kecil terhadap prestasi belajar 
pendidikan matematika 1, sehingga 
dikategorikan tidak berhubungan 
signifikan. Cara belajar dan motivasi 
seseorang dalam meraih prestasi 
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belajar bervariasi.  Demikian pula 
cara belajar dan motivasi mahasiswa 
S1PGSD UT bervariasi. Terlebih lagi 
dalam belajar matematika yang 
banyak menggunakan simbol-simbol 
dan pola pikir yang deduktif, serta 
memiliki materi prasyarat untuk 
memahami suatu konsep. 
 

Kesimpulan dan Saran 
(1) Cara belajar dan motivasi ber-

prestasi secara bersama-sama 
tidak berhubungan signifikan 
dengan prestasi belajar 
pendidikan matematika 1. 
Persamaan regresi prestasi 
belajar pendidikan matematia 1 
(Y) atas cara belajar (X1) dan 
Motivasi berprestasi (X2) adalah:  
Ý = 14,9367 + 0,03003 X1 + 
0,06505 X2 . Koefisien 
diterminasi r2 = 0,01470265. Ini 
berarti hanya ada 1,47% variansi 
prestasi belajar pendidikan 
matematika 1 ditentukan oleh 
cara belajar dan motivasi 
berprestasi secara bersama-sama 
dengan asumsi variabel lain 
diabaikan.  

(2) Cara belajar  tidak berhubungan 
signifikan dengan prestasi belajar 
pendidikan matematika 1. 
Persamaan regresi prestasi 
belajar pendidikan matematika 1 
(Y) dengan cara belajar (X1) 
adalah: Ý = 16,945 + 0,0693 X1. 
Koefisien determinasi r2 = 
0,0042. Ini berarti hanya 0,42% 
variansi prestasi belajar 
pendidikan matematika 1 
ditentukan oleh cara belajar, 
suatu prosentase yang sangat 
kecil. 

(3) Motivasi berprestasi tidak 
berhubungan signifikan dengan 

prestasi belajar pendidikan 
matematika1. Persamaan regresi 
prestasi belajar pendidikan 
matematika 1 (Y) dengan 
motivasi berprestasi (X2) adalah:   
Ý = 21,911 + 0,0116 X2. 
Koefisien determinasi  r2 = 
0,01397. Ini berarti hanya ada 
 1,39% variansi prestasi 
belajar pendidikan matematika 1 
ditentukan oleh motivasi ber-
prestasi, suatu prosentase yang 
sangat kecil, dengan asumsi 
variabel lain diabaikan. 
Dari kesimpulan hasil penelitian 
ini diharapkan ada penelitian 
lanjutan baik dengan variabel 
yang sama maupun dengan 
variabel lain yang sejenis 
sehingga dihasilkan penelitian 
yang lebih akurat, valid, dan 
lebih baik. 
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