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ABSTRAK 

 

ROHANA ROMA POHAN, NIM 1153111046, Hubungan Antara Motivasi 

Belajar Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Tema 1 SDN 107399 

Bandar Khalifah T.A 2019/2020. Jurusan Pendidikan Prasekolah dan 

Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. 2019.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi 

belajar  dengan hasil belajar siswa kelas IV pada tema 1 SDN 107399 Bandar 

Khalifah T.A 2019/2020. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah  Korelasi dengan analisis 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 

107399 Bandar Khalifah sebanyak 50 orang. Penetapan sampel penelitian ini 

sebanyak 25 orang dari jumlah populasi yang dapat mewakili populasi dengan 

teknik pengambilan sampel yaitu random sampling. Untuk memperoleh data yang 

diperlukan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan 

data berupa angket motivasi belajar dan tes berupa soal pilihan berganda. Analisis 

data menggunakan teknik deskriptif korelasional dan persyaratan analisis dengan 

uji normalitas dan uji linieritas . Sedangkan uji hipotesis dengan korelasi product 

moment. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh  untuk mengetahui hubungan 

motivasi belajar dengan hasil belajar siswa kelas IVb di SDN 107399 Bandar 

Khalifah T.A 2019/2020 terbukti memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

dengan hasil belajar siswa. Hal ini di tunjukkan dengan perhitungan korelasi 

product moment diperoleh korelasi sebesar 0,869 menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang kuat antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa IVb di 

SDN 107399 Bandar Khalifah T.A 2019/2020. Sedangkan nilai R
2
 sebesar 0,755 

menjelaskan bahwa motivasi  memberikan pengaruh sebesar 75,5% terhadap 

Hasil belajar Siswa. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa niai thitung sebesar 

8,420 pada taraf signifikan 5%. Jika dibandingkan dengan ttabel dengan dk 23 

sebesar  1,71 maka nilai thitung > ttabel atau 8,420 > 1,71 yang berarti hipotesis yang 

manyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara Motivasi Belajar dengan 

Hasil Belajar Siswa kelas IVb di SDN 107399 Bandar Khalifah T.A 2019/2020 

dapat diterima atau teruji kebenarannya. 

 Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara Antara Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

Pada Tema 1 SDN 107399 Bandar Khalifah T.A 2019/2020. Dan hendaknya 

sejolah dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan senang hati 

dan memiliki keinginan untuk sunggu-sungguh dalam mengikuti proses 

pembelajaran 
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