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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Intelligence Quotient (IQ) dan Adversity Quotient (AQ) terhadap 

Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan Tabel 4.10 ANOVA, diperoleh nilai Fhitung = 18,463 dengan taraf 

nilai Sig = 0,000. Untuk menguji hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak yaitu 

dengan melihat nilai F dan taraf nilai signifikansi. Adapun hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H0 : tidak ada pengaruh Intelligence Quotient (IQ) dan Adversity Quotient (AQ) 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 

H1 : ada pengaruh Intelligence Quotient (IQ) dan Adversity Quotient (AQ) terhadap 

hasil belajar matematika siswa. 

Dengan ketentuan penerimaan atau penolakan terjadi: 

Jika  nilai Fhitung   Ftabel dan taraf nilai Sig   0,05 , maka H0 ditolak. 

Jika nilai Fhitung   Ftabel dan taraf nilai Sig   0,05 , maka H0 diterima. 

Sebelum melihat nilai Ftabel, maka terlebih dahulu harus menentukan derajat 

kebebasan pembilang (df) dan derajat kebebasan penyebut (db). Pada keseluruhan 

sampel yang diteliti (N) dengan rumus df = m (jumlah prediktor) dan db = N – m – 1. 

Dalam penelitian ini, jumlah prediktor ada 2 (X1 dan X2) dan jumlah sampel yang 

digunakan adalah 32 siswa, maka df = 2 dan db = 32 – 2 – 1 = 29 pada taraf 
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signifikansi 5%. Maka ditemukan nilai Ftabel = 3,33. Karena nilai Fhitung = 18,463 > 

Ftabel = 3,33 dan taraf nilai Sig = 0,000   0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak, artinya ada pengaruh Intelligence Quotient (IQ) dan Adversity Quotient (AQ) 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Oleh karena itu hasil belajar matematika siswa dipengaruhi oleh Intelligence 

Quotient (IQ) dan Adversity Quotient (AQ) siswa secara bersama-sama. Maksudnya 

jika IQ siswa tinggi dan AQ siswa tinggi maka hasil belajar matematika siswa juga 

tinggi, dan sebaliknya jika IQ siswa rendah dan AQ siswa rendah maka hasil belajar 

matematika siswa juga rendah. Begitu juga apa yang terjadi dilapangan, di sekolah 

siswa yang memiliki IQ tinggi dan AQ tinggi pula nilai hasil belajar matematikanya 

juga tinggi. Hal ini juga didukung oleh teori Myers (1996) yang mengatakan bahwa 

inteligensi telah dianggap sebagai suatu norma yang menentukan perkembangan 

kemampuan dan pencapaian optimal hasil belajar anak disekolah.
51

 Karena inteligensi 

merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar dan pada 

gilirannya akan menghasilkan prestasi belajar yang optimal.
52

 Begitu juga dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Afif Eka Alikfiyono Putri dalam skripsinya yang 

berjudul Pengaruh Intelligence Quotient (IQ) dan Kreativitas Siswa Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMPN 3 Kedungwaru yaitu ada pengaruh 

Intelligence Quotient (IQ) dan kreativitas siswa terhadap hasil belajar matematika 

siswa. 

                                                           
51

 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Rosakarya, 2005), hlm 163. 
52

 Saifuddin Azwar, Pengantar Psikologi Inteligensi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 163 
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B. Besar Pengaruh Intelligence Quotient (IQ) dan Adversity Quotient (AQ) 

terhadap Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan Tabel 4.10 Model Summary, dapat dijelaskan bahwa variabel 

Intelligence Quotient (IQ) dan Adversity Quotient (AQ) secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel hasil belajar matematika siswa. Pada tabel tersebut diperoleh 

nilai Adjusted R Square adalah 0,530 yang artinya 53% hasil belajar matematika 

siswa dipengaruhi oleh Intelligence Quotient (IQ) dan Adversity Quotient (AQ) 

secara bersama-sama.  

Menurut Sugiyono, untuk melihat kriteria interpretasi pengaruh Intelligence 

Quotient (IQ) dan Adversity Quotient (AQ) terhadap hasil belajar matematika siswa 

dapat dilihat berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 5.1 Kriteria Interpretasi
53

 

Interval  Interpretasi  

0% - 39% Rendah  

40% - 59%  Sedang  

60% - 79% Cukup Tinggi 

80% - 100% Tinggi 

 

Pada tabel diatas, terlihat bahwa 53% terletak pada interval 40% - 59%, maka 

interpretasinya adalah sedang. Sehingga pengaruh Intelligence Quotient (IQ) dan 

Adversity Quotient (AQ) terhadap hasil belajar matematika siswa yaitu 53% termasuk 

kedalam kriteria sedang. 

                                                           
53

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 257. 
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Berdasarkan Tabel 4.10 Coefficient, diperoleh persamaan regresi linier ganda  

Y = 65,862 + 0,042 X1 + 0,073 X2 , yang berarti: 

1) Rata-rata skor hasil belajar matematika siswa (Y) akan mengalami perubahan 

sebesar 0,042 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada skor Intelligence 

Quotient (IQ) (X1). Maksudnya jika skor Intelligence Quotient (IQ) naik satu 

skor maka hasil belajar matematika siswa akan mengalami kenaikan sebesar 

0,042. Dan sebaliknya, jika skor Intelligence Quotient (IQ) turun satu skor maka 

hasil belajar matematika siswa akan mengalami penurunan sebesar 0,042 dengan 

anggapan (X2) tetap. 

2) Rata-rata skor hasil belajar matematika siswa (Y) akan mengalami perubahan 

sebesar 0,073 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada skor Adversity 

Quotient (AQ) (X2). Maksudnya jika skor Adversity Quotient (AQ) naik satu skor 

maka hasil belajar matematika siswa akan mengalami kenaikan sebesar 0,073. 

Dan sebaliknya, jika skor Adversity Quotient (AQ) turun satu skor maka hasil 

belajar matematika siswa akan mengalami penurunan sebesar 0,073 dengan 

anggapan (X1) tetap. 

 


