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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui kontribusi pemanfaatan 

metode ceramah bervariasi terhadap minat belajar siswa. Subjek penelitian 

berjumlah 50 orang siswa pada kelas V SDN gugus V Kecamatan Tanjung 

Kabupaten Lombok Utara yang diambil secara random sampling pada populasi 

sebesar 89 siswa. Hasil penelitian menunjukkan ada korelasi positif sebesar 0,376 

pada taraf signifikansi 5% (analisis product moment rhitung = 0,376 > rtabel = 0,279 

ts 5%) antara pemanfaatan metode ceramah bervariasi terhadap minat belajar 

siswa dan diperoleh kontribusi sebesar 14,1%. Sesuai hasil instrumen metode 

ceramah bervariasi menunjukkan 82% termasuk baik dan 18% termasuk kurang 

baik. Dipihak lain hasil instrumen minat belajar siswa menunjukkan 44% minat 

belajar siswa termasuk tinggi dan 56% minat belajar siswa rendah. Dapat 

disimpulkan bahwa metode ceramah bervariasi berkontribusi terhadap minat 

belajar siswa kelas V SDN gugus V Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok 

Utara Tahun 2016 sebesar 14,1%. Minat belajar siswa disumbang sebesar 85,9% 

oleh faktor lainnya yang tidak jadi bagian dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci: Metode Ceramah Bervariasi, Minat Belajar Siswa. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know the contribution of application the 

lectures varied method of student interest of study class V SDN group V sub-

district Tanjung district North Lombok.Subject of this research is 50 students in 

class V group V sub-district Tanjung district North Lombokthat taken by random 

sampling in 89 students populate.The result shows positive correlation éclair of 

0,376 as the significance level 5% (analysis analisis product moment rto tally= 0,376 

> rtable = 0,279 ts 5%)between variable of lectures varied method for student 

interest of study and fruition contribution score of 14,1%. Based on the instrument 

lectures varied method shows score of 82% replete of good and 18% replete of not 

good. In the other hand, the result of student interest of study shows score of 44% 

the student interest of study replete of high and 56% student interest of study 

replete of low. It can be concluded that lectures varied method contributed to 

student interest of studyclass V SDN group V sub-district Tanjung district North 

Lombok year 2016 replete 14,1%. The student interest of study contributed replete 

of 85,9% and by the other factor which is not part of this study. 

 

 

Key Words: lectures varied method, student interest of study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. PENDAHULUAN  

 

Mengajar adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru bagi 

peserta didik dalam menyampaikan materi pelajaran di depan kelas, mengajar 

juga merupakan suatu proses yang kompleks tidak hanya menyampaikan 

informasi dari guru kepada peserta didik melainkan bagaimana cara guru 

menciptakan minat belajar peserta didik tersebut, selain itu guru juga harus 

pandai dalam memilih metode yang akan diterapkan kepada peserta didik. 

Karena minat belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. 

Belajar juga merupakan kegiatan yang kompleks. Artinya di dalam 

proses belajar terdapat berbagai kondisi yang dapat menentukan keberhasilan 

belajar (Santosa, 2009: 1.7). 

Pembelajaran yang dilaksanakan lebih dominan menggunakan 

metode ceramah dan jarang sekali menggunakan metode-metode lainnya. 

Proses pembelajaran yang terjadi pada saat pelajaran berlangsung yaitu sangat 

sedikit siswa yang berani bertanya pada guru ketika ia menghadapi kesulitan 

dalam memahami materi pelajaran. Begitu pun, ketika guru mengajukan 

pertanyaan pada siswa, hanya sedikit yang berani mengangkat tangan untuk 

menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Metode ini cendrung 

membuat minat belajar siswa menurun, karena kebanyakan siswa merasa 

bosan sehingga siswa jarang memperhatikan penjelasan yang disampaikan 

oleh guru didepan kelas. Alasan inilah yang menyebabkan metode ceramah 

dianggap sebagai penyebab utama dari rendahnya minat belajar siswa terhadap 

pelajaran. 

Menggunakan satu metode saja dalam kegiatan belajar mengajar 

didalam kelas tampaknya kurang maksimal dalam meningkatkan minat belajar 

serta meningkatkan aktifitas peserta didik di kelas. Menggunakan satu metode 

yang terlalu monoton juga dapat membuat siswa bosan dan menurunnya minat 

belajar siswa. Pelajaran yang diberikan oleh guru hendaknya dapat dijadikan 

motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu kemampuan guru diperlukan 

untuk menguasai ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terdapat 

pada pribadi guru baik itu berhubungan dengan tugasnya maupun diluar 

tugasnya sebagai guru. Namun pada kenyataannya kemampuan guru dalam 

memilih metode yang sesuai dengan harapan peserta didik masih kurang, 

sehingga kebiasaan belajar siswa belum berkembang secara baik. Akibatnya 

para siswa tidak dapat merespon atau menanggapi pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru didepan kelas. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

persiapan dari guru dalam menyiapkan segala jenis dan bentuk alat pengajaran 

serta cara menggunakan metode yang kurang bervariasi. 

 



 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul “ Kontribusi Metode Ceramah Bervariasi Terhadap Minat 

Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus V Kecamatan Tanjung Kabupaten 

Lombok Utara Tahun 2016“. 

Agar pelaksanaan penelitian ini lebih terarah, maka ruang lingkup 

penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, 

maka batasan masalah pada penelitian ini adalah tentang metode ceramah 

bervariasi dan minat belajar siswa.  

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimanakah 

kontribusi metode ceramah bervariasi  terhadap minat belajar siswa Kelas V 

SDN Gugus V Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

1. Metode Ceramah Bervariasi 

Metode ceramah bervariasi merupakan salah satu upaya 

meningkatkan kemampuan penggunaan strategi ceramah yang mulai 

dikenal pada saat upaya-upaya perbaikan dalam pendidikan disekolah 

(Abdul, 2009 : 90). metode ceramah merupakan penyampaian materi 

secara lisan oleh guru kepada siswa dengan memperhatikan intonasi suara, 

kemampuan berbahasa dan gaya mengajar. 

Metode diskusi merupakan metode yang menekankan aktivitas 

belajar melalui interaksi komunikasi antar siswa dan siswa yang lain dalam 

membahas suatu tema atau topic sehingga diperoleh kesimpulan 

(Alamsyah, 2015 : 37). 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian informasi dalam PBM di 

mana peserta dihadapkan pada suatu masalah yang berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang bersifat problematic untuk dibahas dan dipecahkan 

bersama (Daryanto, 2009: 400). 

2. Minat Belajar Siswa 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang 

diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari 

tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya, ia segan untuk 

belajar, ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu (Daryanto, 2009: 

53). 

Menurut Rosyidah dalam Ahmad (2013: 62), timbulnya minat pada 

diri seseorang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

minat yang berasal dari pembawaan dan minat yang timbul karena adanya 

pengaruh dari luar. Pertama, minat yang berasal dari pembawaan, timbul 

dengan sendirinya dari setiap individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh 

faktor keturunan atau bakat alamiah. Kedua, minat yang timbul karena 



 

adanya pengaruh dari luar individu, timbul seiring dengan proses 

perkembangan individu bersangkutan. Minat ini sering dipengaruhi oleh 

lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat.  

Dalam dunia pendidikan di sekolah, minat memegang peranan 

penting dalam belajar. Karena minat merupakan suatu kekuatan motivasi 

yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian terhadap seseorang, 

suatu benda, atau kegiatan tertentu. Dengan demikian, minat merupakan 

unsur yang menggerakkan motivasi seseorang sehingga orang tersebut 

dapat berkonsentrasi terhadap suatu benda atau kegiatan tententu, maka 

semakin jelas bahwa minat akan berdampak terhadap kegiatan yang 

dilakukan seseorang. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar, minat 

tertentu dimungkinkan akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, hal 

ini dikarenakan adanya minat siswa terhadap sesuatu dalam kegiatan 

belajar itu sendiri. 

 

3. Penelitian yang Relevan 

Kontribusi metode ceramah bervariasi terhadap minat belajar siswa 

kelas V SDN gugus V Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara 

tahun 2015/2016 didukung dengan landasan teori yang ada dan didukung 

juga oleh beberapa hasil penelitian, antara lain hasil penelitian yang 

dilakukan oleh : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Utu Rahim pada tahun 2007/2008 

tentang Metode Bervariasi Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas V Sd Negeri I Olo-Oloho Kecamatan Pakue 

Kabupaten Kolaka Utara. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Sutarsih pada tahun 2013 tentang 

Pengaruh Penerapan Metode Ceramah Bervariasi Terhadap Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS di SMK Al-Hidayah 

Lestari. 

 

4. Kerangka Berpikir 

 Ceramah bervariasi adalah sebuah bentuk interaksi melalui 

penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik (Syaiful 

Sagala, 2012:201).  

 Sebagaimana yang telah dibahas diatas bahwa Rumusan Masalah 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Metode 

Ceramah Bervariasi Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus V 

Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016? Untuk 

menjawab pertanyaan dari Rumusan Masalah tersebut dibutuhkan data-

data penelitian yang diperoleh dari meneliti variable penelitian ini, dimana 

variable dari penelitian ini adalah Pengaruh Metode Ceramah Bervariasi 

sebagai Variabel Bebas/Variabel X dan Minat Belajar Siswa sebagai 

Variabel Terikat/Variabel Y.  



 

 Untuk memperoleh data dari Variabel X menggunakan metode 

pengumpulan data dengan dokumen sedangkan untuk memperoleh data Y 

menggunakan metode pengumpulan data dengan angket. Selanjutnya data 

yang diperoleh diolah pada table kerja menggunakan analisis data dengan 

rumus Korelasi  product moment sehingga diperoleh hasil dari penelitian 

ini berupa jawaban dari Rumusan Masalah yaitu ada Kontribusi Metode 

Ceramah Bervariasi Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus V 

Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016.  

5. Hipotesis Penelitian 

 Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut “Ada Kontribusi Metode Ceramah Bervariasi Terhadap Minat 

Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus V Kecamatan Tanjung Kabupaten 

Lombok Utara Tahun 2016”. 

Hipotesis diatas merupakan hipotesis kerja dan untuk pengujian 

hipotesis, hipotesis kerja diubah menjadi hipotesis nihil sebagai berikut: 

“Tidak Ada Kontribusi Metode Ceramah Bervariasi Terhadap Minat 

Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus V Kecamatan Tanjung Kabupaten 

Lombok Utara Tahun 2016”. 

 

 

C. METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif Korelatif, 

yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh antara 

dua variabel atau lebih. Pengaruh yang ingin diteliti dalam penelitian ini 

adalah pengaruh antara metode ceramah bervariasi terhadap minat belajar 

siswa. Dengan pendekatan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui seberapa 

besar pengaruh metode ceramah bervariasi terhadap minat belajar siswa. 

 

 

D. HASIL PENELITIAN  

1. Hasil Analisis Uji Expert Judgment, Reliabilitas, Normalitas Data, 

dan Uji F (Homogenitas Varian) 

a) Uji Expert Judgment 

 Instrument angket yang digunakan dalam penelitian ini 

sebelumnya sudah diuji coba pada tiga dosen ahli ilmu pendidikan 

universitas mataram. Untuk menentukan valid dan tidak validnya 

butir soal dalam uji coba ini digunakan rumus : 

Validitas =  
 

∑ 
     % 

 Uji expert dikatakan memadai apabila persentase melebihi 

50%. Hasil uji expert judgment dari instrument yang diuji cobakan 

kepada 3 dosen ahli, dari 36 item pernyataan pada angket metode 

ceramah bervariasi terdapat 4 item pernyataan yang tidak valid yaitu 

item nomor 8, 11, 20 dan 35. Sedangkan dari 35 item pernyataan pada 



 

angket minat belajar siswa terdapat 3 item pernyataan yang tidak 

valid yaitu item nomor 5, 15 dan 18. 

  

b) Uji Reliabilitas Item Instrumen 

 Uji Reliabilitas Instrumen item metode ceramah bervariasi dan 

minat belajar siswa dapat dilihat pada table dibawah ini : 

Tabel 2.3 Hasil Uji Instrumen Metode Ceramah Bervariasi 

No 
X 

(Ganjil) 

Y 

(Genap) 
      XY 

1 14 14 196 196 196 

2 15 14 225 196 210 

3 15 13 225 169 195 

∑  
44 41 646 561 601 

∑  ∑  ∑   ∑   ∑   
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Tabel 2.4 Hasil Uji Instrumen Minat Belajar Siswa 

No 
X 

(Ganjil) 

Y 

(Genap) 
X2 Y2 XY 

1 16 15 256 225 240 

2 16 16 256 256 256 

3 15 14 225 196 210 

∑  
47 45 737 677 706 

∑  ∑  ∑   ∑   ∑   
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c) Normalitas Data 

 Uji normalitas yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows. Ringkasan hasil uji 

normalitas kedua skala yang digunakan pada penelitian ini  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X Y 

N 50 50 

Normal Parameters
a
 Mean 9.64 10.28 

Std. Deviation 1.562 1.565 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .191 .131 

Positive .112 .131 

Negative -.191 -.129 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.352 .926 

Asymp. Sig. (2-tailed) .052 .358 

a. Test distribution is Normal.   

    

 

 Dari tabel diatas data variabel metode ceramah bervariasi 

memiliki nilai sebesar 0,052 > 0,05, artinya data ini terdistribusi 

normal. Untuk data variabel minat belajar siswa, memiliki nilai 

sebesar 0,358 > 0,05 artinya data minat belajar siswa juga terdistribusi 

normal. 

 



 

d) Uji F (Homogenitas Varian)  

 Dari data yang diapatkan maka hasil perhitungan uji 

homogenitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3 Hasil Uji Homogenitas 

Fhitung Ftabel Kesimpulan 

1,006 4,03 Data Homogen 

 

2. Hasil Pengumpulan Data Metode Ceramah Bervariasi dan Minat 

Belajar Siswa 

1) Data Metode Ceramah Bervariasi 

 Dari data hasil metode ceramah bervariasi yang terkumpul, 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 9,64 yang di kategorikan sangat 

tinggi. 
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2) Data Minat Belajar Siswa 

 Data yang diperoleh pada angket minat belajar siswa dari 50 

orang jumlah sampe diperoleh nilai rata-rata sebesar 10,28 yang 

dikategorikan sangat tinggi.  

 

 

 

3) Hasil Uji Hipotesis 

 Dalam melakukan pengujian untuk mengetahui korelasi, peneliti 

menggunakan analisis korelasi product moment dengan menggunakan 

program SPSS 16.0 for Windows kedua variabel tersebut dan untuk 

menguji taraf signifikansi dari koefisien korelasinya, dalam hal ini 

dilakukan dengan uji t. Uji t dialakukan untuk mengetahui apakah 

koefisien korelasi tersebut signifikan atau tidak. Hasil thitung kemudian 

dikonsultasikan dengan ttabel untuk      , dk =         
Apabila perolehannya thitung > ttabel maka dapat disimpulkan bahwa 

koefisien korelasi tersebut signifikan. Jika terbukti koefisien 

korelasinya signifikan maka dilanjutkan dengan menghitung koefisien 

determinasi agar diketahui kontribusi dari variable bebas terhadap 

variable terikatnya. Untuk melihat hubungan signifikansi dari tabel 

interpretasi koefisien korelasi nilai r dapat dilihat pada table dibawah 

ini : 
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Correlations 

  Metode 

Ceramah 

Bervariasi 

Minat Belajar 

Siswa 

Metode Ceramah 

Bervariasi 

Pearson 

Correlation 
1 .376

**
 

Sig. (2-tailed)  .007 

N 50 50 

Minat Belajar Siswa Pearson 

Correlation 
.376

**
 1 

Sig. (2-tailed) .007  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 Berdasarkan hasil analisis data di atas, untuk melihat 

seberapa besar kontribusi metode ceramah bervariasi dan minat 

belajar siswa. Maka didapatkan rxy sebesar  0,376 selanjutnya nilai 

tersebut dibandingkan dengan nilai rtabel product moment pada taraf 

signifikansi 5% dengan N=50, batas angka penerimaan hipotesis nihil 

(Ho) pada tabel nilai r product moment adalah 0,279. Kenyataan ini 

menunjukan bahawa nilai r hasil analisis  data berada di atas batas 

angka penerimaan hipotesis nihil (Ho) yaitu rhitung sebesar 0,376 > rtabel 

(n=50, ts 5%) berada pada katagori rendah pada tabel interpretasi 

koefisien korelasi nilai r, sehingga dapat dikatakan hasil penelitian ini 

adalah signifikan. 

 Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima dan hipotesis nol (H0) 

ditolak jika rhitung > rtabel. Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil 

rhitung = 0,376 yaitu lebih besar dari rtabel = 0,279 dengan N=50 pada 

taraf signifikan 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

alternatif (Ha) yang berbunyi “Ada Kontribusi Metode Ceramah 

Bervariasi Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas V SDN Gugus V 

Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016” diterima. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .376
a
 .141 .123 1.46563 

a. Predictors: (Constant), MetodeCeramahBervariasi 

 



 

  Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut 

dengan Koefisien  Determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari 

koefisien korelasi (  ). Koefisian ini disebut koefisien penentu, 

karena varians yang terjadi pada variabel terikat dipengaruhi oleh 

variabel bebas. 

  Hasil dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r adalah 0,376 

yang merupakan koefisien korelasi antara variabel terikat (minat 

belajar siswa) dan variabel bebas (metode ceramah bervariasi). 

Sementara itu nilai r square merupakan koefisien determinasi sebesar 

0,141 hal ini menunjukkan bahwa metode ceramah bervariasi 

berkontribusi terhadap minat belajar siswa sebesar 14,1%. Sisanya 

(100% - 14,1% = 85,6%) dikontribusi oleh faktor-faktor lain.  

E. PEMBAHASAN  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Agustus 2016 

di SDN Gugus V Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Penelitian 

ini dimulai pada tanggal 20 Agustus di SDN 1 Tegalmaja, SDN 2 Tegalmaja, 

kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Agustus di SDN 4 Sokong, SDN 4 

Tegalmaja, dan yang terakhir di SDN 3 Tegalmaja. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar metode ceramah bervariasi dan minat 

belajar siswa, serta sejauh mana pengaruh metode ceramah bervariasi 

terhadap minat belajar siswa kelas V SDN Gugus V kecamatan Tanjung 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016. Untuk mengetahui tujuan tersebut, 

peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan dua buah angket yaitu 

angket metode ceramah bervariasi dan angket minat belajar siswa yang 

masing-masing diisi oleh sampel secara acak dari siswa kelas V SDN Gugus 

V Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket yang berisi pernyataan yang bersifat 

tertutup, yang mengandung arti respondens tinggal memilih jawaban yang 

telah tersedia di dalam angket tersebut dengan menggunakan skala Guttman 

yang mengandung 2 alternatif jawaban, yaitu ya dan tidak untuk pilihan pada 

angket metode ceramah bervariasi dan angket minat belajar siswa.  

Hasil penelitian metode ceramah bervariasi yang terkumpul, diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 9,64 yang di kategorikan sangat tinggi. Karena dengan  

metode ceramah bervariasi tersebut guru dapat mengontrol urutan dan 

keluasan materi pembelajaran, dengan demikian guru dapat mengetahui 

sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan 

(Sanjaya, 2006). 

Sedangkan hasil data yang diperoleh pada angket minat belajar siswa 

dari 50 orang jumlah sampel yaitu sebanyak 4 orang siswa (8%) memiliki 

minat belajar yang tinggi, sebanyak 18 orang siswa (36%) memiliki minat 

belajar cukup tinggi, sebanyak 21 orang siswa (42%) memiliki minat belajar 

rendah, serta sebanyak 7 orang siswa (14%) memiliki minat belajar sangat 

rendah, dan tidak ada siswa yang memiliki minat belajar yang sangat tinggi. 

 Selanjutnya Untuk mengetahui seberapa besar korelasi atau pengaruh 

antara metode ceramah bervariasi dan minat belajar siswa, peneliti melakukan 



 

perhitungan menggunakan rumus korelasi product moment. Beberapa syarat 

yang harus terpenuhi untuk menggunakan rumus korelasi product moment 

yaitu data harus berdistribusi normal dan bersifat homogen. Peneliti sudah 

melakukan perhitungan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows dengan ketentuan 

jika Lhitung > 0,05 pada taraf signifikansi 5%. Hasi uji normalitas metode 

ceramah bervariasi memiliki signifikansi sebesar 0,52 > 0,05, artinya data ini 

terdistribusi normal. Untuk data variabel minat belajar siswa, nilai 

signifikansinya sebesar 0,358 > 0,05, artinya data minat belajar siswa juga 

terdistribusi normal.  

Sedangkan untuk uji homogenitas peneliti menggunakan rumus uji f 

(homogenitas varians) dengan ketentuan Fhitung ˂ Ftabel pada taraf signifikan 

5% dengan dk pembilang adalah jumlah semua variabel - 1 = 1 dan dk 

penyebut adalah n - dk pembilang = 49. Hasil uji homogenitas yang diperoleh 

yaitu  Fhitung ˂ Ftabel (1,006 ˂ 4,03) ini berarti bahwa data bersifat homogen.  

 Berdasarkan hasil analisis data di atas, untuk melihat seberapa besar 

kontribusi metode ceramah bervariasi terhadap minat belajar siswa. Maka 

didapatkan rxy sebesar  0,376 selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan 

nilai rtabel product moment pada taraf signifikansi 5% dengan N=50, batas 

angka penerimaan hipotesis nihil (Ho) pada tabel nilai r product moment 

adalah 0,279. Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut 

dengan Koefisien  Determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien 

korelasi (  ). Koefisian ini disebut koefisien penentu, karena varians yang 

terjadi pada variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Hasil dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r adalah 0,376 yang 

merupakan koefiien korelasi antara variabel tidak bebas (minat belajar siswa) 

dan variabel bebas (metode ceramah bervariasi). Sementara itu nilai r square 

merupakan koefisien determinasi sebesar 0,141 hal ini menunjukkan bahwa 

sekitar 14,1% keragaman variabel minat belajar siswa dapat dipengaruhi oleh 

variabel metode ceramah bervariasi. Sisanya (100% - 14,1% = 85,9%) minat 

belajar siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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