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Prestasi belajar memiliki arti yang sangat penting sebagai indikator kualitas kegiatan 

pembelajaran yang telah dicapai siswa. Golongan darah sebagai salah satu faktor 

genetik diduga memiliki andil dalam menentukan prestasi belajar siswa disamping gaya 

belajar dan motivasi berprestasinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

hubungan antara golongan darah dengan gaya belajar, motivasi berprestasi, dan prestasi 

belajar. 

 
Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasional. Sampel 

penelitian ini adalah 136 siswa-siswi yang dipilih dengan teknik total sampling 

pada siswa kelas XI IPA SMA Al Kautsar Bandar Lampung. Data penelitian 

berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi gaya 

belajar siswa, motivasi berprestasi dan gaya mengajar guru diperoleh dari analisis 

deskriptif berdasarkan hasil isian angket yang diisi siswa dan guru. Data 

kuantitatif berupa nilai prestasi belajar siswa yang diperoleh dari hasil tes, dan 

dianalisis menggunakan uji korelasi (Spearman) dan uji One Way ANOVA. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah dan 

tidak signifikan antara golongan darah dengan gaya belajar dengan r 0,105. Adapun 

golongan darah dengan motivasi berprestasi dengan r -0,04 dan prestasi belajar 

dengan r -0,018 yang menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan negatif. Secara 

umum, tidak terdapat keeratan hubungan yang signifikan antara prestasi belajar siswa 

berdasarkan golongan darahnya, begitu pula golongan darah dan motivasi berprestasi 

yang bahkan menunjukkan hubungan yang berlawanan arah (negatif). Namun, hasil 

analisis motivasi berprestasi siswa bergolongan darah AB dan B menunjukkan beda 

yang signifikan. Jika hanya dilihat dari rata-rata nilai, siswa bergolongan darah A 

memiliki nilai rata-rata prestasi belajar lebih tinggi dibanding golongan darah lainnya 

dengan urutan golongan darah O, B dan AB. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa golongan darah tidak memiliki hubungan yang sinergis dan signifikan dengan 

gaya belajar, motivasi berprestasi dan prestasi belajar belajar biologi. 
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