
 53 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh scaffolding 

terhadap motivasi dan hasil belajar matemtika pada materi SPLDV siswa 

kelas VIII SMP 1 Negeri Sumbergempol. Penelitian ini dillakukan di SMP 1 

Negeri Sumbergempol pada tanggal 5 November 2018 . Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII F dam VIII H. Kelas VIII F digunakan 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII H digunakan sebagai kelas kontrol. 

Penelitian ini termasuk kedalam eksperimen semu yang terdapat 2 kelas 

dan diberi perlakuan yang berbeda,  yaitu kelas yang diberi perlakuan khusus 

disebut kelas eksperimen dan yang tidak diberi perlakuan khusus disebut 

kelas kontrol pada penelitian ini kelas eksperimen diberikan materi dengan 

menggunakan scaffolding dan kelas kontrol diberikan materi dengan 

menggunakan konvensional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII F, VIII G, VIII H, VIII I. 

Karena populasi kelas sudah disediakan oleh sekolah. Untuk sample dalam 

penelitian ini yaitu kelas VIII F dengan jumlah responden 32 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIII H  dengan jumlah responden 32 sebagai kelas 

kontrol. Penelitian ini berjalan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), dan uji validitas soal-soal untuk hasil belajar 
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matematika. Adapun nama peserta didik yang digunakan sebagai sampel dan 

RPP sebagaimana terlampir. 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan angket motivasi belajar dengan 

pernyataan sebanyak 20 pernyataan dan soal tes sebanyak 5 soal uraian yang 

berkaitan dengan materi sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV) yang 

telah di uji validasi dan reabilitasnya. Angket untuk mengetahui motivasi 

belajar siswa dan soal tes matematika diberikan untuk mengethaui hasil 

belajar siswa dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Kelas kontrol 

merupakan kelas yang dijadikan pembanding untuk kelas eksperimen. Setelah 

keseluruhan data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol terkumpul, maka 

dilakukan perhitungan. 

Prosedur yang pertama dilakukan peneliti adalah pada tanggal  24 

September 2018 peneliti memastikan ke SMP 1 Negeri Sumbergempol bahwa 

boleh mengadakan penelitian di madrasah tersebut dengan meminta izin 

secara lisan, kepada kepala SMP 1 Negeri Sumbergempol. Selanjutnya saya 

koordinasi dengan guru kelas VIII F dan VIII H yaitu bapak Suwoto,S.Pd 

untuk meminta izin bahwa kelasnya akan dijadikan  sampel penelitian, yakni 

kelas VIII F sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII H sebagai kelas kelas 

kontrol. Pada tanggal  27 September 2018 memberikan surat izin kepada 

kepala sekolah. Setelah mengantarkan surat izin peneliti koordinasi lagi 

dengan guru kelas VIII untuk melaksanakan penelitian. Penelitian 

dilaksanakan pada 5 November 2018 sampai 22 November 2018. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, angket 

motivasi, dan tes hasil belajar. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data kegiatan pembelajaran yang terjadi didalam kelas yang berkaitan dengan 

keadaan saat proses pembelajaran berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan foto sebagai data dokumentasi siswa kelas VIII di SMP 1 

Negeri Sumbergempol ketika proses pembelajaran dengan Scaffolding 

berlangsung. Angket motivasi belajar digunakan untuk mengetahui hasil 

belajar yang dicapai peserta didik dalam kurun waktu tertentu setelah 

dilakukan proses pembelajaran.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji homogenitas 

adalah data dari nilai PTS matematika siswa kelas VIII F dan VIII H pada 

semester 1 dan skor soal tes digunakan untuk menguji normalitas data dan 

juga hipotesis penelitian dengan menggunakan uji MANOVA. Adapun data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Skor Angket Motivasi Belajar Kelas VIII F dan VIII H 

KELAS EKSPERIMEN  (VIII F) KELAS KONTROL  (VIII H) 
No. Nama Nilai No Nama Nilai 
1. ASA 48 1. ADA 45 
2. AS 47 2. AHS 44 
3. ADK 50 3. AEW 50 
4. AFH 50 4. DM 45 
5. AG 49 5. DSPP 50 
6. CKP 51 6. DAS 47 
7. DA 51 7. ECK 47 
8. MRBS 48 8. FF 42 
9. MABM 47 9. FAZ 52 
10. MIZ 58 10. FDC 48 
11. MKN 47 11. FDR 51 

Tabel Berlanjut.. 
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Lanjutan.... 

12. MNTH 53 12. FEDR 42 
13. MRAPP 58 13. IASE 52 
14. MYF 58 14. IK 50 
15. NRIPI 47 15. IPAP 50 
16. NPV 51 16. JOP 49 
17. NLDR 48 17. JPS 42 
18. PPP 52 18. LAS 52 
19. PP 60 19. LA 51 
20. RS 49 20. MVDS 47 
21. RDPS 52 21. MDTS 41 
22. RNA 58 22. MFSW 52 
23. SHP 60 23. MHA 45 
24. SND 52 24. MAM 53 
25. SP 53 25. MAI 48 
26. UH 58 26. MK 52 
27. UHS 49 27. MSIH 51 
28. VAF 51 28. MEPA 49 
29. WW 58 29. NN 50 
30. WIK 45 30. RNS 48 
31. YN 50 31. SH 40 
32. YRW 58 32. SNEP 50 

Jumlah 1666 Jumlah 1535 
Rata-Rata 52,06 Rata-Rata 47,97 

Nilai Maksimum 60 Nilai Maksimum 53 
Nilai Minimum 45 Nilai Minimum 40 

 

Data diatas merupakan hasil angket motivasi belajar yang bertujuan untuk 

mengetahui data motivasi siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

mendapatkan perlakuan. Angket ini terdiri dari 20 pernyataan yang mengenai 

motivasi siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung. Saat proses 

pembelajaran berlangsung dan setelah proses pembelajaran berlangsung. 

Angket yang digunakan telah diuji validitas isinya oleh penguji ahli yaitu 

dosen dan guru yang bersangkutan. Untuk kelas eksperimen dengan hasil 

rata-ratanya adalah 52,06, nilai maksimum 60 dan nilai minimunya adalah 45. 

Sedangkan kelas kontrol mempunyai hasil rata-rata 47,97,  nilai maksimum 

53 dan nilai minimum 40. Perbedaan hasil rata-rata kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol adalah 4,09. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar kelas 

eksperimen berpengaruh(meningkat) dari pada kelas kontrol yang tidak diberi 

perlakuan scaffolding.  

Tabel 4.2 

Data Skor Soal Tes Matematika Kelas VIII F dan VIII H 

KELAS EKSPERIMEN  (VIII F) KELAS KONTROL  (VIII H) 
No. Nama Nilai No Nama Nilai 
1. ASA 75 1. ADA 60 
2. AS 70 2. AHS 65 
3. ADK 75 3. AEW 65 
4. AFH 70 4. DM 65 
5. AG 80 5. DSPP 70 
6. CKP 75 6. DAS 85 
7. DA 75 7. ECK 70 
8. MRBS 70 8. FF 80 
9. MABM 70 9. FAZ 85 
10. MIZ 85 10. FDC 65 
11. MKN 75 11. FDR 65 
12. MNTH 95 12. FEDR 75 
13. MRAPP 90 13. IASE 90 
14. MYF 80 14. IK 85 
15. NRIPI 95 15. IPAP 65 
16. NPV 95 16. JOP 60 
17. NLDR 85 17. JPS 80 
18. PPP 90 18. LAS 80 
19. PP 75 19. LA 85 
20. RS 95 20. MVDS 65 
21. RDPS 80 21. MDTS 60 
22. RNA 95 22. MFSW 85 
23. SHP 85 23. MHA 75 
24. SND 95 24. MAM 85 
25. SP 80 25. MAI 65 
26. UH 95 26. MK 85 
27. UHS 90 27. MSIH 70 
28. VAF 85 28. MEPA 85 
29. WW 70 29. NN 80 
30. WIK 95 30. RNS 90 
31. YN 95 31. SH 85 
32. YRW 85 32. SNEP 80 

Jumlah 2670 Jumlah 2405 
Rata-Rata 83,44 Rata-Rata 75,16 

Nilai Maksimum 95 Nilai Maksimum 90 
Nilai Minimum 70 Nilai Minimum 60 



58 
 

Tabel diatas merupakan hasil post test siswa. Post test diberikan 

kepada siswa bertujuan untuk mengetahui data hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah mendapat perlakuan dalam 

penyampaian materi. Post test ini berisi 5 soal uraian mengenai materi sistem 

persamaan linier dua variabel (SPLDV) yang telah diuji validitas dan 

reabilitasnya. Untuk kelas eksperimen dengan hasil rata-ratanya adalah 83,04, 

nilai maksimalnya 95 dan nilai minimunya adalah 70. Sedangkan kelas 

kontrol mempunyai hasil rata-rata 75,16,  nilai maksimumnya 90 dan nilai 

minimumnya 60. Perbedaan hasil rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol 

adalah 7,88. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen 

berpengaruh (meningkat) dari pada kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan 

scaffolding.  

 

B. Analisis Data Hasil Penelitian  

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 

pada data tersebut untuk memperoleh  hasil dari penelitian. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengujian terhadap instrumen 

yang terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas. Pengujian prasyarat sebelum 

menggunakan uji MANOVA yaitu uji homogenitas dan normalitas , 

kemudian pengujian hipotesis dengan MANOVA. 

1. Uji Instrumen  

a. Uji Validitas  

Sebelum angket dan tes diberikan kepada siswa yang menjadi sampel 

penelitian, terelebih dahulu dilakukan uji validitas instrumen untuk 
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mengetahui instrumen tersebut valid atau tidak. Angket dan soal tes yang 

sudah dinyatakan layak oleh validator , selanjutnya di uji cobakan kepada 

siswa kelas IX yang berjumlah 20 siswa yang telah menerima materi 

sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV) untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reabilitas angket dan soal tes .  

Teknik untuk mengukur validitas angket/kuesioner adalah dengan 

menghitung korelasi antar data pada masing-masing pernyataan  dengan 

skor total, memakai rumus korelasi product moment. Item instrumen 

dianggap valid dengan membandingkannya dengan r tabel. Jika r hitung > 

r tabel maka valid. Berikut peneliti menampilkan hasil uji validitas angket 

motivasi belajar dengan menggunakan 20 responden. Berikut hasil 

perhitungan validitas  angket motivasi: 

Tabel 4.3 

Data Output Hasil Validitas Angket Motivasi Belajar Ms.Excel 

NO. Nilai Validasi Keterangan 

1. 0,491568 Valid 

2. 0,515604 Valid 

3. 0,506301 Valid 

4. 0,569576 Valid 

5. 0,563833 Valid 

6. 0,50214 Valid 

7. 0,573552 Valid 

8. 0,525417 Valid 

9. 0,509549 Valid 

10. 0,614547 Valid 

11. 0,473377 Valid 

Tabel berlanjut... 
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Lanjutan... 

12. 0,560419 Valid 

14. 0,483542 Valid 

15. 0,560762 Valid 

16. 0,487721 Valid 

17. 0,527703 Valid 

18. 0,66844496 Valid 

19. 0,593458 Valid 

20. 0,559748 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas dengan responden (N) = 20 – 2 = 18, maka 

sesuai dengan r  tabel Product moment dengan taraf signifikan 5% adalah 

0,468 jadi dapat disimpulkan jika r hitung ≥ r tabel dan nilai r hitung ≥ 

0,468 maka butir instrumen dikatakan valid atau layak digunakan.Dan jika 

r tabel dan r hitung 0,40 – 0,60 dikatakan kategori cukup untuk koefisien 

korealasi.67

                                                           
67

Ali Hamzah, Evaluasi Pembelajaran Matematika,...Hal.223 
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Adapun hasil uji validitas soal tes dengan menggunakan Ms.Excel 

ditampilkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Data Output Hasil Uji Validitas Soal Tes Menggunakan Ms.Excel 

NO. Nilai Validasi Keterangan 

1. 0,7403427 Valid 

2. 0,610669 Valid 

3. 0,8120477 Valid 

4. 0,626441 Valid 

5, 0,695371 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dengan responden (N) = 20 - 2 = 18, maka sesuai 

dengan r  tabel Product moment dengan taraf signifikan 5% adalah 0,468 jadi 

dapat disimpulkan jika r hitung ≥ r tabel dan nilai r hitung ≥ 0,468 maka butir 

instrumen dikatakan valid atau layak digunakan.  Dan jika r tabel dan r hitung 

0,40 – 0,60 dikatakan kategori cukup untuk koefesien korelasi.61 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian 

yang dilakukan reliabel secara konsisten memberikan hasil ukur yang sama. 

Data yang digunakan untuk uji reliabilitas diambil data validasi angket Tabel 

4.3 Instrumen penelitian yang telah valid kemudian dihitung reliabilitasnya. 

Pengujian menggunakan rumus Cronbach’s alpha. Hasil uji reliabilitas 

kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel dalam penelitian ini responden (N) 

= 20 dan dk = N – 1 = 20 – 1 = 19, dengan taraf signifikansi 5% sehingga 
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diperoleh nilai rtabel = 0,456. Apabila rhitung < rtabel maka item pernyataan tidak 

reliabel dan apabila rhitung ≥ rtabel maka item pernyataan reliabel.  

Berdasarkan perhitungan yang telah terlampir, rhitung dalam angket 

motivasi belajar adalah 0,79172. Nilai rhitung ≥ rtabel yaitu 0,79172 ≥ 0,456 

sehingga seluruh pernyataan dalam angket dinyatakan reliabel. Menurut 

kriteria reliabilitas instrumen pada rentang 0,60 – 0,80  tergolong reliabilitas 

yang baik. Dapat disimpulkan bahwa angket tersebut mempunyai reliabilitas 

yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.  

Adapun data yang digunakan untuk uji reliabilitas hasil belajar siswa 

diambil dari data validasi soal tes Tabel 4.4 dengan instrumen penelitian yang 

sudah valid kemudian dihitung reliabilitasnya dengan responden (N) = 20 – 1 

= 19. rtabel = 0,456.  

Berdasarkan perhitungan yang terlampir rhitung  dalam soal tes hasil belajar 

siswa adalah 0,71013957. Nilai rhitung  ≥ rtabel yaitu 0,71013957 ≥ 0,456 

sehingga seluruh pernyataan dalam angket dinyatakan reliabel. Menurut 

kriteria reliabilitas instrumen pada rentang 0,60 – 0,80  tergolong reliabilitas 

yang baik.62 Dapat disimpulkan bahwa soal tes tersebut mempunyai 

reliabilitas yang cukup tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen 

penelitian.  

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Prasyarat  

Setelah melakukan uji validitas dan reabilitas data, hal yang dilakukan 

peniliti selanjutnya adalah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas 
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data. Kemudian peneliti menganalisis dengan uji MANOVA. Adapun uji 

pra-syarat untuk uji MANOVA sebagai berikut: 

1) Uji Homogenitas  

a.) Uji Homogenitas varian  

Uji homogenitas varian digunakan untuk menguji apakah data 

memiliki varian yang homogen atau tidak. Adapun hipotesis dari uji 

homogenitas varian sebagai berikut: 

1.) Motivasi Belajar  

H0 : hasil motivasi belajar kedua kelas memiliki varian yang tidak 

sama (tidak homogen) 

Ha : hasil motivasi belajar kedua kelas memilik varian yang sama 

(homogen) 

Dalam pengambilan data, dimana syarat pengambilan keputusan 

(kesimpulan) jika motivasi belajar nilai sig. > 0,05 maka Ha diterima 

dan H0 ditolak. Uji homogenitas varian dapat dilihat dari hasil uji 

Levene’s sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Data Output Uji Homogenitas Varian  

 

Berdasarkan hasil Levene’s Test of Equality of Error Variances pada 

Tabel 4.5 diatas pada baris pertama, diperoleh nilai signifikan 
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motivasi belajar sebesar 0,238. Karena nilai motivasi belajar 0,238 > 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Jadi motivasi belajar 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang 

homogen. 

 

2.) Hasil Belajar 

H0 : hasil belajar kedua kelas memiliki varian yang tidak sama (tidak 

homogen) 

Ha : hasil belajar kedua kelas memilik varian yang sama (homogen) 

. 

Dalam pengambilan data, dimana syarat pengambilan keputusan 

(kesimpulan) jika hasil belajar nilai sig. > 0,05 maka Ha diterima dan 

H0 ditolak. Berdasarkan hasil Levene’s Test of Equality of Error 

Variances pada Tabel 4.5 diatas pada baris kedua, diperoleh nilai 

signifikan hasil belajar sebesar 0,508. Karena nilai hasil belajar 0,508 

> 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Jadi, hasil belajar 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang 

homogen. 

b.) Uji homogenitas Matriks Varians/Covarian  

Uji homogenitas matriks varians/covarian digunakan untuk menguji 

apakah data tersebut memiliki matriks varians/covarians yang homogen 

atau tidak. Adapun hipotesis dari uji homogenitas matriks 

varians/covarian:  
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H0 : kedua variabel dependent memiliki matriks varians/covarian yang 

tidak sama (tidak homogen) 

Ha : kedua variabel dependent memiliki matriks varians/covarian yang 

sama (homogen) 

Dengan kriteria pengambilan keputusannya adalah jika sig. > 0,05 

maka Ha diterima dan jika sig. < 0,05 maka H0 ditolak. Hasil dari 

pengujian data uji homogenitas matriks varian/covarian dapat dilihat 

pada Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Data Output Hasil Homogenitas Matriks Varians/Covarian terhadap 

Motivasi Belajar dan Hasil Belajar  

 

Berdasarkan hasil Box’s Test of Equality of Covariance Matrices pada 

Tabel 4.6 diatas, diperoleh nilai signifikan 0,632. Karena 0,632 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. Jadi, kedua variabel 

dependent memiliki matriks varian/covarian yang sama(homogen).  

2) Uji Normalitas   

Uji normalitas dilakukan untuk menguji suatu variabel yang digunakan 

apakah normal atau tidak normal. Data yang digunakan untuk uji normalitas 

adalah skor angket dan hasil soal tes antar kelas eksperimen dan juga kelas 
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kontrol. Jika asymp.ig > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika 

asymp.ig < 0,05  maka data tidak berdistrusi tidak normal.  

Adapun hasil perhitungan uji normalitas angket dengan SPSS 16.0 

disajikam pada Tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Data Output Uji Normalitas Angket SPSS 16.0 

 

Berdasarkan hasil Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.7 diatas, didapat 

hasil untuk kelas eksperimen memiliki Asymp.sig adalah 0,588 dan untuk 

kelas kontrol memiliki nilai Asymp.sig 0,373. Berdasarkan kriteria pada uji 

normalitas menunjukkan bahwa 0,588 > 0,05 dan 0,373 > 0,05 maka 

berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya berdistribusi 

normal.  

 

Adapun hasil perhitungan uji normalitas soal tes dengan SPSS 16.0 

disajikan pada Tabel 4.8 sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Data Output Uji Normalitas Soal Tes Matematika 

 

Berdasarkan hasil Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.8 diatas, didapat 

hasil untuk kelas eksperimen memiliki Asymp.sig adalah 0,835 dan untuk 

kelas kontrol memiliki nilai Asymp.sig 0,233. Berdasarkan kriteria pada uji 

normalitas menunjukkan bahwa 0,835 > 0,05 dan 0,233 > 0,05 maka 

berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya berdistribusi 

normal. 

b. Uji Hipotesis  

Setelah melakukan uji prasyarat dan mengetahui hipotesis penelitian 

maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Analisis yang digunakan pada uji 

hipotesis penelitian ini adalah uji MANOVA. Uji Manova dipergunakan 

untuk mengetahui pengaruh Scaffolding terhadap motivasi dan hasil belajar 

matematika siswa. Data yang digunakan uji manova adalah data dari hasil 

soal tes dan juga hasil angket motivasi. untuk mengetahui pengaruh variabel 

secara individual yaitu dengan melihat data Between-Subjects Effects pada 

output data pengujian. Dengan kriteria pengambilan keputusannya adalah 

jika sig. > 0,05 maka Ha diterima dan jika sig. < 0,05 maka Ha  diterima. Hasil 

dari Between-Subjects Effects dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini : 

 



68 
 

Tabel 4.9 

Data output Between-Subjects Effects  

 

Berdasarkan hasil Between – Subjects Effects pada Tabel 4.9 diatas, 

menunjukkan bahwa dengan hipotesis sebagai berikut : 

1) Hipotesis 1  

Pengaruh Scaffolding terhadap Motivasi Belajar matematika pada 

materi sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV). Berdasarkan Tabel 

4.9 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 motivasi belajar siswa signifikan, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Ini berarti terdapat perbedaan motivasi belajar 

siswa pada pembelajaran scaffolding dan pembelajaran konvensional. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

scaffolding terhadap motivasi belajar matematika pada materi sistem 

persamaan linier dua variabel (SPLDV). 

2) Hipotesis 2  

Pengaruh Scaffolding terhadap Hasil Belajar Matematika pada materi 

sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV). Berdasarkan Tabel 4.9 
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dengan nilai sig. 0,001< 0,05 hasil belajar siswa signifikan, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Ini berarti terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran scaffolding dan pembelajaran konvensional. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan scaffolding 

terhadap hasil belajar matematika pada materi sistem persamaan linier 

dua variabel (SPLDV).  

3) Hipotesis 3  

Selanjutnya dilakukan uji MANOVA , untuk mengetahui pengaruh 

scaffolding terhadap motivasi dan hasil belajar matematika pada materi 

sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV). Adapun hasil uji 

Multivariate Test pada Tabel 4.10 sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Data Output Multivariate Test 
 

 

 

 

 

 

 

Hasil output pada tabel Multivariet test terdapat dua baris, baris 

pertama (Intercept) untuk mengetahui nilai perubahan pada motivasi 

belajar dan hasil belajar matematika yang dipengaruhi penggunaan 

pembelajaran, sedangkan baris kedua (responden) untuk mengetahui 

pengaruh scaffolding terhadap hasil motivasi dan hasil belajar siswa yang 
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dipengaruhi penggunaan  pembelajaran. Sehingga yang digunakan adalah 

baris kedua. 

Berdasarkan hasil Multivariet Test pada Tabel 4.10 diatas, nilai 

signifikan dilihat pada Pillai’as Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s 

Trace, Roy’s Largest Root yang terdapat pada effect faktor dan diperoleh 

keseluruhan data yang sama yaitu sebesar 0,000. Karena nilai 0,000 < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.  Ini 

terdapat perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran scaffolding dan pembelajaran konvensional. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan scaffolding 

terhadap motivasi dan hasil belajar matematika pada materi sistem 

persamaan linier dua variabel (SPLDV). 
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C. Rekapitulasi Hasil Penelitian  

Data yang telah dianalisis kemudian didiskripsikan dalam bentuk tabel 

dengan menunjukkan perbedaan motivasi dan hasil belajar siswa dengan 

Scaffolding terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 1 Negeri 1 

Sumbergempol. Adapun rekapitulasi hasil penelitain tersebut disajikan pada 

tabel berikut :  

 

Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Penelitian  

No. Hipotesis 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

Kriteria 
Interpretasi 

Interpretasi Kesimpulan 

1. Ada pengaruh 
scaffolding 
terhadap 
motivasi belajar 
matematika 
materi sistem 
persamaan 
linier dua 
variabel 
(SPLDV) siswa 
kelas VIII SMP 
1 Negeri 
Sumbergempol 

SPSS :  
Dengan 
nilai 
signifikansi 
0,000 

Nilai 
signifikansi 
0,000 < 
0,05 

Ha diterima Ada pengaruh 
motivasi belajar 
siswa yang telah 
diberikan 
scaffolding 
dalam 
pembelajaran, 
dengan kelas 
yang tidak 
menggunakan 
scaffolding 
dalam 
pembelajaran. 

2.  Ada pengaruh 
scaffolding 
terhadap hasil 
belajar 
matematika 
materi sistem 
persamaan 
linier dua 
variabel 
(SPLDV)  
siswa kelas 
VIII SMP 1 
Negeri 
Sumbergempol 

SPSS : 
dengan 
nilai 
signifikansi 
sebesar 
0,001  

Nilai 
signifikansi 
0,001 < 
0,05 

Ha diterima Ada pengaruh 
hasil belajar 
siswa yang telah 
diberikan 
scaffolding 
dalam 
pembelajaran, 
dengan kelas 
yang tidak 
menggunakan 
scaffolding 
dalam 
pembelajaran 

3. Ada pengaruh 
scaffolding 
terhadap 
motivasi dan 
hasil belajar 
matematika 

SPSS : 
Pada faktor 
menyatakan 
bahwa nilai 
signifikan 
pada 

0,000 < 
0,05 

Ha diterima  Ada pengaruh 
motivasi dan 
hasil belajar 
siswa yang telah 
diberikan n 
scaffolding 
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materi sistem 
persamaan 
linier dua 
variabel 
(S[LDV) siswa 
keas VIII SMP 
1 Negeri  
Sumbergempol 

Pillai’as 
Trace, 
Wilks’ 
Lambda, 
Hotelling’s 
Trace, 
Roy’s 
Largest 
Root 
keseluruhan 
sebesar 
0,000 

dalam 
pembelajaran, 
dengan kelas 
yang tidak 
menggunakan 
scaffolding 
dalam 
pembelajaran 

 

 

 




