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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini melibatkan 79 siswa dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Untuk kelas eksperimen berjumlah 42 siswa yang terdiri dari 10 laki-

laki dan 32 perempuan,sedangkan kelas kontrol berjumlah 37 siswa yang 

terdiri dari 10 laki-laki dan 27 perempuan. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah hasil dari angket motivasi dan tes hasil belajar siswa 

(post-test). 

1. Data hasil angket motivasi 

Data angket motivasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh motivasi siswa dari kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

mendapatkan perlakuan yang berbeda. Angket motivasi siswa diberikan 

kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah siswa 

mendapatkan perlakuan. Angket motivasi yang digunakan berjumlah 30 

pernyataan yang terdiri dari 16 pernyataan positif dan 14 pernyataan 

negatif.  

2. Data hasil post-test 

Post-test merupakan tes yang diberikan kepada siswa setelah 

mendapatkan perlakuan. Data post-test dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh hasil belajar siswa dari kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda. Post-test 

yang digunakan adalah tes tertulis berupa uraian yang berjumlah 5 soal.  

B. Pengujian Hipotesis 

Setelah data terkumpul, maka yang dilakukan adalah pengujian hipotesis. 

1. Uji Prasyarat 

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah hasil angket 

motivasi dan hasil post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah uji prasyarat, 

yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Setelah pengujian prasyarat, 

dilakukan uji hipotesis. 

a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

didapat mempunyai varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas 

dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Adapun kaidah 

pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah : 

a) Jika nilai signifikansi <      maka dikatakan bahwa varian dari dua 

atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak 

homogen. 

b) Jika nilai signifikansi >      maka dikatakan bahwa varian dari dua 

atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogen. 

Adapun data hasil uji homogenitas terhadap nilai motivasi belajar 

disajikan pada Tabel 4.1 berikut : 
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Tabel 4.1 : Output Uji Homogenitas Data Nilai Motivasi 

 

Dari hasil output uji homogenitas terhadap nilai motivasi belajar pada 

tabel 4.1, diperoleh nilai Sig. sebesar      . Karena nilai Sig. lebih besar 

dari      maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. 

Setelah dilakukan uji homogenitas terhadap nilai angket, selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas terhadap nilai hasil belajar. Data hasil uji 

homogenitas terhadap nilai hasil belajar (post-test) disajikan pada Tabel 

4.2 berikut: 

Tabel 4.2 : Output Uji Homogenitas Data Nilai Hasil Belajar 

 

Dari hasil output uji homogenitas terhadap nilai hasil belajar pada 

Tabel 4.2, diperoleh nilai Sig. sebesar      . Karena nilai Sig. lebih besar 

dari      maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakan data yang didapatkan 

berdistribusi normal atau tidak. Data yang didapat dihitung menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. 

Adapun kaidah pengambilan keputusan dalam uji normalitas data adalah: 
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a) Jika taraf signifikansinya >     , maka data tersebut dikatakan 

berdistribusi normal.  

b) Jika taraf signifikansinya <     , maka data tersebut dikatakan 

berdistribusi tidak normal. 

Adapun data hasil uji normalitas terhadap nilai motivasi belajar kelas 

eksperimen disajikan pada Tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3 : Output Uji Normalitas Data Nilai Motivasi Kelas Ekperimen 

 

Berdasarkan output data yang diperoleh dari perhitungan uji 

Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa data 

rata-rata motivasi belajar pada kelas ekperimen  berdistribusi normal 

karena memiliki signifikansi >     . 

Untuk uji normalitas data nilai motivasi kelas kontrol disajikan pada 

Tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 : Output Uji Normalitas Data Nilai Motivasi Kelas Kontrol 
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Berdasarkan output data yang diperoleh dari perhitungan uji 

Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa data 

rata-rata motivasi belajar pada kelas kontrol berdistribusi normal karena 

memiliki signifikansi >     . 

Data hasil uji normalitas terhadap nilai hasil belajar (post-test) kelas 

eksperimen disajikan pada Tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 : Output Uji Normalitas Data Nilai Hasil Belajar Ekperimen 

 

Berdasarkan output data yang diperoleh dari perhitungan uji 

Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa data 

rata-rata hasil belajar belajar pada kelas eksperimen berdistribusi normal 

karena memiliki signifikansi >     . 

Untuk uji normalitas data nilai hasil belajar kelas kontrol disajikan 

pada Tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 : Output Uji Normalitas Data Nilai Hasil Belajar Kontrol 
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Berdasarkan output data yang diperoleh dari perhitungan uji 

Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa data 

rata-rata hasil belajar belajar pada kelas kontrol berdistribusi normal 

karena memiliki signifikansi >     . 

Penyajian hasil uji normalitas data nilai motivasi dan hasil belajar 

dalam Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.6 : Uji Normalitas Data Nilai Motivasi 

Taraf Sig. Uji Normalitas Eksperimen Kontrol 

     Kolmogorov-Smirnov             

Kesimpulan Asymp. Sig. (2-tailed) > 

     

Data berdistribusi 

normal 

Data berdistribusi 

normal 

 

Tabel 4.7 : Uji Normalitas Data Nilai Hasil Belajar 

Taraf Sig. Uji Normalitas Eksperimen Kontrol 

     Kolmogorov-Smirnov             

Kesimpulan Asymp. Sig. (2-tailed) > 

     

Data berdistribusi 

normal 

Data berdistribusi 

normal 

 

Berdasarkan uji homogenitas dan normalitas yang telah dilakukan 

diketahui bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal 

dan homogen, maka uji statistik parametrik dapat digunakan. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik 

parametrik, yaitu uji manova (Multivariate Analysis of Variance). Adapun 

hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

1.    = Tidak ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap motivasi belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 
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   = Ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining terhadap 

motivasi belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

2.    = Tidak ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

   = Ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

3.    = Tidak ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

   = Ada pengaruh Metode Student Facilitator and Explaining terhadap 

motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar 

Uji manova (Multivariate Analysis of Variance) dilakukan dengan 

bantuan SPSS 16.0 for windows. Uji manova dilakukan untuk menguji ketiga 

hipotesis. Data hasil uji manova (Multivariate Analysis of Variance) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 : Output Between-Subjects Factors 

 

Dari Tabel 4.8, diperoleh penyajian data tentang variabel faktor mengenai 

jumlah data, untuk kelas eksperimen berjumlah 42 siswa dan untuk kelas 

kontrol berjumlah 37 siswa. 
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1. Uji hipotesis pengaruh metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil analisis uji manova (Multivariate Analysis of 

Variance) hasil angket motivasi diperoleh nilai         sebesar       

dengan signifikansi      . Data disajikan dalam Tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.9 : Output Data Nilai Motivasi pada Uji Manova 

 

Dari hasil output data nilai motivasi pada Tabel 4.9, diperoleh nilai 

Sig.      . Karena nilai Sig. yang menunjukkan            maka    

diterima. Sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

motivasi belajar pada kelas ekperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa, “tidak ada pengaruh Metode Student Facilitator and 

Explaining terhadap motivasi belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar”. 

2. Uji hipotesis pengaruh metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan hasil analisis uji manova (Multivariate Analysis of 

Variance) hasil post-test dapat diperoleh nilai         sebesar        

dengan signifikansi      . Data disajikan dalam Tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 : Output Data Nilai Hasil Belajar pada Uji Manova 

 

Dari hasil output data nilai hasil belajar pada Tabel 4.10, diperoleh 

nilai Sig.      . Karena nilai Sig. yang menunjukkan            maka 

   ditolak. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

belajar pada kelas ekperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa, “ada pengaruh Metode Student Facilitator and 

Explaining terhadap hasil belajar siswa kelas XI di MAN 3 Blitar”. 

3. Uji hipotesis pengaruh metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa 

Menggunakan uji manova (Multivariate Analysis of Variance) 

disajikan dalam Tabel  4.11 berikut: 
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Tabel 4.11 : Output Uji Manova 

 

Berdasarkan hasil output analisis manova pada Tabel 4.11, hasil 

analisis diperoleh harga   untuk Pillai's Trace, Wilks' Lambda, 

Hotelling's Trace, Roy's Largest Root memiliki signifikansi       

yang lebih kecil dari     . Artinya untuk Pillai's Trace, Wilks' 

Lambda, Hotelling's Trace, Roy's Largest Root semua signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, “ada pengaruh Metode 

Student Facilitator and Explaining terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa kelas XI di MAN 3 Blitar”.  
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C. Rekapitulasi Hasil Penelitian 

Rekapitulasi hasil penelitian disajikan dalam Tabel 4.12 berikut : 

Tabel 4.12 : Rekapitulasi Hasil Penelitian 

No. Uraian 
Hasil 

Penelitian 

Kriteria 

Penelitian 
Interpretasi Kesimpulan 

1. Pengaruh 

Metode Student 

Facilitator and 

Explaining 

terhadap 

motivasi belajar 

siswa kelas XI 

di MAN 3 Blitar 

         

=       

         
(       ) 

>         

(     ), 

taraf 

signifikan 

5% 

   diterima 

   ditolak 

Tidak ada 

pengaruh 

Metode Student 

Facilitator and 

Explaining 

terhadap 

motivasi belajar 

siswa kelas XI 

di MAN 3 

Blitar 

2. Pengaruh 

Metode Student 

Facilitator and 

Explaining 

terhadap hasil 

belajar siswa 

kelas XI di 

MAN 3 Blitar 

          

=        

         
(       ) 

<         

(      ), 

taraf 

signifikan 

5% 

   ditolak 

   diterima 

Ada pengaruh 

Metode Student 

Facilitator and 

Explaining 

terhadap hasil 

belajar siswa 

kelas XI di 

MAN 3 Blitar 

3. Pengaruh 

Metode Student 

Facilitator and 

Explaining 

terhadap 

motivasi dan 

hasil belajar 

siswa kelas XI 

di MAN 3 Blitar 

Nilai Sig. 

      

Nilai Sig. 

<     

   ditolak 

   diterima 

Ada pengaruh 

Metode Student 
Facilitator and 

Explaining 

terhadap 

motivasi dan 

hasil belajar 

siswa kelas XI di 

MAN 3 Blitar 
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