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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis statistik dengan menggunakan product 

moment dari Pearson, maka dilakukan uji asumsi normalitas dan linearitas. 

1.  Uji Asumsi 

Uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Melalui uji 

normalitas akan diketahui apakah distribusi kedua variabel tersebut 

normal atau tidak dan apakah populasi diambil telah representatif. Uji 

normalitas dan linieritas dilakukan dengan bantuan Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS). 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas menggunakan prosedur Kolmogorov-

Smirnov. Distribusi data normal ditunjukkan apabila probabilitas 

(signifikasi) lebih besar dari 0,05. Uji normalitas, diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

1. Motivasi Belajar 

Uji normalitas diperlukan untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh berasal dari populasi yang normal. Pengujian 

normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Uji 

normalitas terhadap motivasi belajar diperoleh nilai, K-SZ 

sebesar 0,968 dengan p> 0,05. Berarti dapat disimpulkan skor 
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motivasi belajar berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya terdapat di lampiran E-1 

2. Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Berdasarkan pengujian normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas terhadap dukungan sosial 

teman sebaya diperoleh nilai, K-SZ sebesar 0,719 dengan 

p>0,05 juga memiliki distribusi yang normal. Hasil uji 

normalitas selengkapnya terdapat pada lampiran E-2 

  

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukan adanya hubungan yang linier antara 

X dan Y (motivasi belajar dan dukungan sosial teman sebaya). Hal 

tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikasi dari Fliniersebesar 8,507 

dengan p<0,01. Pengujian linieritas untuk data penelitian iini 

terpenuhi. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat di 

lampiran. 

 

2. Uji Hipotesis 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment diketahui nilai rxy sebesar 0,406dengan 

p<0,01. Hal tersebut menunjukan adanya hubungan positif yang 

sangat signifikan antara dukungan sosial dengan motivasi belajar. 

Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat di lampiran  
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B. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan teknik product 

moment, diperoleh hasil rxy = 0,406 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukan 

bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi 

belajar pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler paskibra. Semakin 

tinggi dukungan sosial teman sebaya maka semakin tinggi motivasi 

belajarnya, dan sebaliknya. 

Motivasi Belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu: a). Mendorong 

siswa untuk berbuat, sebagai penggerak atau energy dalam belajar. b). 

Menentukan arah dan perbuatan, ke arah tujuan yang hendak dicapai, 

motivasi dapat memberikan arah kegiatan yang dikerjakan. c). Menyeleksi 

perbuatan, adalah menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang 

berguna untuk mencapai tujuan (Saguni& Amin, 2014, hal. 205).  

Seperti yang dijelaskan oleh Maslow hal yang mempengaruhi 

motivasi sangatlah banyak seperti, pemenuhan kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan belongingness yang berkaitan dengan 

keinginan seseorang untuk diterima dalam lingkungan sosial, kebutuhan 

untuk dihargai dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri. Selain itu motivasi 

juga akan muncul karena sikap seseorang terhadap suatu objek yang 

mereka senangi maupun tidak, minat seseorang terhadap suatu objek, nilai 

seseorang terhadap suatu objek dan harapan individu terhadap sesuatu 

(Ormrod, 2009a,h. 64). 
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Selaras dengan penelitian Raeisi dkk (2012, hal. 232) menjelaskan 

bahwa motivasi muncul karena adanya kebutuhan untuk sukses, 

kebutuhan untuk berkomunikasi atau berelasi dengan orang lain dan 

kebutuhan untuk memiliki kekuatan. Timbulnya motivasi belajar siswa 

yang mengikuti ekstrakurikuler paskibra adanya pengaruh dari teman 

sebaya sesama paskibra, dengan kegiatan Penerimaan Anggota Baru yang 

menguras waktu dan pikiran, berdampak terhadap hasil belajar di sekolah.  

Saguni & Amin (2014. h, 216) menjelaskan bahwa dukungan 

teman sebaya memotivasi belajar siswa untuk bertanggung jawab dan ikut 

mematuhi peraturan yang telah mereka buat dalam belajar. bantuan teman 

sebaya meningkatkan persahabatan, kehangatan berteman, saling 

membantu dan menerima. Lingkungan teman sebaya juga lebih banyak 

daripada dengan keluarga. Siswa yang diterima oleh teman sebayanya dan 

memiliki keahlian sosial yang baik sering kali lebih baik prestasi di 

sekolah dan meraih hasil prestasi akademik yang memuaskan. 

Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini diketahui 

bahwa variabel dukungan sosial teman sebaya  menunjukan hasil mean 

empirik (Me) sebesar 68,38. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik 

(Mh) sebesar 55 dan standart devisiasi hipotetik (SDh) 11, maka dapat 

dilihat bahwa pada penelitian subjek memiliki tingkat dukungan sosial 

yang tergolong tinggi.Hal ini menunjukan bahwa subjek penelitian 

merupakan orang-orang yang memperdulikan masalah disekitarnya dilihat 

dari semangat mereka dalam melaksanakan Penerimaan Anggota Baru 
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memberikan dampak bahwa para siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

Paskibra memiliki dukungan yang kuat antar sesama anggota paskibra. 

Sumbangan efektif dukungan sosial teman sebaya adalah sebesar 

16,5%. Hal ini berarti dukungan sosial teman sebaya cukup berpengaruh 

terhadap motivasi belajar. Faktor lain selain dukungan sosial juga 

berpengaruh terhadap motivasi belajar seperti, keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan memiliki kekuatan, keinginan memenuhi kebutuhan untuk 

sukses dan dorongan dari keluarga. 

Dukungan sosial sendiri memiliki arti terdapat orang-orang yang 

akan membantu apabila terjadi suatu kejadian yang dipandang akan 

menimbulkan masalah  dan bantuan tersebut dirasakan dapat menaikan 

perasaan positif seseorang. Seseorang yang memiliki dukungan sosial 

tinggi akan merasa nyaman dalam lingkungan relasi sosialnya dan akan 

memunculkan rasa ingin turut serta dalam kegiatan di lingkungan relasi 

sosialnya. Hal ini diharapkan seseorang yang memiliki dukungan sosial 

dalam dirinya akan muncul perasaan ingin turut serta berperan dalam 

lingkungan relasi sosialnya sehingga munculah motivasi untuk belajar. 

Sedangkan dari hasil perhitungan nilai mean empirik (Me) 

diketahui bahwa motivasi belajar pada siswa kelas XI yang mengikuti 

ekstrakurikuler paskibra pada penelitian ini memiliki nilai mean empirik 

(Me) sebesar 41,36. Jika dibandingkan dengn mean hipotetik (Mh) sebesar 

35 dan standart devisiasi hipotetik (SDh) sebesar 7 , maka dapat dilihat 

bahwa pada saat penelitian subjek memiliki motivasi belajar yang 



44 
 

 
 

tergolong sedang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yaitu letak skor 

mean empirik variabel motivasi belajar berada di klasifikasi sedang. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-

kelemahan yang bisa mempengaruhi hasil penelitian ini, yaitu waktu 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada sore hari saat latihan rutin 

ekstrakurikuler kemungkinan dapat mempengaruhi kondisi dan fisik 

subjek yang sudah merasa lelah sehingga mempengaruhi subjek saat 

menjawab pernyatan. 


