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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji 

asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi 

dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran item serta 

linier atau tidaknya hubungan antara variabel tergantung dan variabel 

bebasnya. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas terhadap skala motivasi belajar 

Matematika menggunakan Kolomogorov-Smirnov menunjukkan 

hasil K-S Z sebesar 0,826 dengan p sebesar 0,502 (p>0,05). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebaran item skala motivasi belajar 

Matematika memiliki distribusi yang normal. 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linier menunjukkan tidak ada korelasi yang 

linier antara metode pembelajaran STAD dengan motivasi belajar 

Matematika pada siswa SMA kelas X. hal ini dapat dilihat dari 

hasil Flinier = 0,080 dengan p sebesar 0,779 (p>0,05). Hal ini berarti 

tidak terdapat hubungan linier antara metode pembelajaran STAD 

dengan motivasi belajar Matematika pada siswa SMA kelas X.  

Maka sebab itu, peneliti melakukan pemotongan outlier 

pada data untuk menghilangkan data-data yang tidak mendukung 
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penelitian. Setelah dilakukan pemotongan outlier terhadap 6 

subjek, hasil uji linieritas tetap menunjukkan tidak ada korelasi 

yang linier antara metode pembelajaran STAD dengan motivasi 

belajar Matematika pada siswa SMA kelas X. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil Flinier = 0,919 dengan p sebesar 0,342 (p>0,05). Hal ini 

berarti tidak terdapat hubungan linier antara metode pembelajaran 

STAD dengan motivasi belajar Matematika pada siswa SMA kelas 

X. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat di lampiran. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan 

uji hipotesis dengan menggunakan program komputer Statistic 

Package for Social Science (SPSS) for windows release versi 16.0. 

Teknik yang digunakan adalah teknik korelasi Chi-Square. Uji 

hipotesis dilakukan pada data yang sudah mengalami pemotongan 

outlier. Hasil yang diperoleh adalah χ2 sebesar 1,098 dengan p sebesar 

0,217 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

antara metode pembelajaran STAD dengan motivasi belajar 

Matematika pada siswa SMA kelas X. Hasil uji hipotesis 

selengkapnya dapat dilihat di lampiran. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Chi-Square terhadap 60 siswa SMA Z 

Semarang, diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan ditolak, yaitu 

tidak ada hubungan antara metode pembelajaran STAD dengan motivasi 
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belajar Matematika pada siswa SMA kelas X. Hal ini dapat dilihat dari χ2 

sebesar 1,098 dengan p sebesar 0,217 (p>0,05). 

Hasil dalam penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ishtiaq, Ali, & Salem (2015) yang dilakukan pada 

mahasiswa semester pertama di Saudi Arabia dalam mata kuliah Bahasa 

Inggris. Ishtiaq, Ali, & Salem menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 

motivasi yang signifikan antara kelompok eksperimen yang menerima 

perlakuan berupa kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran STAD dengan kelompok kontrol yang tidak 

menerima perlakuan apapun sehingga kegiatan belajar mengajarnya 

menggunakan metode pembelajaran konvensional.  

Di sisi lain, hal yang mungkin menyebabkan tidak adanya 

hubungan antara metode pembelajaran STAD dan motivasi belajar 

Matematika pada siswa SMA kelas X di SMA Z Semarang adalah tidak 

terlaksanakannya komponen-komponen dari metode pembelajaran 

STAD secara penuh oleh guru Matematika. Salah satu komponen yang 

tidak terpenuhi adalah komponen rekognisi kelompok. Komponen 

rekognisi kelompok adalah pemberian penghargaan oleh guru kepada 

siswa atau kelompok dengan skor kemajuan individual terbaik (Slavin, 

2005; Kagan & Kagan, 2009). Hal ini dapat dilihat dari data kuesioner 

yang memperlihatkan bahwa guru Matematika tidak memberikan 

rekognisi pada siswa yang memiliki skor kemajuan individual terbaik 

ataupun pada kelompok dengan skor terbaik.  

Pada kuesioner metode pembelajaran STAD, item nomor 

sembilan dan sepuluh merupakan item yang mengungkap komponen 
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rekognisi kelompok. Item nomor sembilan (“Apakah Guru memuji siswa 

dengan nilai ulangan terbaik?”) mendapatkan skor total 19 dari skor total 

maksimal 60. Item nomor sepuluh (“Apakah Guru memuji kelompok 

yang anggotanya mendapatkan nilai ulangan di atas KKM?”) 

mendapatkan skor total 10 dari skor total maksimal 60. Perbandingan dari 

kedua item ini menandakan bahwa guru Matematika tidak memberikan 

penghargaan atau rekognisi pada siswa maupun kelompok dengan skor 

kemajuan terbaik.  

Tidak terpenuhinya komponen rekognisi kelompok yang 

terjadi, bertolak belakang dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Santrock. Santrock (2008, h. 346) mengatakan bahwa adanya 

penghargaan yang diberikan bagi kelompok atau siswa dengan skor 

kemajuan terbaik akan meningkatkan motivasi siswa untuk terus 

melakukan yang terbaik dalam belajar. Namun pada kenyataannya, 

motivasi belajar Matematika siswa SMA kelas X SMA Z Semarang 

tergolong cukup tinggi walaupun tanpa penghargaan atau rekognisi pada 

kelompok ataupun individu dengan skor kemajuan terbaik dari guru 

Matematika. Hal ini dapat dilihat dari skor total masing-masing subyek 

dalam skala motivasi belajar Matematika. Skor total masing-masing 

subyek bergerak dari 47 hingga 82 dari skor maksimal 88.  

Selain itu, selain komponen rekognisi kelompok yang tidak 

terpenuhi, ada komponen lain yang tidak sepenuhnya terpenuhi. 

Komponen tersebut adalah komponen kuis individual. Pada dasarnya, 

kuis individual adalah sebuah kuis kecil yang diberikan oleh guru di akhir 

pertemuan mengenai materi yang diberikan pada hari itu dan harus 
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dikerjakan secara individual oleh setiap siswa walaupun mereka berasal 

dari kelompok yang sama (Slavin, 2005; Kagan & Kagan, 2009). 

Komponen kuis individual diungkap melalui item nomor lima dan enam 

pada kuesioner metode pembelajaran STAD. 

Item nomor lima (“Apakah Guru memberikan evaluasi yang 

harus dikerjakan secara individual?”) mendapatkan skor total 57 dari skor 

total maksimal 60. Item nomor enam (“Apakah Guru memberikan kuis 

kecil di akhir pertemuan?”) mendapatkan skor total 8 dari skor total 

maksimal 60. Perbandingan dari kedua item ini menunjukkan bahwa guru 

Matematika memang memberikan evaluasi yang harus dikerjakan secara 

individu. Namun, evaluasi tersebut tidak diberikan di akhir pertemuan, 

melainkan pada pertemuan yang berbeda.  

Tidak diberikannya kuis individual di akhir pertemuan 

membuat siswa harus mempelajari kembali materi secara individu. Hal 

ini membuat esensi dari metode pembelajaran STAD, yaitu belajar dan 

diskusi dalam kelompok, menjadi berkurang. Hubungan antara motivasi 

belajar Matematika pada siswa SMA kelas X dan metode pembelajaran 

STAD menjadi kurang terlihat karena disebabkan oleh berkurangnya 

esensi dari metode pembelajaran STAD yang diterapkan di ruang kelas 

oleh guru Matematika di SMA Z Semarang.  

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang 

dapat memengaruhi hasil penelitian, seperti:  

1. Sebagian siswa/i cenderung tidak mengisi beberapa item dari 

kuesioner dan skala secara individu melainkan melihat jawaban 
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temannya walaupun peneliti telah berulang kali mengingatkan pada 

siswa/i untuk mengisi secara individual.  

2. Sebagian siswa/i memberikan reaksi negatif yang berkepanjangan saat 

peneliti menjelaskan bahwa kuesioner dan skala yang harus diisi 

berhubungan dengan Matematika, sehingga peneliti harus mengatur 

kembali suasana agar menjadi lebih kondusif. 

3. Beberapa siswa/i tidak bertanya pada peneliti saat tidak memahami 

dengan pasti arti dari beberapa kata dalam kalimat pertanyaan dalam 

kuesioner metode pembelajaran STAD dan kalimat pernyataan dalam 

skala motivasi belajar Matematika, sehingga siswa/i cenderung 

melihat jawaban teman dan menirunya.  

 


