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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

  Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran data 

penelitian  normal atau tidaknya. Sedangkan uji homogenitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki varians yang 

homogen. 

a. Uji Normalitas  

  Uji normalitas terhadap  skala motivasi belajar dilakukan 

menggunakan  Kolmogorrov-Smirnov yang dihitung dengan bantuan 

Stasistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16.0. Uji 

normalitas pada penelitian ini diperoleh nilai 1,795 atau  p = 0,003 

(nilai p>0.05) yang berarti sebaran data tidak normal. Dengan 

demikian asumsi normalitas tidak terpenuhi. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok memiliki varian yang homogen. Uji homogenitas 

dilakukan Leneve’s Test for Equality of Variance, dimana jika nilai 

p>0,05 berarti kedua kelompok homogen. 
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Uji homogenitas pada penelitian ini diperoleh nilai F = 29,152 

dengan p = 0,000 yang berarti nilai kedua kelompok ini memiliki 

varians yang homogen. Dengan demikian asumsi homogenitas tidak 

terpenuhi. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

uji beda t-test dimana memberikan nilai t = 7,482 atau p= 0,000 

(p<0,01) dan skor rata-rata 47,12 untuk siswa yang mengikuti 

bimbingan belajar dan 35,52 untuk siswa yang tidak ikut bimbingan 

belajar, yang berarti ada perbedaan motivasi belajar yang signifikan 

antara motivasi belajar siswa yang mengikuti bimbingan belajar 

dengan yang tidak dan siswa yang mengikuti bimbingan belajar 

memiliki motivasi belajar lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

tidak memiliki bimbingan belajar. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada 

perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara motivasi belajar 

siswa yang mengikuti bimbingan belajar dengan motivasi belajar siswa 

yang tidak mengikuti bimbingan belajar serta motivasi belajar siswa 

yang ikut lebih tinggi dibandingkan yang tidak ikut bimbingan belajar. 

Pendidikan adalah sarana yang mutlak yang digunakan untuk 

masyarakat agar mampu menguasai, mengembangkan, mengendalikan 
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serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Miftahillah, 

2014, h.140). 

Siswa yang memiliki motivasi belajar adalah siswa yang 

memperhatikan, siswa yang segera mengerjakan tugas-tugasnya, siswa 

yang berani bertanya, bersedia untuk menjawab pertanyaan dari guru, 

siswa tersebut terlihat senang dan juga bersemangat (Williams & 

Williams, 2011,  h.2). Motivasi belajar pada siswa harus ditumbuhkan 

karena motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang 

diperoleh (Erlisnawati, 2012, h.2). Mc Donald (dalam Erlisnawati, 

2012, h.3) juga mengungkapkan motivasi adalah perubahan energi di 

dalam diri seseorang yang ditunjukkan dengan munculnya perasaaan 

serta reaksi untuk mencapai suatu tujuan. 

Salah satu upaya agar siswa memiliki semangat belajar adalah 

dengan mengikuti bimbingan belajar. Yusuf dan Nurihsan (dalam 

Rhepon, 2014) mengemukakan lembaga bimbingan belajar bertujuan 

untuk membantu para siswa menghadapi dan memecahkan berbagai 

masalah dalam belajar, contohnya pengenalanakurikulum, pemilihan 

jurusan, cara belajar, penyelesaian tugas atau latihan, pencarian 

danapenggunaan sumber belajar. Siswa mampu menemukan cara 

belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan akademik siswa, 

meningkatkan motivasiabelajarnya, meningkatkanaketerampilan 

belajar, serta pengembanganksikap untuk memunculkan kebiasaan 

belajar yang baik. 
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Dimyati dan Mudjiono (dalam Maufiroh, Yuline & Endang, 

2015, h.12) menjelaskan bahwa motivasi belajar sangat penting bagi 

siswa karena dapat membangkitkan, meningkatkan, serta memelihara 

semangat siswa untuk belajar sampai berhasil, sehingga dengan adanya 

motivasi belajar pada diri siswa dapat membangkitkan semangat untuk 

terus belajar hingga berhasil. Berbagai cara dapat dilakukan guru untuk 

menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar yakni dengan memberi 

rangsangan kepada siswa melalui bimbingan belajar (Maufiroh, Yuline 

& Endang, 2015, h.12 ). Maufiroh, Yuline dan Endang (2015, h.12) 

juga mengungkapkan bahwa tujuan bimbingan belajar pada siswa 

yakni mampu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sampai 

kapanpun. 

Hasil penelitian menunjukkan mean empirik adalah 38,36 lalu 

mean hipotetik 40 dan standar deviasi hipotetik 8, sehingga dapat 

dikatakan bahwa motivasi belajar siswa yang mengikuti bimbingan 

belajar dan yang tidak ikut bimbingan belajar masuk dalam kategori 

yang sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan 

siswa dalam bimbingan belajar mampu meningkatkan motivasi belajar 

siswa dan hal ini ditandai dengan meningkatnya aktifitas siswa. Efendi, 

(2008, h.27) mengungkapkan bahwa motivasi dalam belajar 

ditunjukkan dengan adanya minat, memiliki perhatian, keinginan untuk 

ikut dalam hal pembelajaran, bekerja keras dan memberikan waktu 

untuk berusaha, dan yang terakhir terus berusaha dalam penyelesaian 
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tugas. Berpedoman pada hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan 

bahwa keikutsertaan dalam bimbingan belajar turut berperan dalam 

perbedaan motivasi belajar pada siswa. Bimbingan belajar memberikan 

manfaat dalam akademik. Hal ini terbukti dengan ditunjukkannya 

kemampuasn siswa dalam menghadapi kesulitannya dalam belajar 

sendiri, perubahan pola belajar dan sejauh mana siswa dapat 

menggunakan fasilitas belajar yang ada (Mustikawan, h.11). 

Dalam penelitian ini juga terdapat kelemahan, yaitu: 

a.  Populasi penelitian yang ikut bimbingan belajar berasal dari 

sekolah yang berbeda-beda sehingga tidak homogen,  

b. Para siswa yang ikut bimbel sudah memiliki motivasi terlebih dulu 

untuk mengikuti bimbingan belajar 

c. Alat ukur yang kurang kuat dikarenakan sebaran aspek dalam skala 

tidak merata,  

d. Data yang di dapatkan peneliti terlalu ekstrem sehingga uji 

normalitas dan homogenitas tidak terpenuhi sehingga alat ukur 

yang digunakan peneliti untuk generalisasi populasi terbatas hanya 

pada penelitian ini dan tidak bisa digunakan untuk penelitian lain. 

  


