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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
A. Deskripsi Data 
 

Penelitian ini dilakukan di SMK YAPPI Wonosari pada Paket Keahlian Teknik 

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui implementasi pembelajaran Kurikulum 2013 mata pelajaran kejuruan 

pada Paket Keahlian Teknik Instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik khususnya kelas 

XI. Data penelitian diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan  data,  yakni  

kuesioner/angket. Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup, dimana jawaban angket sudah disediakan oleh peneliti dan 

responden menjawab pertanyaan dalam angket dengan memberi tanda centang 

(√) pada opsi pilihan yang dipilih. Lembar angket yang disusun berdasarkan kisi-

kisi instrumen angket dan referensi dan rujukan dari angket penelitian sejenis 

yang disusun oleh peneliti sebelumnya. 

Hasil dari metode pengumpulan data kuesioner merupakan data primer 

yang paling penting, karena menjadi bagian utama pada kegiatan  analisis data. 

Instrumen kuesioner terdiri dari 1 jenis yaitu kuesioner kuesioner siswa. 

Responden merupakan siswa mata pelajaran kejuruan dan siswa Paket Keahlian 

Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik yang terdiri dari 2 kelas yaitu 26 

siswa kelas XI LA dan 20 siswa kelas XI LB dengan jumlah siswa keseluruhan 46 

siswa. Data  yang  diperoleh  dengan  metode  kuesioner  kemudian  diolah  secara 

kuantitatif.  
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Deskripsi data disajikan dengan skor tertinggi (ST), skor terendah ideal (SR), 

rata-rata ideal (Mi), dan standar deviasi ideal (Sdi) yang kemudian diolah 

menggunakan  program  Microsoft  Excel.  Analisis  data  berdasarkan  3  aspek 

yaitu: 

1. Aspek Pembelajaran 

Data pada komponen aspek pembelajaran diperoleh dari instrumen berupa 

kuesioner. Repsonden untuk kuesioner aspek Pembelajaran adalah siswa mata 

pelajaran kejuruan kelas XI Paket Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 

Listrik. Alternatif jawabanpada   kuesioner meliputi 4 (empat) kategori, yaitu 

kategori Selalu/Sangat Baik/Sangat Lengkap/Sangat Sesuai, 

Sering/Baik/Lengkap/Sesuai, Jarang/Kurang Baik/Kurang Lengkap/Kurang 

Sesuai, Tidak Pernah/Tidak Baik/Tidak Lengkap/Tidak Sesuai. 

Data komponen aspek pembelajaran diperoleh dari hasil kuesioner yang 

telah dijawab oleh 46 responden siswa. Kuesioner aspek pembelajaran tersebut 

memiliki 23 butir pertanyaan. Skor terendah ideal adalah 23 dan skor tertinggi 

ideal adalah 92. 

Tabel 7. Deskripsi Data Aspek Pembelajaran  

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata (mean) 

sebesar 72,73; nilai tengah (median) sebesar 73; nilai paling banyak diperoleh 

(mode) sebesar 77. Data tersebut memiliki standar deviasi (simpangan baku) 

sebesar 6,68; nilai tertinggi sebesar 87; dan nilai terendah sebesar 51. 

 

Mean 
 

Median 
 

Modus 
Simpangan 

Baku 
Nilai 

Tertinggi 
Nilai 

Terendah 
72,73 73 77 6,68 87 51 
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Data hasil penelitian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan. 

Kategorisasi data untuk aspek pembelajaran dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Rentang Skor dan Kategori Aspek Pembelajaran 

 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Hasil Aspek Pembelajaran 

 

Penyebaran skor berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas menunjukkan 

bahwa 4 responden berada pada rentang skor 23- <62,53 (8,695%); 17 

responden berada pada rentang skor 62,53 - <72,73 (36,95%); 23 responden 

berada pada rentang skor 72,73 - <82,75 (50%); dan 2 responden berada pada 

rentang skor 82,75 – 92 (4,348%). Model visual penyebaran skor dari Tabel 9 

dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

 

 

 

 

Rentang Skor Kategori 
23 -< 62,53 Tidak Baik 

62,53 -<72,73 Kurang Baik 
72,73 -<82,75 Baik 

82,75 -92 Sangat Baik 

 

 
No 

 

 
Rentang Skor 

Frekuensi  

 
Kategori Nilai 

Absolute 
Relatif 

(%) 
Komulatif 

(%) 
1 23 -< 62,53 4 8,695 8,695 Tidak Baik 
2 62,53 -<72,73 17 36,95 45,645 Kurang Baik 
3 72,73 -<82,75 23 50 95,645 Baik 
4 82,75 -92 2 4,348 100,0 Sangat Baik 

 Total 46 100,0   
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Gambar 2. Diagram Distribusi Frekuensi Aspek Pembelajaran 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 9 dan diagram Gambar 2, maka  

dapat  diketahui  bahwa  pembelajaran  mata  pelajaran kejuruan Paket Keahlian 

Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah baik, yaitu ditunjukan 

dengan nilai rata-rata 72,73. Hasil analisis data diketahui dari 46 responden 

siswa diperoleh 4 responden siswa (8,695%) kategori tidak baik, 17 responden 

siswa (36,95%) kategori kurang baik, 23 responden siswa (50%) kategori baik,dan 

2 responden siswa (4,348%) kategori sangat baik. 

2. Aspek Penilaian Hasil Belajar 

Data pada komponen aspek penilaian hasil belajar diperoleh dari instrumen 

berupa kuesioner. Repsonden untuk kuesioner aspek penilaian hasil belajar 

adalah siswa mata pelajaran kejuruan dan siswa kelas XI Paket Keahlian Teknik 

Instalasi Pemanfaatan  Tenaga  Listrik.  Alternatif  jawaban pada    kuesioner  

meliputi  4 (empat) kategori, yaitu kategori Selalu/Sangat Baik/Sangat 

Lengkap/Sangat Sesuai, Sering/Baik/Lengkap/Sesuai, Jarang/Kurang Baik/Kurang 

Lengkap/Kurang Sesuai, Tidak Pernah/Tidak Baik/Tidak Lengkap/Tidak Sesuai.  
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Data komponen aspek penilaian hasil belajar diperoleh dari hasil kuesioner 

yang telah dijawab oleh 46 responden siswa. Kuesioner proses 

pembelajarantersebut memiliki 23 butir pertanyaan. Skor terendah ideal adalah 

23  dan  skor  tertinggi  ideal  adalah  92.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis 

deskripsi menghasilkan data dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 10. Deskripsi Data Aspek Penilaian Hasil Belajar  

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata (mean) 

sebesar  75,4;  nilai  tengah  (median) sebesar  76;  nilai  paling  banyak diperoleh 

(mode) sebesar 78. Data tersebut memiliki standar deviasi (simpangan baku) 

sebesar 7 , 37 ; nilai tertinggi sebesar 90; dan nilai terendah sebesar 57. 

Data hasil penelitian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan. 

Kategorisasi data untuk aspek penilaian hasil belajar dapat dilihat pada Tabel 

11. 

Tabel 11. Rentang Skor dan Kategori Aspek Penilaian Hasil Belajar  

 

 

 

 

 

Mean 
 

Median 
 

Modus 
Simpangan 

Baku 
Nilai 

Tertinggi 
Nilai 

Terendah 
75,4 76 78 7,37 90 57 

Rentang Skor Kategori 
23 -< 64,35 Tidak Baik 

64,35 - <75,4 Kurang Baik 
75,4 - <86,45 Baik 
86,45 – 92 Sangat Baik 
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Tabel 12. Distribusi Frekuensi Data Hasil Aspek Penilaian Hasil Belajar 

 

Penyebaran   skor   berdasarkan   tabel   distribusi   frekuensi   di   atas 

menunjukkan bahwa 3 responden berada pada rentang skor 23 - < 64,35 

6,521%); 20 responden berada pada rentang skor 64,35 - <75,4 (43,478%); 

22 responden berada pada rentang skor 75,4 - <86,45 (47,826%); dan 1 

responden berada pada rentang skor 86,45 - 92 (2,174%). Model visual 

penyebaran skor dari Tabel 12 dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

Gambar 3. Diagram Distribusi Frekuensi Aspek Penilaian Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 12 dan diagram Gambar 3, maka  

dapat  diketahui bahwa  penilaian hasil belajar mata  pelajaran  kejuruan Paket 

 

 
No 

 

 
Rentang Skor 

Frekuensi  

 
Kategori Nilai 

Absolute 
Relatif 

(%) 
Komulatif 

(%) 
1 23 -< 64,35 3 6,521 6,521 Tidak Baik 
2 64,35 - <75,4 20 43,478 49,999 Kurang Baik 
3 75,4 - <86,45 22 47,826 97,825 Baik 
4 86,45 – 92 1 2,174 100,0 Sangat Baik 

 Total 46 100,0   
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Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah baik, yaitu 

ditunjukan dengan nilai rata-rata 78,86. Hasil analisis data diketahui dari 46 

responden siswa diperoleh 3 responden siswa (6,521%) kategori tidak baik, 20 

responden siswa (43,478%) kategori kurang baik, 23 responden siswa (47,826%) 

kategori baik, dan 1 responden siswa (2,174%) kategori sangat baik. 

3. Aspek Motivasi Belajar Siswa  

Data pada komponen aspek motivasi belajar siswa diperoleh dari instrumen 

berupa kuesioner. Repsonden untuk kuesioner aspek motivasi belajar siswa 

adalah siswa mata pelajaran kejuruan dan siswa kelas XI Paket Keahlian Teknik 

Instalasi Pemanfaatan  Tenaga  Listrik.  Alternatif  jawaban pada    kuesioner  

meliputi   (empat) kategori, yaitu kategori Selalu/Sangat Baik/Sangat 

Lengkap/Sangat Sesuai, Sering/Baik/Lengkap/Sesuai, Jarang/Kurang Baik/Kurang 

Lengkap/Kurang Sesuai, Tidak Pernah/Tidak Baik/Tidak Lengkap/Tidak Sesuai. 

Data komponen aspek motivasi belajar siswa diperoleh dari hasil kuesioner 

yang  telah  dijawab  oleh  46  responden  siswa.  Kuesioner  motivasi belajar 

siswa tersebut memiliki 38 butir pertanyaan. Skor terendah ideal adalah 38 dan 

skor tertinggi ideal adalah 152. Data tersebut kemudian dianalisis deskripsi 

menghasilkan data dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 13. Deskripsi Data Aspek Motivasi Belajar Siswa 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata (mean) 

sebesar 102; nilai tengah (median) sebesar 102; nilai paling banyak diperoleh 

 

Mean 
 

Median 
 

Modus 
Simpangan 

Baku 
Nilai 

Tertinggi 
Nilai 

Terendah 
102 102 102 13,594 134 48 
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(mode) sebesar 102. Data tersebut memiliki standar deviasi (simpangan baku) 

sebesar 13,594; nilai tertinggi sebesar 134; dan nilai terendah sebesar 48. 

Data hasil penelitian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan. 

Kategorisasi data untuk aspek motivasi belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 

14. 

Tabel 14. Rentang Skor dan Kategori Aspek Motivasi Belajar Siswa  

 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Data Hasil Aspek Motivasi Belajar Siswa 

 

Penyebaran   skor   berdasarkan   tabel   distribusi   frekuensi   di   atas 

menunjukkan bahwa 1 responden berada pada rentang skor 38 - <67,64 

(2,173%); 13 responden berada pada rentang skor 67,64 - <95 (28,16%); 30 

responden berada pada rentang skor 95 - <122,36 (65,21 %); dan 2 responden 

berada pada rentang skor 122,36 - 152 (4,34%). Model visual penyebaran skor 

dari Tabel 15 dapat dilihat pada diagram berikut ini. 

 

 

Rentang Skor Kategori 
38 - <67,64 Tidak Baik 

67,64 - <95 Kurang Baik 
95 - <122,36 Baik 
122,36 – 152 Sangat Baik 

 

 
No 

 

 
Rentang Skor 

Frekuensi  

 
Kategori Nilai 

Absolute 
Relatif 

(%) 
Komulatif 

(%) 
1 38 - <67,64 1 2,173 2,173 Tidak Baik 
2 67,64 - <95 13 28,16 30,433 Kurang Baik 
3 95 - <122,36 30 65,21 95,643 Baik 
4 122,36 – 152 2 4,34 100,0 Sangat Baik 

 Total 46 100,0   
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Gambar 4. Diagram Distribusi Frekuensi Aspek Motivasi Belajar Siswa  

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 15 dan histogram Gambar 4, 

maka dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa mata pelajaran kejuruan 

Paket Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah baik, yaitu 

ditunjukan  dengan  nilai  rata-rata  95.  Hasil analisis data diketahui dari 46 

responden siswa diperoleh 1 responden siswa (2,173%) kategori tidak baik, 13 

responden siswa (28,26%) kategori kurang baik, 30 responden siswa (65,21%) 

kategori baik, dan 1 responden siswa (4,34%) kategori sangat baik. 

B. Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen 

atau alat peneliti  yang digunakan benar-benar  mencerminkan variabel  atau 

atribut yang diteliti. 

1. Uji Validitas 

Analisis uji validitas penelitian ini dilakukan dengan mencari nilai korelasi 

Product Moment (Pearson) antara masing-masing item dengan skor total, dengan 

tara  signifikansi (α  = 5% dan derajad kebebasan (dk = n-2), yaitu dk= 46-2. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh rtabel sebesar 0,2907. Butir pernyataan 

dikatakan valid jika rhitung lebih besar dari rtabel. 

Hasil perhitungan uji validitas Aspek Pembelajaran disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 16. Rangkuman Hasil Uji Validitas Aspek Pembelajaran 

Nomor Butir Corrected Item Total 
Correlation R kritis Keterangan 

1 0.4338 0.2907 VALID 
2 0.4422 0.2907 VALID 
3 0.3504 0.2907 VALID 
4 0.4340 0.2907 VALID 
5 0.4915 0.2907 VALID 
6 0.2178 0.2907  TIDAK VALID 
7 0.4843 0.2907 VALID 
8 0.3233 0.2907 VALID 
9 0.3271 0.2907 VALID 

10 0.3139 0.2907 VALID 
11 0.3044 0.2907 VALID 
12 0.3258 0.2907 VALID 
13 0.4509 0.2907 VALID 
14 0.6068 0.2907 VALID 
15 0.4861 0.2907 VALID 
16 0.5989 0.2907 VALID 
17 0.5870 0.2907 VALID 
18 0.4883 0.2907 VALID 
19 0.4533 0.2907 VALID 
20 0.4165 0.2907 VALID 
21 0.3994 0.2907 VALID 
22 0.1992 0.2907 TIDAK VALID 
23 0.3896 0.2907 VALID 
24 0.6137 0.2907 VALID 
25 0.3344 0.2907 VALID 

 
Dari tabel di atas diketahui bahwa 25 butir pernyataan untuk variabel Aspek 

Pembelajaran ternyata hanya 23 butir pernyataan yang valid dan 2 butir 

pernyataan (nomor butir 6, 22)  tidak valid atau gugur. Oleh karena itu, untuk 
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pengambilan data penelitian, variabel Aspek Pembelajaran hanya menggunakan 

23 butir pernyataan yang valid. 

Hasil perhitungan uji validitas Aspek Pembelajaran disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 17. Rangkuman Hasil Uji Validitas Aspek Penilaian Hasil Belajar. 
 

Nomor 
Butir 

Corrected Item 
Total Correlation R kritis Keterangan 

1 0.4350 0.2907 VALID 
2 0.4774 0.2907 VALID 
3 0.4069 0.2907 VALID 
4 0.4920 0.2907 VALID 
5 0.6407 0.2907 VALID 
6 0.5847 0.2907 VALID 
7 0.5451 0.2907 VALID 
8 0.3036 0.2907 VALID 
9 -0.0090 0.2907 TIDAK VALID 

10 0.5661 0.2907 VALID 
11 0.5929 0.2907 VALID 
12 0.4838 0.2907 VALID 
13 0.5738 0.2907 VALID 
14 0.6573 0.2907 VALID 
15 0.5355 0.2907 VALID 
16 0.4399 0.2907 VALID 
17 0.4286 0.2907 VALID 
18 0.5550 0.2907 VALID 
19 0.5373 0.2907 VALID 
20 0.6189 0.2907 VALID 
21 0.5764 0.2907 VALID 
22 0.5393 0.2907 VALID 
23 0.4094 0.2907 VALID 
24 0.3448 0.2907 VALID 

 
 
Dari tabel di atas diketahui bahwa 24 butir pernyataan untuk variabel Aspek 

Pembelajaran ternyata hanya 23 butir pernyataan yang valid dan 1 butir 

pernyataan (nomor butir 9)  tidak valid atau gugur. Oleh karena itu, untuk 
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pengambilan data penelitian, variabel Aspek Penilaian Hasil Belajar hanya 

menggunakan 23 butir pernyataan yang valid. 

Hasil perhitungan uji validitas Aspek Motivasi Belajar Siswa disajikan dalam 

tabel 18 berikut. 

Tabel 18. Rangkuman Hasil Uji Validitas Aspek Motivasi Belajar Siswa. 
 

Nomor 
Butir 

Corrected Item 
Total Correlation R kritis Keterangan 

1 0.5793 0.2907 VALID 
2 0.3030 0.2907 VALID 
3 0.4669 0.2907 VALID 
4 0.4148 0.2907 VALID 
5 0.3925 0.2907 VALID 
6 0.4332 0.2907 VALID 
7 0.4352 0.2907 VALID 
8 0.3330 0.2907 VALID 
9 0.3336 0.2907 VALID 

10 0.3478 0.2907 VALID 
11 0.4051 0.2907 VALID 
12 0.4148 0.2907 VALID 
13 0.3990 0.2907 VALID 
14 0.4170 0.2907 VALID 
15 0.3735 0.2907 VALID 
16 0.3495 0.2907 VALID 
17 0.2056 0.2907 TIDAK VALID 
18 0.4209 0.2907 VALID 
19 0.3348 0.2907 VALID 
20 0.3764 0.2907 VALID 
21 0.3027 0.2907 VALID 
22 0.5968 0.2907 VALID 
23 0.3168 0.2907 VALID 
24 0.3930 0.2907 VALID 
25 0.5339 0.2907 VALID 
26 0.5068 0.2907 VALID 
27 0.6004 0.2907 VALID 
28 0.4464 0.2907 VALID 
29 0.3756 0.2907 VALID 
30 0.5074 0.2907 VALID 
31 0.3583 0.2907 VALID 
32 0.1191 0.2907 Tidak VALID 
33 0.3316 0.2907 VALID 
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34 0.4990 0.2907 VALID 
35 0.3620 0.2907 VALID 
36 0.3828 0.2907 VALID 
37 0.4472 0.2907 VALID 
38 0.5759 0.2907 VALID 
39 0.3878 0.2907 VALID 
40 0.4034 0.2907 VALID 

 
Dari tabel di atas diketahui bahwa 40 butir pernyataan untuk variabel Aspek 

Pembelajaran ternyata hanya 38 butir pernyataan yang valid dan 2 butir 

pernyataan (nomor butir 17, 32)  tidak valid atau gugur. Oleh karena itu, untuk 

pengambilan data penelitian, variabel Aspek Motivasi Belajar Siswa hanya 

menggunakan 38 butir pernyataan yang valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu.   

Tabel 19. Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2012: 231) 
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Dari kelima tingkat keadaan koefisien di atas maka yang digunakan sebagai 

indikator instrumen dinyatakan reliabel adalah ≥ 0,600. Sebaliknya apabila 

instrumen memiliki tingkat keadaan koefisien < 0,600 maka instrumen tersebut 

dikatakan tidak reliabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,60 (Bhuono Agung Nugroho. 2005: 72). Uji reliabilitas 

diperoleh dengan batuan program SPSS versi 20. Berdasarkan hasil analisis 

komputer program SPSS versi 20.0 for Windows dari angket Aspek Pembelajaran, 

Aspek Penilaian Hasil Belajar, dan Aspek Motivasi Belajar Siswa, diperoleh 

rangkuman hasil uji coba reliabilitas. Berikut ini adalah rangkuman hasil uji coba 

reliabilitas. 

Tabel 20. Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 
1 Aspek Pembelajaran 0,793 Reliabel 
2 Aspek Penilaian Hasil Belajar 0,847 Reliabel 
3 Aspek Motivasi Belajar Siswa 0,863 Reliabel 

Sumber: Data responden yang telah diolah, 2019 
 
C. Analisis Data 
 
1. Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistik sebenarnya model 

persamaan regresi yang diajukan adalah sudah memenuhi syarat, dalam arti 

eratnya hubungan variabel bebas dengan variabel tidak bebasnya. Tetapi, agar 

model persamaan tersebut dapat diterima secara ekonometrik maka harus 

memenuhi asumsi klasik antara lain uji normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan linieritas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah tiap variabel memiliki 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan 

statistik Kolgomorov-Smirnov dengan SPSS 20.0. Kriteria yang digunakan adalah 

melalui nilai Asymp. Sig (2-Tailed). Pengukuran dengan membandingkan nilai 

Asymp. Sig(2-Tailed) dengan nilai alpha yang ditentukan yaitu 5%, sehingga 

apabila nilai Asymp. Sig(2-tailed)>0,05 maka disimpulkan bahwa data tersebut 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat 

ditunjukkan pada tabel 21 berikut: 

Tabel 21. Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, karena nilai Asymp.Sig (2-tailed) 

sebesar 0,2>0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data-data penelitian telah 

memenuhi distribusi normal. 
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Adapun  hasil  test  P-P  plot  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat sebagai 

berikut: 

Gambar 5. Grafik P-P Plot 

Dari grafik P-P plot di atas terlihat bahwa sebaran data memusat pada 

nilai rata-rata dan median atau nilai PP terletak di garis diagonal, maka dapat 

dikatakan bahwa data penilitan ini memiliki penyebaran dan terdistribusi 

normal. Dengan normalnya data pada penelitian ini maka penilitian ini dapat 

diteruskan. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antar variabel 

bebas dan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas/independent. Di dalam model regresi dapat dilihat 

dari nilai tolerance dan lawan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance>0,10 atau nilai VIF < 10 dengan tingkat kolonieritas 0.50, dan iktisar 

hasil multikolinieritas pada variabel bebas dapat ditunjukkan pada tabel 23 berikut: 
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Tabel 22. Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Data primer diolah, 2019. 
 

Hasil perhitungan analisis menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing 

variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan pengujian dengan 

menggunakan metode Glejser yang selanjutnya dilakukan perbandingan antara 

nilai sig-t dengan 0,05. Jika Sig-t_hitung lebih kecil dari 0,05 maka akan terjadi 

heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya. jika sig-t_hitunglebih besar dari 0,05 

maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser dapat ditunjukkan 

pada tabel berikut: 

Tabel 23. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t hitung Sig t Keterangan 

X1 0,498 0,621 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

X2 0,849 0,400 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah, 2019. 

 

Dari hasil heteroskedastisitas terhadap masing-masing variabel 

independen diperoleh p-value (sig-t)>0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat heteroskedastisitas pada masing-masing variabel independen. 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,662 1,511 Tidak terjadi multikolinearitas 

X2 0,662 1,511 Tidak terjadi multikolinearitas 
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2.   Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang 

dirumuskan. Oleh sebab itu, jawaban sementara ini harus diuji kebenarannya 

secara empiris. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik regresi sederhana untuk hipotesis pertama, kedua, 

sedangkan untuk hipotesis yang ketiga menggunakan teknik regresi berganda. 

Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Aspek Pembelajaran berpengaruh 

positif terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK YAPPI”. Untuk menguji hipotesis 

pertama ini digunakan analisis regresi linier sederhana. 

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) 20.0 diperoleh rangkuman 

hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 24. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana (Aspek Pembelajaran) 
Variabel Koef. Regresi (B) t hitung Sig. t Keterangan 

Konstanta 55,017 2,600 0,013  

Aspek Pembelajaran (X1) 0,679 2,554 0,014 Signifikan 

R Square 0,129    

Sumber: Data primer diolah, 2019. 
 

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 24 di atas dapat 

ditulis sebagai persamaan regresi, yaitu sebagai berikut: 

 

Y = 55,017 + 0,679X1 

 

Nilai konstanta sebesar 55,017, hal ini berarti bahwa Motivasi Belajar Siswa 

akan sebesar 55,017 jika Aspek Pembelajaran sama dengan nol. Hal ini dapat 
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dijelaskan bahwa Motivasi Belajar Siswa akan menurun jika tidak ada Aspek 

Pembelajaran. 

Variabel Aspek Pembelajaran (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap 

Motivasi Belajar Siswa, dengan koefisien regresi sebesar 0,679 menunjukkan 

bahwa apabila Aspek Pembelajaran meningkat sebesar 1 persen maka Motivasi 

Belajar Siswa akan meningkat sebesar 0,679 persen dengan asumsi variabel bebas 

yang lain konstan. Nilai signifikan (Sig. t) sebesar 0,014, nilai ini jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan 0,05 maka pengaruh Aspek Pembelajaran terhadap Motivasi 

Belajar Siswa adalah signifikan. 

Berdasarkan perhitungan SPSS, nilai thitung sebesar 2,554, sedangkan p 

value (Sig t) sebesar 0,014, sehingga p value (Sig t)<5% (0,014<0,05), artinya 

ada pengaruh signifikan variabel Aspek Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar 

Siswa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Aspek Pembelajaran maka 

Motivasi Belajar Siswa akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. 

Koefisien determinasi R2 sebesar 0,129 yang berarti 12,9% variasi pada 

variabel dependen Motivasi Belajar Siswa dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen Aspek Pembelajaran. Sedangkan sisanya 87,1% dipengaruhi oleh 

variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. 

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “Aspek 

Pembelajaran berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK YAPPI” 

diterima. 
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b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa “Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa 

berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK YAPPI”. Untuk menguji 

hipotesis kedua ini digunakan analisis regresi linier sederhana. 

Dengan bantuan seri program Statistik (SPSS) 20.0 diperoleh rangkuman 

hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 25. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana  (Aspek Penilaian Hasil Belajar 
Siswa) 

Variabel Koef. Regresi (B) t hitung Sig. t Keterangan 

Konstanta 64,411 3,740 0,001  

Aspek Penilaian Hasil Belajar 

Siswa (X2) 
0,565 2,595 0,013 Signifikan 

R Square 0,133    

Sumber: Data primer diolah, 2019. 
 

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 25 di atas dapat 

ditulis sebagai persamaan regresi, yaitu sebagai berikut: 

Y = 64,411 + 0,565X1 

Nilai konstanta sebesar 64,411, hal ini berarti bahwa Motivasi Belajar Siswa 

akan sebesar 64,411 jika Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa sama dengan nol. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa Motivasi Belajar Siswa akan menurun jika tidak ada 

Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa. 

Variabel Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa (X2) mempunyai pengaruh 

positif terhadap Motivasi Belajar Siswa, dengan koefisien regresi sebesar 0,565 

menunjukkan bahwa apabila Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa meningkat 

sebesar 1 persen maka Motivasi Belajar Siswa akan meningkat sebesar 0,565 
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persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Nilai signifikan (Sig. t) 

sebesar 0,013, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 maka 

pengaruh Aspek Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa adalah signifikan. 

Berdasarkan perhitungan SPSS 20.0, nilai thitung sebesar 2,595, sedangkan 

p value (Sig t) sebesar 0,013, sehingga p value (Sig t)<5% (0,013<0,05), artinya 

ada pengaruh signifikan variabel Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa terhadap 

Motivasi Belajar Siswa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Aspek 

Pembelajaran maka Motivasi Belajar Siswa akan semakin baik, begitu pula 

sebaliknya. 

Koefisien determinasi R2 sebesar 0,133 yang berarti 13,3% variasi pada 

variabel dependen Motivasi Belajar Siswa dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen Aspek Pembelajaran. Sedangkan sisanya 86,7% dipengaruhi oleh 

variabel yang tidak dijelaskan dalam model tersebut. 

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan “Aspek Penilaian 

Hasil Belajar Siswa berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK 

YAPPI” diterima. 

 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Aspek Pembelajaran dan Penilaian 

Hasil Belajar Siswa berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK 

YAPPI”. Untuk menguji hipotesis kedua ini digunakan analisis regresi linier 

berganda. 

Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak 

maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak SPSS 20.0. 
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Hasil pengujian terhadap model regresi berganda terhadap variabel Aspek 

Pembelajaran (X1), Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa (X2) yang mempengaruhi 

Motivasi Belajar Siswa dilihat dalam tabel 26 berikut: 

Tabel 26. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variabel Independen Koefisien Regresi thitung SE SR 

(Constant) 46,814 2,148 - - 

Aspek Pembelajaran 0,364 1,372 8,437 50,97 

Aspek Penilaian Belajar Siswa 0,421 1,301 8,117 49,03 

F hitung 4,267 

R2 0,1655 

Sig f 0,020 

Sumber: Data hasil regresi, 2019 
 

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda 

maka didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa 

sebagai berikut : 

Y = 46,814 + 0,364 X1 + 0,421 X2 

Dari tabel 26 di atas di dapat Fhitung sebesar 4,267 dengan taraf signifikansi 

0,02. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas < taraf signifikansi yang ditolerir 

(0,02<0,05), maka Ha diterima dan menolak Ho. Ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan Aspek Pembelajaran, dan Aspek Penilaian Hasil Belajar 

Siswa secara bersama-sama terhadap Motivasi Belajar Siswa. 

Kemudian untuk menunjukkan berapa persen pengaruh Aspek 

Pembelajaran dan Aspek Penilaian Hasil Belajar secara bersama-sama terhadap 
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Motivasi Belajar Siswa digunakan koefisien determinasi. Dari tabel 26 di atas dapat 

diketahui koefisien determinasi (R2) sebesar 0,1655, yang berarti 16,55% variasi 

Motivasi Belajar Siswa dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas yang terdiri dari 

Aspek Pembelajaran, dan Aspek Penilaian Hasil Belajar, sedangkan sisanya 83,45% 

variasi Motivasi Belajar Siswa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian. 

Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan “Aspek Pembelajaran 

dan Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK YAPPI” diterima. 

Pada tabel 26 menunjukkan besarnya sumbangan efektif variabel Aspek 

Pembelajaran sebesar 8,43%. Artinya bahwa besarnya kontribusi variabel Aspek 

Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa sebesar 8,43% dan besarnya 

sumbangan relatif sebesar 50,97%. 

Pada tabel 26 menunjukkan besarnya sumbangan efektif variabel Aspek 

Penilaian Hasil Belajar Siswa sebesar 8,11%. Artinya bahwa besarnya kontribusi 

variabel Aspek Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Siswa sebesar 8,11% dan 

besarnya sumbangan relatif sebesar 49,03%. 

Hal ini berarti bahwa variabel Aspek Pembelajaran lebih dominan dan 

berpengaruh terhadap Motivasi Belajar Siswa. Berdasarkan tabel tersebut juga 

dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Aspek Pembelajaran dan 

Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa secara bersama-sama memberikan sumbangan 

efektif sebesar 16,55% terhadap Motivasi Belajar Siswa dan 83,45% diberikan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Aspek Pembelajaran, dan 

Aspek Penilaian Hasil Belajar Siswa terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK YAPPI. 

Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan tentang hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variabel Aspek 

Pembelajaran (X1) berpengaruh positif secara parsial terhadap Motivasi Belajar 

Siswa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,679 menyatakan 

bahwa setiap kenaikan Aspek Pembelajaran sebesar 1 satuan akan meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa sebesar 0,679 satuan. Nilai probabilitas (signifikansi) yang 

lebih kecil dari 5% yaitu 0,014 < 0,05 mengindikasikan bahwa Aspek Pembelajaran 

berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi siswa tentang 

pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar siswa. 

Dengan demikian dapat dikatakan semakin baik perspesi siswa tentang 

pembelajaran maka semakin baik pula motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Persepsi siswa tentang pembelajaran merupakan reaksi atau 

tanggapan dan penilaian siswa terhadap apa yang mereka lihat, dengar dan 

rasakan selama berlangsungnya proses belajar mengajar yang terjadi di dalam 

kelas. Artinya siswa menanggapi dan menilai bagaimana menurut mereka proses 

belajar mengajar berlansung, apakah menarik, menyanangkan ataupun 

membosankan. 
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Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan penginderaan , 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. 

Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat dan setiap waktu individu 

menerima stimulus melalui indera, seperti mata untuk melihat, telinga untuk 

mendengar, hidung untuk membau, kulit untuk merasakan dan lidah sebagai 

pengecap. Kegiatan selama pelaksanaan proses belajar akan memberikan stimulus 

kepada siswa. Kemudian siswa akan melakukan proses interpretasi dan 

pemersepsian informasi atau stimulus yang masuk. Selanjutnya siswa memberikan 

respon atau reaksi dan penilaian mereka terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar sebagai hasil akhir dari persepsi. Hasil akhir dari proses persepsi adalah 

perubahan tingkah laku. Tingkah laku ini yang nantinya akan sangat berpengaruh 

terhadap aktifitas siswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Oleh karena 

itu perlunya persepsi yang positif terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar 

agar siswa merubah tingkah lakunya dalam belajar sehingga bisa berdampak pada 

meningkatnya motivasi belajar siswa. Siswa yang memiliki persepsi positif akan 

berubah tingkah lakunya, mereka cenderung memperhatikan penjelasan guru, 

aktif dalam kelas karena merasa tertarik dan lebih semangat dalam belajarnya. 

Perubahan tingkah laku ini yang nantinya akan meningkatkan motivasi belajar, 

karena semakin giatnya siswa dalam belajar pastinya akan berdampak pada ilmu 

yang mereka dapatkan dan berujung pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

 

2. Pengaruh Penilaian Hasil Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel Penilaian Hasil 

Belajar (X2) berpengaruh positif secara parsial terhadap Motivasi Belajar Siswa. Hal 
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ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,565 menyatakan bahwa 

setiap kenaikan Aspek Pembelajaran sebesar 1 satuan akan meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa sebesar 0,565 satuan. Nilai probabilitas (signifikansi) yang lebih kecil 

dari 5% yaitu 0,013 < 0,05 mengindikasikan bahwa Penilaian Hasil Belajar Siswa 

berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penilaian hasil belajar 

berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Penilaian hasil 

belajar memiliki fungsi sebagai pendorong dalam memotivasi siswa dalam belajar. 

Proses penilaian hasil belajar yang baik akan meningkatkan dan mendorong 

motivasi siswa dalam belajar. Persepsi siswa tentang penilaian proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) 

yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. 

Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan 

kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan 

dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap. Siswa yang mempunyai 

motivasi tinggi akan melaksanakan kegiatan belajarnya dengan penuh keyakinan, 

ketekunan dan penuh tanggung jawab dibanding siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah, sehingga nantinya akan mencapai presatasi belajar yang lebih baik. 

Artinya semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki siswa akan semakin baik pula 

prestasi belajar yang akan dicapainya. 

3. Pengaruh Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar Siswa 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel Aspek 

Pembelajaran, dan Penilaian Hasil Belajar Siswa berpengaruh positif secara 
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bersama-sama terhadap Motivasi Belajar Siswa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Fhitung 

sebesar 4,267 dan p value (Sig f) sebesar 0,020. 

Motivasi belajar siswa merupakan daya penggerak dalam diri siswa untuk 

memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar. Dengan kata lain Motivasi 

ini dapat juga dikaitkan dengan persoalan minat. Minat diartikan sebagai suatu 

kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi 

yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya 

sendiri terhadap pemahaman, penguasaan materi dan mampu mengerjakan tugas 

dan evaluasi yang diberikan oleh guru siswa tersebut bisa dinyatakan mampu 

mencapai target atau kkm yang telah ditentukan sehingga siswa bisa menjalani 

kegiatan belajar dengan baik. 

Melihat pentingnya perspesi siswa tentang pembelajaran, penilaian hasil 

belajar, dan motivasi belajar, maka guru maupun pihak sekolah harus menciptakan 

suasana yang membuat semangat belajar dan rasa ingin tahu siswanya tinggi. 

Selain itu guru harus memperkuat persepsi siswa terhadap pelaksaan proses 

belajar mengajar dan penilaian hasil belajar agar siswa bisa lebih baik tanggapanya 

sehingga keaktifan dan antusias siswa dalam belajar semakin meningkat. Guru 

memiliki kewajiban memberikan motivasi kepada siswanya ketika pembelajaran 

agar siswa lebih termotivasi lagi untuk lebih giat dan tekun dalam belajar walaupun 

motivasi tidak berasal dari guru saja. Apabila kedua variabel ini tercapai dengan 

baik pastinya motivasi belajar siswa akan meningkat. 
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E. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang baik untuk SMK 

YAPPI Wonosari khususnya yang sudah melaksanakan kurikulum 2013. Namun 

penelitian ini juga memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilaksanakan pada siswa kelas XI Teknik Instalasi 

Pemanfaatan Tenaga Listrik sehingga masih dalam lingkup yang kecil. 

2. Penelitian hanya menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data, 

maka memungkinkan data yang diperoleh bias, karena perbedaan 

keseriusan masing-masing responden dalam menjawab kuisioner. 


