
 

 

 

 

 

 

IV.HASIL PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 

1. Sejarah Primagama Bandar Jaya 

 
 

Lembaga bimbingan belajar Primagama adalah salah satu lembaga pendidikan 

non formal terbaesar di Indonesia. Bimbingan belajar Primagama telah berdiri 

sejak tahun 1999 dan telah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, salah 

satunya adalah Primagama cabang Bandarjaya. Bimbel Primagama Bandarjaya 

sudah berdiri sejak 12 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2002. Terletak di 

komplek Ruko Tapis emas no. 28-29, dengan bangunan seluas 40 M
2 

dengan tiga 

lantai 

Secara geografis, Bimbel Primagama terletak tidak jauh dari pusat kota 

Bandarjaya.hanya berjarak sekitar 500 meter dari pusat kota bandarjaya, dan 

berjarak kurang lebih 4 Km dari ibukota kabupaten Lampung Tengah, dan 

berjarak 54 Km dari kota Bandar Lampung (Ibukota Propinsi). 

Suasana lingkungan Bimbingan Belajar cukup kondusif untuk penyelenggaraan 

pembelajaran, karena tidak berapa tepat di pinggir Jalan raya. Latar belakang 

perekonomian penduduk sekitar sekolah adalah home industri, perdagangan, dan 

jasa dengan kondisi lingkungan sosial budaya yang harmonis dan kondusif. 
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Berikut adalah nama Manager dan Staf yang bertugas di Bimbel Primagama 

bandarjaya. 

Tabel: 4.1 Nama Staf dan Karyawan Primagama Bandar Jaya 

No. Nama Jabatan Periode Kerja 

1 Indah Yuniati, A.Md Manager 2012-Sekarang 

2 Dina Nurhayati, S.Pd Staf Akademik 2013-Sekarang 

3 Fitrivani Amalia Rahadi,S.Pd Staf Akademik 2014-Sekarang 

4 Ruwanti,S.Pd. Staf Akademik 2015-sekarang 

5 Vidya Tri Arie Yanto, S.Pd. Staf Pemasaran 2010-2015 

6 Rudi Riawan Staf Pemasaran 2015-sekarang 

7 Heri Iryanto Keuangan 2012-sekarang 

8 Syamsul Maarif Office boy 2012-sekarang 

Sumber : Manager Primagama Bandarjaya 

2. Keadaan Gedung Primagama Bandar Jaya 

Bimbingan Belajar Primagama Bandar Jaya dalam menunjang proses belajar 

mengajar menyediakan fasilitas gedung dan sarana prasarana. Keseluruhan 

gedung Bimbingan Belajar Primagama Bandar Jaya terletak pada satu komplek 

beralamat di Jalan Proklamator Raya, Komplek Ruko Tapis Emas no. 28-29, 

Bandar jaya, Kab. Lampung Tengah 

Tabel. : 4.2 . Keadaan Gedung Primagama Bandar Jaya 

No. Kegunaan Gedung Jumlah Kondisi 

1 Ruang Ismart 1 Baik 

2 Ruang kelas 8 Baik 

3 Ruang resepsionis 1 Baik 

4 Ruang komputer 1 Baik 

5 Kamar mandi 2 Baik 

6 Mushola 1 Baik 

7 gudang 1 baik 

 Jumlah 15  

Sumber : dokumentasi Primagama Bandar Jaya 2015 
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3. Program bimbingan belajar Primagama Bandar Jaya 

Bimbingan belajar Primagama Bandar jaya memiliki beberapa program pokok 

dalam menjalankan kegiatannya, berikut adalah program pokok dari Primagama 

Bandar jaya.  

PROGRAM TARGET 

PROGRAM 

MATA PELAJARAN SARANA 

BELAJAR 

3 SD -  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Ujian 

Semester 

-  Peningkatan 

prestasi 

akademik di 

Sekolah 

- Bahasa Indonesia 

- Matematika 

- IPA 

- IPS 

- Pendidikan 

Kewarganegaraan 

- Bahasa Inggris 

  

- Panduan 

Belajar 

- Paket 

Pengayaan 

Smart  

4, 5 SD 
 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Tes 

Semester 

-  Peningkatan 

prestasi 

akademik di 

sekolah 

- Bhs Indonesia 

- Matematika 

- IPA 

- IPS 

- Pendidikan 

Kewarganegaraan 

- Bahasa Inggris 

- Modul 

Panduan 

Belajar  

- Paket 

Pengayaan 

Smart 

6 SD 
 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Tes 

Semester 

-  Sukses UN 

-  Sukses SPSB 

(diterima di SMP 

favorit) 

- Bhs Indonesia 

- Matematika 

- IPA 

- IPS 

- Pendidikan 

Kewarganegaraan 

- Modul 

Panduan 

Belajar  

- Paket 

Pengayaan 

Smart 

7-8 SMP  

 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Tes 

Semester 

-  Peningkatan 

prestasi 

akademik di 

sekolah 

- Matematika 

- Bhs. Inggris 

- Fisika 

- Biologi 

- Kimia 

- Bhs. Indonesia 

- Modul 

Panduan 

Belajar  

- Paket 

Pengayaan 

Smart 

9 SMP 
 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Tes 

Semester 

- Sukses UN 

- Matematika 

- Bhs. Indonesia 

- Bhs. Inggris 

- Fisika 

- Biologi 

- Panduan 

Belajar  

- Paket 

Pengayaan 

Smart 
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- Sukses SPSB 

(diterima SMA 

favorit) 

- Kimia 

- Pend. Kewarganegaraan 

- IPS 

- Paket 

Prediksi 

Smart 

- Paket 

Prediksi UAS 

& UAN 

10 SMA IPA 
 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Tes 

Semester 

- Peningkatan 

prestasi 

akademik di 

sekolah 

- Matematika 

- Biologi 

- Fisika 

- Kimia 

- Bhs. Inggris 

- Bhs. Indonesia 

- Panduan 

Belajar  

- Paket 

Pengayaan 

Smart 

10 SMA IPS 
 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Tes 

Semester 

- Peningkatan 

prestasi 

akademik di 

sekolah 

- Matematika Wajib 

- Bhs. Indonesia 

- Bhs. Inggris 

- Ekonomi 

- Sejarah 

- Geografi 

- Sosiologi 

- Panduan 

Belajar  

- Paket 

Pengayaan 

Smart 

11 SMA IPA 
 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Tes 

Semester 

- Peningkatan 

prestasi 

akademik di 

sekolah 

- Matematika 

- Biologi 

- Fisika 

- Kimia 

- Bhs. Inggris 

- Bhs. Indonesia 

- Panduan 

Belajar  

- Paket 

Pengayaan 

Smart 

11 SMA IPS 
Kurikulum 

2013 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Tes 

Semester 

- Peningkatan 

prestasi 

akademik di 

sekolah 

- Matematika Wajib 

- Bhs. Indonesia 

- Bhs. Inggris 

- Ekonomi 

- Sejarah 

- Geografi 

- Sosiologi 

- Panduan 

Belajar  

- Paket 

Pengayaan 

Smart 

12 SMA IPA 
 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

-  Sukses Tes 

Semester 

- Sukses UN 

- Sukses 

SBMPTN 

(diterima di 

Perguruan Tinggi 

Favorit) 

- Matematika IPA 

- Bhs. Indonesia 

- Bhs. Inggris 

- Fisika 

- Biologi 

- Kimia 

- Matematika Dasar 

- Pend. Kewarganegaraan 

- Panduan 

Belajar  

- Paket 

Pengayaan 

Smart 

12 SMA IPS 
 

-  Sukses 

Ulangan Harian 

- Matematika IPS 

- Bhs. Indonesia 

- Panduan 

Belajar  
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-  Sukses Tes 

Semester 

- Sukses UN 

- Sukses 

SBMPTN 

(diterima di 

Perguruan Tinggi 

Favorit) 

- Bhs. Inggris 

- Geografi 

- Ekonomi 

- Sejarah 

- Sosiologi 

- Matematika Dasar 

- Pend. Kewarganegaraan 

- Paket 

Pengayaan 

Smart 

  

12 SMK 
 

-  Sama dengan 

kelas 12 SMA 

IPA/IPS 

- Matematika  

- Bhs. Indonesia 

- Bhs. Inggris 

- Panduan 

Khusus 

SBMPTN 

  

Alumni 
 

- Sukses 

SBMPTN 

(diterima di 

Perguruan Tinggi 

Negeri Favorit) 

- Sukses masuk 

Perguruan Tinggi 

Swasta Favorit 

- Sama dengan kelas 12 

SMA/SMK/IPA/IPS dan 

lebih fokus pada persiapan 

SBMPTN atau Ujian Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri 

- Paket 

Khusus 

SBMPTN 

  

 

 

 

B. Deskripsi Data 

Setelah melaksanakan penelitian dengan memberikan soal kepada seluruh sampel, 

maka diperoleh data tentang hasil belajar ekonomi siswa setelah diberikan 

perlakuan yang berbeda. Dalam membuat tabel berdistribusi frekuensi dilakukan 

sebagai berikut, 

1. Menentukan rentang, yaitu dengan cara skor terbesar dikurangi skor terkecil. 

2. Menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Dengan menggunakan 

aturan Struges, yaitu: banyaknya kelas = 1+(3,3) log n. 

3. Menentukan panjang kelas interval (P) yaitu: 

P = 
       

            
 

(Sudjana, 2005: 47) 
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1. Deskripsi Data Kelas Eksperimen 

a. Deskripsi data hasil post-test kelas eksperimen 

1) Menentukan rentang skor (R): skor terbesar-skor terkecil 86,7 – 53,3 = 34,4 

dibulatkan menjadi 34 

2) Menentukan banyaknya kelas interval 

BK = 1 + (3,3) log n 

= 1 + (3,3) log 15 

= 1 + (3,3) 1,176 

= 1 + 3.881 = 4,881 dibuatkan menjadi 5 

3) Menentukan panjang kelas interval 

P =
       

            
 

P =
  

 
 

P = 6,8 dibulatkan menjadi 7 

Distribusi frekuensi hasil post-test pada kemampuan pengetahuan kelas 

eksperimen dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Hasil Post-test Kemampuan Pengetahuan 

pada Kelas Eksperimen 

Rentang Nilai 
Kelas  Eksperimen 

Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif 

53-59 2 13,33 

60-66 6 40 

67-73 3 20 

74-80 2 13,33 
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81-87 2 13,33 

   

Jumlah 15 100 

Rata-rata 66,67  

Standar Deviasi 11,28  

Sumber: hasil pengolahan data 2015 

Hasil post-test kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata sebesar 66,67 dengan 

standar deviasi 11,28. Berdasarkan data di atas dapat ketahui bahwa rata-rata hasil 

belajar ekonomi siswa pada kemampuan pengetahuan masih belum optimal atau 

belum mencapai KKM yang telah ditentukan (66,67 < 80) . 

2. Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 

a. Deskripsi data hasil post-test kelas kontrol 

1) Menentukan rentang skor (R): skor terbesar-skor terkecil 93,3 – 53,3 = 40 

2) Menentukan banyaknya kelas interval 

BK = 1 + (3,3) log n 

= 1 + (3,3) log 15 

= 1 + (3,3) 1,176 

= 1 + 3.881 = 4,881 dibuatkan menjadi 5 

3) Menentukan panjang kelas interval 

P =
       

            
 

P =
  

 
 

P = 8 
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Distribusi frekuensi hasil post-test pada kemampuan pengetahuan kelas kontrol 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Hasil Post-test Kemampuan Pengetahuan 

pada Kelas kontrol 

Rentang Nilai 
Kelas  kontrol 

Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif 

53-60 3 20 

61-68 4 26,7 

69-76 2 13,3 

77-84 2 13,3 

85-93 4 26,7 

   

Jumlah 15 100 

Rata-rata 73,78  

Standar Deviasi 12,46  

Sumber: hasil pengolahan data 2015 

Hasil post-test kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata sebesar 73,78 dengan 

standar deviasi 12,46. Berdasarkan data di atas dapat ketahui bahwa rata-rata hasil 

belajar ekonomi siswa pada kemampuan pengetahuan masih belum optimal atau 

belum mencapai KKM yang telah ditentukan (73,78 < 80) . 

 

3. Deskripsi Data Penelitian Motivasi Belajar Siswa 

 

Kriteria motivasi belajar tinggi atau rendah  didapat dari hasil pekerjaan siswa 

dalam mengisi kuesioner Motivasi belajar yang terdiri dari 30 butir pertanyaan 

pada masing-masing kelas yaitu kelas XI IPS 1 dan Kelas XI IPS 2. Berdasarkan 

hasil tes, skor yang diperoleh dari Kuesioner motivasi belajar kemudian di urutkan 

dari yang tertinggi hingga terrendah. Sebanyak 53,33% kelompok kemampuan 

atas dinyatakan sebagai kelompok yang memiliki motivasi belajar tinggi 

sedangkan 46,67% kelompok bawah dinyatakan sebagai kelompok yang memiliki 
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motivasi belajar  rendah.. Jumlah sampel penelitian untuk motivasi belajar  tinggi 

dan motivasi belajar  rendah dari kedua kelas yang masing-masing berjumlah 15 

orang . Skor nilai-nilai motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah siswa 

kelas XI IPS 1 dan Kelas XI IPS 2 seperti terlihat pada Tabel berikut: 

 

Tabel 4.5 Skor  Nilai Tingkat Motivasi belajar dari  Kedua Kelas     

Motivasi belajar Kelas XI IPS 1 Kelas XI IPS 2 

Tinggi (C1) 

60.0, 66.7, 60.0, 60.0, 

53.3, 86.7, 80.0, 60.0 

93.3, 93.3, 66.7, 60.0, 

80.0, 80.0, 86.7, 86.7 

Rendah (C2) 

66.7, 60.0, 53.3, 86.7, 

60.0, 66.7, 80.0 

53.3, 60.0, 66.7, 73.3, 

66.7, 73.3, 66.7 

Sumber : Pengolahan data tahun 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas skor tertinggi kelas XI IPS 1 adalah 86,7 dan skor 

terendah adalah 53,3, sedangkan skor tertinggi kelas XI IPS 2 adalah 93,3 dan 

skor terendahnya 53,3. 

 

 

 

C. Uji Persyaratan Analisis 

 
Untuk keabsahan data dalam penelitian ini ada yang harus dipenuhi yaitu data 

harus berdistribusi normal dan varian data harus homogen. Hal tersebut 

merupakan syarat untuk data agar dapat digunakan dalam pengujian hipotesis 

penelitian. Pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan Anava dua jalur  

mensyaratkan bahwa data yang diperoleh harus normal dan homogen. 
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1 . Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas sampel bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel 

yang diambil dari populasi bervariasi homogen atau tidak. Untuk melihat 

homogenitas dari sampel digunakan program SPSS. 

Rumusan hipotesis homogenitas : 

Ho: kedua kelompok memiliki varians yang homogen; 

H1: kedua kelompok memiliki varians yang tidak homogen. 

Hasil analisis homogenitas dengan SPSS dapat dilihat pada Tabel  sebagai berikut. 

Tabel. 4.6 Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Motivasi Belajar .643 1 28 .429 

NILAI .353 1 28 .557 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data Tahun 2015 

Rumusan Hipotesis: 

H0 : Hasil belajar Ekonomi pada ke dua metode pembelajaran tersebut adalah 

homogen. 

H1 : Hasil belajar Ekonomi pada ke dua Metode pembelajaran tersebut adalah 

tidak homogen. 

Kriteria Pengujian: 
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Jika Fhitung < F tabel dengan dk pembilang df1 dan dk penyebut df2 dengan α = 

0,05, maka H0 diterima. Jika nilai sig. < dari α = 0,05 maka H0 ditolak berarti 

tidak homogen, sebaliknya homogen. 

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan nilai Sig 0,429 dan 0,557 > α 0,05, maka 

H0 diterima. Jadi, kedua kelompok memiliki varian yang homogen, dengan 

demikian telah memenuhi syarat Analisis Varians (Anava). 

 

 

 

D. Pengujian Hipotesis 

Persyaratan dalam pengujian statistik parametrik dalam penelitian ini telah 

terpenuhi yaitu bahwa data-data yang dianalisis telah terdistribusi normal dan 

homogen. Selanjutnya langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan statistik 

analisis varians (Anava) desain faktorial dan statistik uji beda rata-rata (mean). 

Untuk hipotesis 1 dan 2 digunakan statistik analisis Two Way Anova dengan 

kriteria uji hipotesis sebagai berikut. 

Jika nilai sig. > á (0,05) maka H0 diterima. 

Jika nilai sig. < á (0,05) maka H0 ditolak. 

Untuk hipotesis  3 dan 4 digunakan statistik uji beda rata-rata (mean) dengan 

kriteria uji sebagai berikut. 

Jika nilai t hitung < t tabel maka terima H0. 

Jika nilai t hitung > t tabel maka tolak H0. 
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Atau dapat pula menggunakan kriteria uji sebagai berikut. 

Jika nilai sig. > á (0,05) maka Terima H0. 

Jika nilai sig. < á (0,05) maka Tolak H0. 

Output hasil analisis varians desain faktorial yang dapat digunakan untuk 

membuktikan hipotesis 1 dan 2 disajikan pada tabel Tests of Between Subjects 

Effects. 

 

Pengujian Hipotesis 1 

 

Hasil analisis varian desain faktorial pengujian hipotesis 1 disajikan pada tabel 

Tes of Between Subjec Effect dengan tampilan sebagai berikut 

 

 

Tabel. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:HASIL BELAJAR      

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Metode 1244.618
a
 3 414.873 3.491 .030 .287 

Intercept 146365.334 1 146365.334 1.232E3 .000 .979 

METODE_PEMBELAJARA

N 
319.640 1 319.640 2.690 .113 .094 

MOTIVASI_BELAJAR 331.793 1 331.793 2.792 .107 .097 

METODE_PEMBELAJARA

N * MOTIVASI_BELAJAR 
534.040 1 534.040 4.494 .044 .147 

Error 3089.860 26 118.841    

Total 152288.020 30     

Corrected Total 4334.479 29     

a. R Squared = .287 (Adjusted R Squared = .205)     

 

Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0: Tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

ekonomi dengan metode kooperatif tipe STAD dan metode Smart solution siswa 

kelas XI IPS Bimbingan belajar PRIMAGAMA tahun 2015 
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H1 : Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

ekonomi dengan metode kooperatif tipe STAD dan metode Smart solution siswa  

kelas XI IPS Bimbingan belajar PRIMAGAMA tahun 2015 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS, diperoleh koefisien F sebesar 2,690 dengan 

Signifikansi sebesar 0,113 > 0,05, dengan demikian H0 diterima yang berarti tidak 

ada perbedaan yang signifikan hasil belajar ekonomi siswa melalui metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan medtode Smart Solution. 

 

Pengujian Hipotesis 2 

Hasil analisis varian desain faktorial pengujian hipotesis 2 disajikan pada tabel 

Independent  Samples T Test dengan tampilan sebagai berikut. 

 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi yang pembelajarannya menggunakan metode 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

HASIL_B

ELAJAR 

Equal 

variances 

assumed 

.003 .955 -2.545 14 .023 -15.000 5.893 -27.640 -2.360 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2.545 13.973 .023 -15.000 5.893 -27.642 -2.358 
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kooperatif tipe STAD dan metode Smart solution siswa kelas XI IPS 

Bimbingan belajar PRIMAGAMA tahun 2015 

H1 : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi yang pembelajarannya menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD dan metode Smart solution siswa kelas XI IPS Bimbingan belajar 

PRIMAGAMA tahun 2015 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS, diperoleh hasil t hitung sebesar -2,545 

dengan Signifikansi sebesar 0,023 < 0,05, dengan demikian H0 ditolak yang 

berarti Ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi yang pembelajarannya menggunakan metode kooperatif 

tipe STAD dan metode Smart solution siswa kelas XI IPS Bimbingan belajar 

PRIMAGAMA tahun 2015. 

 

 

Pengujian Hipotesis 3 

Hasil analisis varian desain faktorial pengujian hipotesis 3 disajikan pada tabel 

Independent Samples Test dengan tampilan sebagai berikut. 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

 

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah yang pembelajarannya menggunakan metode 

kooperatif tipe STAD dan metode Smart solution siswa kelas XI IPS 

Bimbingan belajar PRIMAGAMA tahun 2015 
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H1 : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki motivasi 

belajar rendah yang pembelajarannya menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD dan metode Smart solution siswa kelas XI IPS Bimbingan belajar  

PRIMAGAMA tahun 2015 

 

 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS, diperoleh hasil t hitung sebesar 0,367 

dengan Signifikansi sebesar 0,720 > 0,05, dengan demikian H0 diterima yang 

berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah yang pembelajarannya menggunakan metode kooperatif 

tipe STAD dan metode Smart solution siswa kelas XI IPS Bimbingan belajar 

PRIMAGAMA tahun 2015. 

 

Pengujian Hipotesis 4 

Hipotesis yang digunakan adalah : 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

HASI

L_BE

LAJA

R 

Equal 

variances 

assumed 

1.550 .237 .367 12 .720 1.914 5.221 -9.462 13.290 

Equal 

variances not 

assumed 

  

.367 9.847 .722 1.914 5.221 -9.744 13.572 
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H0 : Tidak ada interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dengan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS 

Bimbingan belajar PRIMAGAMA tahun 2015 

H1 : Ada interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dengan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS Bimbingan belajar 

PRIMAGAMA tahun 2015. 

 

Hasil analisis varian desain faktorial pengujian hipotesis 4 disajikan pada tabel 

Test of Between Subjec Effec dengan tampilan sebagai berikut. 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:HASIL BELAJAR     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Metode 1244.618
a
 3 414.873 3.491 .030 .287 

Intercept 146365.334 1 146365.334 1.232E3 .000 .979 

METODE_PEMB

ELAJARAN 
319.640 1 319.640 2.690 .113 .094 

MOTIVASI_BEL

AJAR 
331.793 1 331.793 2.792 .107 .097 

METODE_PEMB

ELAJARAN * 

MOTIVASI_BEL

AJAR 

534.040 1 534.040 4.494 .044 .147 

Error 3089.860 26 118.841    

Total 152288.020 30     

Corrected Total 4334.479 29     

a. R Squared = .287 (Adjusted R Squared = .205)     

 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS, diperoleh koefisien F sebesar 4,494 dengan 

Signifikansi sebesar 0,044 < 0,05, dengan demikian H0 ditolak yang berarti  tidak 

ada interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dengan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS Bimbingan belajar 

PRIMAGAMA tahun 2015 
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E. Pembahasan 

1. Tidak Ada Perbedaan yang Signifikan Hasil Belajar Ekonomi siswa 

yang Pembelajarannya menggunakan metode kooperatif tipe STAD 

dan metode Smart solution  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan hasil belajar ekonomi siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang pembelajarannya menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD dan metode Smart solution tanpa memperhatikan motivasi belajar 

siswa. hal ini berarti bahwa penggunaan  metode kooperatif tipe STAD 

dan metode Smart solution pada proses pembelajaran tidak berpengaruh 

secara signifikan, sehingga penggunaan metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD bias menjadi alternatif dalam proses pembelajaran siswa di 

kelas.  

 

Adanya penggunaan dua metode tersebut memungkinkan adanya 

perbedaan faktor sehingga hasil belajarnyapun berbeda. Hal ini juga 

senada dengan pendapat Slameto dalam belajar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya (2003 : 54), “Tinggi rendahnya hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal”.  

 

Hasil belajar kelas eksperimen tidak lebih tinggi dibandingkan dengan 

hasil belajar kelas kontrol dapat dibuktikan melalui uji hipotesis pertama. 

Ternyata H0 diterima dengan Signifikansi sebesar 0,107 > 0,05 yang 

berarti tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar ekonomi siswa 

melalui metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan metode Smart 

Solution. 
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2. Ada Perbedaan  rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi yang pembelajarannya menggunakan metode 

kooperatif tipe STAD dan metode Smart solution siswa 
 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Bimbingan Belajar Primagama 

Bandar Jaya  menyebutkan bahwa rerata hasil belajar (nilai akhir) ekonomi 

siswa kelas eksperimen dengan metode belajar kooperatif tipe STAD lebih 

rendah dibandingkan dengan rerata hasil belajar ekonomi siswa pada kelas 

kontrol dengan metode Smart Solution. Dapat pula disimpulkan bahwa 

perbedaan hasil belajar ekonomi siswa dapat terjadi karena adanya 

perbedaan perlakuan yaitu perbedaan penerapan tipe metode pembelajaran 

antara kelas eksperimen dan kontrol. Hasil belajar (nilai akhir) siswa pada 

kelas eksperimen lebih rendah  daripada kelas kontrol dibuktikan melalui 

uji hipotesis kedua. 

 

Dari data yang diperoleh rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi pada kelas eksperimen diperoleh sebesar 

65,8. Sedangkan untuk rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang 

memiliki motivasi tinggi pada kelas kontrol diperoleh sebesar 80,8. Dari 

data tersebut terlihat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa, rata-rata hasil 

belajar IPS Terpadu pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 

diperoleh pada siswa kelas control lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar 

siswa kelas eksperimen.  

 

Pemberian metode pembelajaran pada siswa yang mempunyai motivasi 

belajar yang berbeda memiliki perbedaan prestasi belajar. Metode 
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pembelajaran kooperatif merupakan sebuah metode pembelajaran yang 

mengelompokkan siswa kedalam kelompok-keolmpok kecil di mana 

dalam kelompok tersebut terdapat suatu tujuan bersama untuk  

mengoptimalkan kemampuan menguasai suatu materi pembelajaran 

dengan menggunakan teknik dan metode yang disenangi atau sesuai 

dengan masing-masing kelompok siswa tersebut sehingga tercapai proses 

pembelajaran yang mengoptimalkan kecerdasan (kognitif) dan komunikasi 

(sosial) dan kemampuan kerjasama, saling menghormati dan menghargai 

satu sama lainnya, dalam satu kelompok terdapat kemajemukan baik dari 

unsur kognitif maupun aspek lainnya. Metode pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran 

yang penting yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaan 

individu dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, 2000: 120) 

 

Pembelajaran dengan penerapan metode kooperatif tipe STAD  setiap 

siswa digerakkan untuk berkompetisi baik sebagai individu maupun dalam 

kelompok berpasangan. Setiap siswa mendapat tantangan untuk 

mengembangkan keaktifan, daya ingat dan pemahaman materi dalam 

menyusun pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan pada partner dalam 

kelompok berpasangan pada saat kompetisi. Tidak hanya itu, siswa pun di 

gerakkan untuk mampu berfikir individual sebelum berpasangan sebelum 

membagikan pemikranya ke audiens yang lain. Hal tersebut membutuhkan 

konsentrasi dan dorongan untuk mengerti seluruh materi yang akan 

dilombakan.  

Berbeda halnya dengan metode pembelajaran Smart Solution. Metode 

pembelajaran tipe ini ternyata siswa yang bermotivasi tinggi  menjadi 
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lebih antusias, karena siswa ingin mengetahui bagaimana cara lain dalam 

memahami materi pealajaran yang jika disampaikan disekolah, materi 

tersebut cukup sulit dipahami. Dengan smart solution, antusias siswa 

sangat terjaga, sehingga bagi mereka yang ingin cepat menguasai materi 

pelajaran, meraka akan cepat mengikuti metode ini. 

 

3. Ada Perbedaan  rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah yang pembelajarannya menggunakan metode 

kooperatif tipe STAD dan metode Smart solution siswa 
 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Bimbingan Belajar Primagama 

Bandar Jaya  menyebutkan bahwa rerata hasil belajar (nilai akhir) ekonomi 

siswa kelas eksperimen dengan metode belajar kooperatif tipe STAD lebih 

tinggi dibandingkan dengan rerata hasil belajar ekonomi siswa pada kelas 

kontrol dengan metode Smart Solution. Dapat pula disimpulkan bahwa 

perbedaan hasil belajar ekonomi siswa dapat terjadi karena adanya 

perbedaan perlakuan yaitu perbedaan penerapan tipe metode pembelajaran 

antara kelas eksperimen dan kontrol. Hasil belajar (nilai akhir) siswa pada 

kelas eksperimen lebih rendah  daripada kelas kontrol dibuktikan melalui 

uji hipotesis ketiga. 

 

Dari data yang diperoleh rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah pada kelas eksperimen diperoleh sebesar 

67,6. Sedangkan untuk rata-rata hasil belajar ekonomi siswa yang 

memiliki motivasi tinggi pada kelas kontrol diperoleh sebesar 65,7. Dari 

data tersebut terlihat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa, rata-rata hasil 

belajar ekonomi pada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 
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diperoleh pada siswa kelas kontrol lebih rendah dari rata-rata hasil belajar 

siswa kelas eksperimen.  

 

Hal ini dapat diartikan bahwa metode pembelajaran kooperatif STAD 

cukup baik untuk diterapkan kepada siswa yang memiliki motivasi belajar 

yang rendah, karena metode ini mengajak siswa untuk lebih aktif dalam 

proses pembelajaran. Pemberian metode pembelajaran pada siswa yang 

mempunyai motivasi belajar yang berbeda memiliki perbedaan prestasi 

belajar. 

 

 Metode pembelajaran kooperatif merupakan sebuah metode pembelajaran 

yang mengelompokkan siswa kedalam kelompok-keolmpok kecil di mana 

dalam kelompok tersebut terdapat suatu tujuan bersama untuk  

mengoptimalkan kemampuan menguasai suatu materi pembelajaran 

dengan menggunakan teknik dan metode yang disenangi atau sesuai 

dengan masing-masing kelompok siswa tersebut sehingga tercapai proses 

pembelajaran yang mengoptimalkan kecerdasan (kognitif) dan komunikasi 

(sosial) dan kemampuan kerjasama, saling menghormati dan menghargai 

satu sama lainnya, dalam satu kelompok terdapat kemajemukan baik dari 

unsur kognitif maupun aspek lainnya. Metode pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran 

yang penting yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaan 

individu dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, 2000: 120) 

 

Pembelajaran dengan penerapan metode kooperatif tipe STAD  setiap 

siswa digerakkan untuk berkompetisi baik sebagai individu maupun dalam 
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kelompok berpasangan. Setiap siswa mendapat tantangan untuk 

mengembangkan keaktifan, daya ingat dan pemahaman materi dalam 

menyusun pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan pada partner dalam 

kelompok berpasangan pada saat kompetisi. Tidak hanya itu, siswa pun di 

gerakkan untuk mampu berfikir individual sebelum berpasangan sebelum 

membagikan pemikranya ke audiens yang lain. Hal tersebut membutuhkan 

konsentrasi dan dorongan untuk mengerti seluruh materi yang akan 

dilombakan.  

 

Berbeda halnya dengan metode pembelajaran Smart Solution. Metode 

pembelajaran tipe ini ternyata siswa yang bermotivasi tinggi  menjadi 

lebih antusias, karena siswa ingin mengetahui bagaimana cara lain dalam 

memahami materi pealajaran yang jika disampaikan disekolah, materi 

tersebut cukup sulit dipahami. Dengan smart solution, antusias siswa 

sangat terjaga, sehingga bagi mereka yang ingin cepat menguasai materi 

pelajaran, meraka akan cepat mengikuti metode ini. Sedangkan bagi yang 

bermalas-malasan, siswa akan sulit untuk mengikuti proses pembelajaran, 

sehingga materi yag tersampaikan tidak dapat diserap dengan sempurna. 

 

4. Tidak ada interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran 

dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa  

 

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis keempat menghasilkan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki motivasi belajar kategori 

tinggi dan rendah yang diberi penerapan metode pembelajaran tipe STAD 

lebih rendah dibandingkan dengan kelas yang diberi penerapan metode 

pembelajaran Smart Solution. Hal tersebut mengemukakan bahwa 



78 
 

hipotesis keempat ditolak yang dibuktikan melalui penujian hipotesis yang 

diperoleh koefisien F sebesar 4,494 dengan Signifikansi sebesar 0,044 < 

0,05,. Melalui pengujian dibuktikan bahwa dalam pembelajaran tidak 

terdapat interaksi antara penerapan metode pembelajaran dengan motivasi 

belajar siswa. Hasil penelitian untuk pengujian hipotesis keempat 

diperkuat dengan adanya teori belajar Humanistic dan berdasarkan teori 

Arthur Combs. Teori belajar humanistic mengemukakan bahwa 

pengembangan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik dan lebih 

menekankan pada proses memanusiakan manusia. Dengan adanya teori 

belajar humanistic siswa dapat mengarahkan dirinya dalam proses dan 

dinamika belajar-mengajar, sehingga siwa dapat memahami dan mengerti 

seberapa jauh apa yang dipelajarinya dan juga siswa dapat mengetahui 

kapan dan bagaimana mereka belajar. Dengan demikian siswa diharapkan 

mendapat manfaat dan kegunaan dari hasil belajar bagi dirinya sendiri. 

Teori Arthur Combs menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran 

guru tidak diperkenankan memaksakan materi yang tidak disukai oleh 

siswa. Sehingga siswa belajar sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa 

adanya paksaan sedikitpun. Dengan demikian seorang guru diarahkan 

untuk lebih memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia 

dan persepsi siswa yang di ampunya. Apabila seorang guru ingin merubah 

perilakunya, guru harus merubah dahulu keyakinan atau pandangan siswa 

yang ada. 


