
34 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Pada penelitian ini meliputi dua variabel bebas yaitu, motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Serta satu variabel terikat, yaitu hasil belajar 

matematika. Berikut ini adalah uraian deskripsi data dalam penelitian. 

1. Deskripsi Data Motivasi Intrinsik 

Data motivasi intrinsik diperoleh dari angket yang diberikan 

kepada siswa. Berdasarkan perolehan data, nilai tertingginya adalah 72, 

sedangkan nilai terendahnya adalah 49 dan rata-ratanya  sebesar 61,76. 

Rentang data tersebut adalah 23 dan kelas intervalnya adalah 4, serta 

memiliki standar deviasi sebesar 6,034. Data distribusi frekuensi 

keharmonisan keluarga dan grafik disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Data Distribusi Frekuensi Motivasi Intrinsik 

Interval kelas Frekuensi Xi Frekuensi komulatif 

49 – 52 3 50,5 3 

53 – 56 8 54,5 11 

57 – 60 13 58,5 24 

61 – 64 14 62,5 38 

65 – 68 9 66,5 47 

69 – 72  8 70,5 55 
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Gambar 4.1 Grafik Frekuensi Motivasi Intrinsik 

2. Deskripsi Data Motivasi Ekstrinsik 

Data motivasi ekstrinsik diperoleh dari angket yang diberikan 

kepada siswa. Berdasarkan perolehan data, nilai tertingginya adalah 68, 

sedangkan nilai terendahnya adalah 44 dan rata-ratanya  sebesar 55,93. 

Rentang data tersebut adalah 24 dan kelas intervalnya adalah 4, serta 

memiliki standar deviasi sebesar 6,954. Data distribusi frekuensi 

keharmonisan keluarga dan grafik disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Data Distribusi Frekuensi Motivasi Ekstrinsik 

Interval kelas Frekuensi Xi Frekuensi komulatif 

44 – 47  6 45,5 6 

48 – 51 8 49,5 14 

52 – 55 15 53,5 29 

56 – 58 8 57,5 37 

59 – 62 3 61,5 40 

63 – 66 13 65,5 53 

67 – 70  2 69,5 55 
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Gambar 4.2 Grafik Frekuensi Motivasi Ekstrinsik 

3. Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika 

Data hasil belajar matematika diperoleh dari hasil ujian nasional 

tingkat SD. Berdasarkan perolehan data, nilai tertingginya adalah 100, 

sedangkan nilai terendahnya adalah 65 dan rata-ratanya  sebesar 82,87. 

Rentang data tersebut adalah 35 dan kelas intervalnya adalah 6, serta 

memiliki standar deviasi sebesar 9,131. Data distribusi frekuensi 

keharmonisan keluarga dan grafik disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Data Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika 

Interval kelas Frekuensi Xi Frekuensi komulatif 

65 – 70 6 67,5 6 

71 – 76 8 73,5 14 

77 – 82 15 79,5 29 

83 – 88 11 85,5 40 

89 – 94 7 91,5 47 

95 – 100 8 97,5 55 
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Gambar 4.2 Grafik Frekuensi Hasil Belajar Matematika 

B. Hasil Analisis Data 

1. Pengujian Prasyarat Analisis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear ganda. Penggunaan Analisis regresi linear ganda ini 

membutuhkan beberapa uji prasyarat. Uji Prasyarat yang digunakan 

dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang telah 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Dalam Pembahasan ini 

digunakan metode liliefors atau dalam program SPSS 16 dikenal 

dengan Kolmogorov-Smirnov untuk mendapatkan nilai Lobs dan nilai 

signifikasi. Data dikatakan berdistribusi normal apabila      

       atau nilai signifikasi > 0,05. Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 16. Berdasarkan uji normalitas 

menggunakan alat bantu SPSS 16, diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Normalitas 

Variabel                 Keputusan Kesimpulan 

Motivasi Intrinsik 0,081 0,120 0,200 H0 diterima Normal 

Motivasi Ekstrinsik 0,118 0,120 0,054 H0 diterima Normal 

Hasil Belajar Matematika 0,067 0,120 0,200 H0 diterima Normal 
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b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan setiap 

variabel bebas dengan variabel terikat linear atau tidak secara 

signifikan. Uji ini menggunakan bantuan SPSS 16. Apabila Fhitung < 

Ftabel maka dapat disimpulkan variabel bebas memiliki hubungan 

yang linear dengan variabel terikat. Hasil dari pengolahan data 

sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Uji Linearitas 

Variabel Fhitung Ftabel Keputusan Kesimpulan 

X1 dan Y 0,807 3,17 Ho diterima Linear 

X2 dan Y 0,891 3,17 Ho diterima Linear 

 

Berdasarkan tabel 4.5, dari perhitungan uji linearitas dengan 

bantuan SPSS 16, diperoleh Fhitung < Ftabel pada variabel X1Y dan 

X2Y. sehingga dapat disimpulkan bahwa antara X1 dan Y, serta X2 

dan Y memiliki hubungan yang linear. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas. Berikut adalah 

tabel hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 16. 

Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Motivasi Intrinsik 0,798 1,253 

Motivasi Ekstrinsik 0,798 1,253 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai VIF < 10, 

maka tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel bebas. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18. 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

kontribusi antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap hasil 

belajar matematika. Analisis ini menggunakan analisis regresi linear 
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berganda dengan bantuan SPSS 16. Hasil analisis regresi linear ganda 

disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Analisis Regresi linear Ganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 

Kesalahan Baku 

(sb) 
thitung 

Konstanta 18,719 

  Motivasi Intrinsik 0,532 0,176 3,025 

Motivasi Ekstrinsik 0,560 0,153 3,671 

Koefisien determinasi (R
2
) 0,440     

Koefisien korelasi (R) 0,663 

  Fhitung 20,423     

a. Analisis Regresi Linier Ganda 

Hasil pengolahan data untuk analisis regresi linear ganda 

dapat dilihat pada tabel 4.7. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 21. Dari tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi 

linear ganda sebagai berikut: 

Y = 18,719+ 0,532X1 + 0,560X2  

Berdasarkan persamaan regresi linear ganda tersebut dapat 

diasumsikan sebagai berikut: 

1) Konstanta (b0) sebesar 18,719, artinya jika motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik mempunyai nilai 0 atau dianggap tidak ada, 

maka nilai hasil belajar matematika sebesar 18,719. 

2) Koefisien regresi variabel motivasi intrinsik (b1) sebesar 0,532 

(b1), hal ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

matematika. Artinya jika motivasi intrinsik mengalami kenaikan 

satu satuan, maka hasil belajar matematika juga mengalami 

peningkatan sebesar 0,532 (dengan asumsi variabel independen 

lainnya bernilai tetap). 

3) Koefisien regresi variabel motivasi ekstrinsik (b1) sebesar  0,560, 

hal ini menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 
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matematika. Artinya jika motivasi ekstrinsik mengalami 

kenaikan satu satuan, maka hasil belajar matematika juga 

mengalami peningkatan sebesar 0,560 (dengan asumsi variabel 

independen lainnya bernilai tetap). 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikat. Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS 

16 diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial  

Variabel thitung ttabel Keputusan 

Motivasi Intrinsik 3,025 2,007 Ho ditolak 

Motivasi Ekstrinsik 3,671 2,007 Ho ditolak 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan antara motivasi intrinsik dengan hasil belajar 

matematika, serta ada pengaruh positif dan signifikan antara 

motivasi ekstrinsik dengan hasil belajar matematika. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19. 

c. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16.0 

diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (20,423 > 3,17) dan nilai signifikansi < 

0,05 yaitu 0,000 maka h0 ditolak berarti terdapat kontribusi yang 

positif antara variabel motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. 

3. Koefisien Determinasi  

Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  
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Tabel 4.9 Rangkuman Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,663 0,440 0,418 6,964 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui nilai R Square sebesar 0,440 atau 

44%. Artinya, kontribusi antara variabel bebas (motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik) terhadap variabel terikat Y (hasil belajar 

matematika) sebesar 44%. Atau dengan kata lain variabel bebas dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 44%, 

sedangkan sisanya yaitu 56% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

4. Menghitung Sumbangan dari tiap-tiap Prediktor 

Teknik ini digunakan untuk mencari besarnya sumbangan 

(kontribusi) variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil 

pengolahan data dengan bantuan SPSS 16, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 Rangkuman Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 

Variabel Sumbangan relatif 

Sumbangan 

Efektif 

Motivasi Intrinsik 43,39% 19,09% 

Motivasi Ekstrinsik 56,61% 24,91% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

ekstrinsik memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap hasil 

belajar matematika dibandingkan motivasi intrinsik. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23 

 

. 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kontribusi motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik terhadap hasil belajar matematika, maka diperoleh hasil 

perhitungan untuk variabel motivasi intrinsik (X1) diperoleh nilai thitung = 

3,025 > ttabel = 2,007 maka Ho ditolak. Dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa secara parsial motivasi intrinsik memberikan kontribusi positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar matematika. Motivasi intrinsik memberi 

pengaruh positif terhadap hasil belajar matematika. Artinya, apabila motivasi 

intrinsik meningkat, maka hasil belajar matematika akan meningkat, begitu 

pula sebaliknya jika motivasi intrinsik menurun maka hasil belajar 

matematika akan menurun. Dengan adanya kontribusi yang positif dan 

signifikan motivasi intrinsik terhadap hasil belajar, sumbangan efektif yang 

diberikan adalah sebesar 19,09%. 

Motivasi intrinsik memberikan dorongan kepada siswa untuk 

melakukan kegiatan yang dirasa mampu untuk ia kerjakan. Uno (2007: 7) 

berpendapat jika seseorang menghadapi tantangan, dan ia merasa dirinya 

mampu, maka orang tersebut termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Mary Mueller, Dina Yankelewitz, & 

Carolyn Maher (2011) yaitu motivasi intrinsik mendorong siswa untuk 

meyakinkan diri dan mengembangkan ide-ide terhadap matematika setelah 

berdiskusi dan berbagi pemahaman dengan teman sekelasnya. Seseorang 

yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dalam belajar.  

Fitri Alyani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul  Hubungan 

Motivasi Intrinsik dengan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Hal 

mengatakan bahwa “ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi belajar intrinsik dengan hasil belajar matematika”. Kontribusi 

motivasi belajar intrinsik terhadap hasil belajar matematika peserta didik 

sebesar 22,48 %. 

Selain motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik (X2) juga memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. Diperoleh 

nilai thitung = 3,671> ttabel = 2,007 maka Ho ditolak. Dari hasil tersebut dapat 
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diketahui bahwa secara parsial motivasi ekstrinsik memberikan kontribusi 

terhadap hasil belajar matematika. Motivasi ekstrinsik memberi pengaruh 

positif terhadap hasil belajar matematika. Artinya, apabila motivasi ekstrinsik 

meningkat, maka hasil belajar matematika akan meningkat, begitu pula 

sebaliknya jika motivasi ekstrinsik menurun maka hasil belajar matematika 

akan menurun. Dengan adanya kontribusi yang positif dan signifikan 

motivasi ekstrinsik terhadap hasil belajar, sumbangan efektif yang diberikan 

adalah sebesar 24,91%. Motivasi ekstrinsik memberi pengaruh positif 

terhadap hasil belajar matematika. Akan tetapi, Ervin Oktavianingtiyas 

(2013) dalam penelitiannya  mengatakan motivasi ekstrinsik berpengaruh 

negatif terhadap hasil belajar siswa.  

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa motivasi ekstrinsik 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Siswa yang memiliki motivasi ekstrinsik yang tinggi akan 

termotivasi untuk mempelajari matematika karena adanya rangsangan dari 

luar. Seperti guru yang harus pandai membangkitkan minat belajar siswa 

sehingga hasil belajar matematika bisa meningkat. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil kontribusi motivasi ekstrinsik 

terhadap hasil belajar matematika sebesar 56,61% sumbangan relatif dan 

24,91% sumbangan efektif. Apabila dibandingkan dengan motivasi intrinsik, 

persentase pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap hasil belajar matematika 

lebih besar. 

Diperoleh hasil perhitungan secara simultan untuk variabel motivasi 

intrinsik (X1) dan motivasi ekstrinsik (X2) diperoleh nilai Fhitung = 20,423 > 

Ftabel = 3,17 maka Ho ditolak. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

secara bersama-sama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik memberikan 

kontribusi terhadap hasil belajar matematika.  
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D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya, 

diantaranya yaitu: 

1. Pernyataan yang ada dalam kuesioner berasal dari peneliti sendiri, 

dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas 

2. Responden mengisi angket penelitian tidak sepenuhnya dalam 

pengawasan peneliti 

3. Variabel-variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat tidak 

seluruhnya dikendalikan oleh peneliti, berarti ada variabel lain yang 

mungkin mempengaruhi variabel terikat tersebut. 

 

 


