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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini meliputi tiga variabel bebas yaitu media pembelajaran, 

motivasi belajar dan kondisi tempat belajar, serta satu variabel terikat yaitu 

hasil belajar siswa. Instrumen pengumpulan data menggunakan hasil UTS 

dan angket. Hasil belajar siswa nilai hasil UTS yang merefleksikan 

kemampuan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Angket media 

pembelajaran terdiri dari 20 pernyataan yang diturunkan dari tiga indikator, 

Angket motivasi belajar terdiri dari 25 pernyataan yang diturunkan dari lima 

indikator dan angket kondisi tempat belajar terdiri dari 23 pernyataan yang 

diturunkan dari dua indikator. Berikut uraian deskripsi data dalam penelitian. 

1. Data Uji Coba Instrumen  

Instrumen penelitian diujicobakan terlebih dahulu sebelum akhrinya 

diterapkan pada sampel penelitian. Uji coba diterpakan pada siswa yang 

bukan merupakan sampel penelitian sejumlah 30 siswa. Hasil uji coba ini 

selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil uji 

coba instrumen sebagai berikut. 

a. Data Uji Coba Angket Media pembelajaran 

1) Uji Validitas 

Instrumen media pembelajaran terdiri dari 20 item 

pernyataan. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Product 

Moment. Nilai hasil perhitungan yang diperoleh dari masing-

masing item pernyataan dibandingkan dengan nilai koefisien 

tabel pada taraf signifikansi 5% dan N = 30 diperoleh nilai 

koefisien di tabel sebesar 0,3494. Item pernyataan dapat 

dikatakan valid apabila nilai perhitungan item (     ≥ 0,3494.  

Uji validitas item angket media pembelajaran berdasarkan 

tabel diatas diketahui semua item valid karena nilai           . 

Item yang valid selanjutnya dapat digunakan untuk memperoleh 
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data sampel penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas item pernyataan menggunakan rumus Alpha 

Croncbach. Dari hasil perhitungan angket media 

pembelajarandiperoleh nilai     sebesar 1,0279. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. 

b. Data Uji Coba Motivasi belajar 

1) Uji Validitas 

Instrumen motivasi belajar terdiri dari 25 item pernyataan. 

Uji validitas menggunakan rumus korelasi Product Moment. 

Nilai hasil perhitungan yang diperoleh dari masing-masing item 

pernyataan dibandingkan dengan nilai koefisien tabel pada taraf 

signifikansi 5% dan N = 30 diperoleh nilai koefisien di tabel 

sebesar 0,3494. Item pernyataan dapat dikatakan valid apabila 

nilai perhitungan item (     ≥ 0,3494.  

Uji validitas item angket Motivasi belajar berdasarkan tabel 

diatas terlihat bahwa semua item valid, karena nilai           . 

Item yang valid selanjutnya dapat digunakan untuk memperoleh 

data sampel penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas item pernyataan menggunakan rumus Alpha 

Croncbach. Dari hasil perhitungan angketmotivasi belajar 

diperoleh nilai     sebesar 1,0279. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

c. Data Uji Coba Kondisi tempat belajar 

1) Uji Validitas 

Instrumen kondisi tempat belajar terdiri dari 23 item 

pernyataan. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Product 

Moment. Nilai hasil perhitungan yang diperoleh dari masing-
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masing item pernyataan dibandingkan dengan nilai koefisien 

tabel pada taraf signifikansi 5% dan N = 30 diperoleh nilai 

koefisien di tabel sebesar 0,3494. Item pernyataan dapat 

dikatakan valid apabila nilai perhitungan item (     ≥ 0.3494.  

Uji validitas item angket kondisi tempat belajar berdasarkan 

tabel diatas terlihat bahwa 23 item dinyatakan valid, karena nilai 

          . Item yang valid selanjutnya dapat digunakan untuk 

memperoleh data sampel penelitian. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas item pernyataan menggunakan rumus Alpha 

Croncbach. Dari hasil perhitungan angket kondisi tempat belajar 

diperoleh nilai     sebesar 1,030. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

2. Data Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian yaitu nilai hasil belajar siswa, media 

pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi tempat belajar. Berikut ini 

uraian deskripsi data dalam penelitian sebagai berikut. 

a. Deskripsi Data Hasil belajar siswa 

Data hasil belajar siswa dihimpun dari nilai hasil UTS yang 

diperoleh dari setiap responden.Nilai hasil belajar siswa tertinggi 

yang diperoleh adalah 95 dan skor terendah adalah 20. Banyak kelas 

interval 9 dan panjang kelasnya adalah 9. Rataan 51,591 dan SD 

sebesar17,315. Data distribusi hasil belajar siswa disajikan sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.1 Data Distribusi Hasil belajar siswa 

Interval Xi fi fi.xi xi
2 

fi.xi
2 

20-28 24 16 384 576 9216 

29-37 33 42 1386 1089 45738 

38-46 42 33 1386 1764 58212 

47-55 51 43 2193 2601 111843 

56-64 60 32 1920 3600 115200 

65-73 69 25 1725 4761 119025 

74-82 78 16 1248 6084 97344 

83-91 87 0 0 7569 0 

92-100 96 6 576 9216 55296 

Jumlah 540 213 10818 37260 611874 

Rata-rata  51.5915    

SD  17.3153    

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat disajikan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Diagram Batang Hasil belajar siswa 
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b. Deskripsi Data Media pembelajaran 

Data media pembelajaran dihimpun dari total skor angket yang 

diperoleh setiap responden. Butir angket media pembelajaran terdiri 

dari 20 item pernyataan. Skor media pembelajaran tertinggi yang 

diperoleh adalah 98 dan skor terendah adalah 33.Banyak kelas 

interval 9 dan panjang kelasnya adalah 7. Rataan 70.333 dan SD 

sebesar 17.496. Data distribusi media pembelajaran disajikan sebagai 

berikut.  

Tabel 4.2 Data Distribusi Media pembelajaran 

Inteval xi fi fi.xi xi
2 

fi.xi
2 

33-40 660 19 12540 435600 8276400 

41-48 984 15 14760 968256 14523840 

50-57 1425 21 29925 2030625 42643125 

58-65 1885 25 47125 3553225 88830625 

66-73 2409 23 55407 5803281 1.33E+08 

74-81 2997 46 137862 8982009 4.13E+08 

82-89 3649 42 153258 13315201 5.59E+08 

90-97 4365 22 96030 19053225 4.19E+08 

98-105 5145 0 0 26471025 0 

Rata-rata 
 

70.33333 
   

SD 
 

17.49681 
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Berdasarkan pada tabel diatas, dapat disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut 

 

Gambar 4.2 Diagram Batang Media pembelajaran 

c. Deskripsi Data Motivasi belajar 

Data motivasi belajar dihimpun dari total skor angket yang 

diperoleh setiap responden. Butir angket motivasi belajar terdiri dari 

25 item pernyataan. Skor motivasi belajar tertinggi yang diperoleh 

adalah 117 dan skor terendah adalah 55. Banyak kelas interval 9 dan 

panjang kelasnya adalah 7. Rataan 90.854 dan SD sebesar 15.958.  
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Data distribusi hasil belajar siswa disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Data Distribusi Motivasi belajar 

Inteval xi fi fi.xi xi
2 

fi.xi
2 

55-61 58 11 638 3364 37004 

62-68 65 11 715 4225 46475 

69-75 72 21 1512 5184 108864 

76-82 79 21 1659 6241 131061 

83-89 86 22 1892 7396 162712 

90-96 93 46 4278 8649 397854 

97-103 100 23 2300 10000 230000 

104-110 107 50 5350 11449 572450 

111-117 115 8 920 13225 105800 

Jumlah 775 213 19264 69733 1792220 

Rata-rata 90.8545 

SD 15.9584 

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 4.3 Diagram Batang Motivasi belajar 
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d. Deskripsi Data Kondisi tempat belajar 

Data kondisi tempat belajar dihimpun dari total skor angket yang 

diperoleh setiap responden. Butir angket kondisi tempat belajar 

terdiri dari 23 item pernyataan. Skor kondisi tempat belajar tertinggi 

yang diperoleh adalah 113dan skor terendah adalah 45. Banyak kelas 

interval 9 dan panjang kelasnya adalah 8. Rataan 81,178 dan SD 

sebesar 19,580. Data distribusi hasil belajar siswa disajikan sebagai 

berikut. 

Tabel 4.4 Data Distribusi Kondisi tempat belajar 

Interval xi fi fi.xi xi
2 

fi.xi
2 

55-61 58 43 2494 3364 144652 

62-68 65 23 1495 4225 97175 

69-75 72 27 1944 5184 139968 

76-82 79 14 1106 6241 87374 

83-89 86 22 1892 7396 162712 

90-96 93 27 2511 8649 233523 

97-103 100 28 2800 10000 280000 

104-110 107 22 2354 11449 251878 

111-117 114 7 798 12996 90972 

Jumlah 660 206 16596 56508 1E+06 

Rata-rata 81.17840376 

SD 19.58017151 

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut. 
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Gambar 4.4 Diagram Batang Kondisi tempat belajar 

B. Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data pada penelitian meliputi pengujian prasyarat analisis 

dan pengujian hipotesis. 

1. Pengujian Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors dengan taraf 

signifikansi 5%. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila 

Lmaks/hitung  Ltabel. Dari perhitungan diperoleh hasil uji normalitas 

sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Uji Normalitas 

Variabel Lnaks/hitung Ltabel Keterangan 

Y 0.058252132 0.06070772 Normal 

   0.060554868 0.06070772 Normal 

   0.059251282 0.06070772 Normal 

   0.059288809 0.06070772 Normal 

Pada tabel diatas, menunjukkan uji normalitas dengan taraf 

signifikansi 5% diperoleh hasil dari masing-masing kelompok 
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Lmaks/hitung  Ltabel. Sehingga keputusan pengujian H0 diterima dan 

dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan masing-

masing variabel bebas dan variabel terikat linier atau tidak. Uji 

linieritas dilakukan dengan taraf signifikansi 5%, data dapat dikatakan 

linier jika Fhitung Ftabel. Dari perhitungan diperoleh hasil uji linieritas 

sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Linieritas 

Variabel Fhitung Ftabel Keterangan 

   

   

1.126293146 

0.419306125 

1.495953558 

1.6409846 

Linier 

Linier 

   0.768424855 1.47951243 Linier 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas variabel    terhadap Y (media 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa),    terhadap Y (motivasi 

belajar terhadap hasil belajar siswa) dan    terhadap Y (kondisi 

tempat belajar terhadap hasil belajar siswa) masing-masing 

menunjukkan hasil Fhitung Ftabel. Sehingga keputusan pengujian H0 

diterima dan dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas 

(media pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi tempat belajar) 

mempunyai hubungan yang linier terhadap variabel terikat (hasil 

belajar siswa). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

9. 

c. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel bebas memiliki korelasi yang kuat atau tidak. Pada 

analisis regresi disyaratkan tidak terjadi multikolinieritas diantara 

variabel bebasnya. Uji multikolinieritas pada penelitian ini 
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menggunakan uji nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF 

yang dihasilkan < 10 dan tolerance>0,1maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Dari perhitungan diperoleh hasil uji multikolinieritas 

sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tol VIF Keterangan 

   dan    0.22643637 4.416251682 Tidak Multikolinieritas 

   dan    0.95826088 1.043557157 Tidak Multikolinieritas 

  dan   0.175673557 5.692376338 Tidak Multikolinieritas 

Pada tabel diatas, menunjukkan uji multikolinieritas diperoleh 

hasil nilai VIF masing-masing pengujian antar variabel<10 dan 

tolerance>0,1.Sehingga keputusan pengujian H0 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan varian dari residual untuk semua 

pengamatan. Pada analisis regresi disyaratkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini 

menggunakan uji Glejser. Jika p-value  0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dari perhitungan diperoleh hasil uji 

multikolinieritas sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
P-value 

X Variable 1 0.230819 

X Variable 2 0.57257 

X Variable 3 0.078383 

Pada tabel diatas, menunjukkan p-value 

  = 0.230819  0,05  maka keputusan pengujian H0 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Untukp-value 
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  = 0.57257  0,05  maka keputusan pengujian H0 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Untukp-value 

  =0.078383  0,05  maka keputusan pengujian H0 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

e. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).  Pada analisis 

regresi disyaratkan tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi pada 

penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson. Jika nilai 

          maka tidak terjadi autokorelasi. Dari perhitungan 

diperoleh hasil uji autokorelasi sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin 

Watson 
D tabel Kesimpulan 

0.094662781 

Dl 1.74513 
Tidak ada 

Autokorelasi 
Du 1.80305 

4-du 2.19695 

Pada tabel diatas, menunjukkan uji autokorelasi diperoleh d = 

1,956. Data akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% 

dengan dl = 1.74513 dan du = 1.80305, (4-du) = 2.19695 karena d 

terletak antara du dan (4-du) = 1.74513                 maka 

tidak ada autokorelasi, Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 9. 
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2. Pengujian Hipotesis 

a. Regresi Linier Ganda 

Adapun uji analisis regreasi linier ganda sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linier Ganda 

 
Coefficients 

Intercept 6,216 

X Variable 1 0,531 

X Variable 2 0,188 

X Variable 3 0,140 

Berdasarkan tabel hasil tersebut, dapat disajikan dalam model 

persamaan regresi yaitu                           

        . Interprestasi persamaan regresi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1) Konstanta a = 6,216 

Artinya jika nilai media pembelajaran, motivasi belajar dan 

kondisi tempat belajar adalah nol, maka nilai hasil belajar siswa 

adalah 6,216. 

2) Konstanta         

Artinya jika nilai media pembelajaran naik sebesar satu satuan, 

maka nilai hasil belajar siswa akan bertambah sebesar       

satuan. 

3) Konstanta          

Artinya jika nilai motivasi belajar naik sebesar satu satuan, maka 

nilai hasil belajar siswa akan bertambah sebesar       satuan. 

4) Konstanta           

Artinya jika nilai kondisi tempat belajar naik sebesar satu 

satuan, maka nilai hasil belajar siswa akan bertambah sebesar 

      satuan. 
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b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui konstribusi variabel bebas 

(media pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi tempat belajar) 

secara simultan terhadap variabel terikat (hasil belajar siswa). Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Uji F 

  Df SS MS F 

Regression 3 42954,6876 14318,23 41,11 

Residual 209 63131,77719 302,065 

 Total 212 106086,4648     

Berdasarkan uji F tersebut, diperoleh hasil perhitungan 

                           maka dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi tempat belajar 

secara simultan (bersama-sama) memberikan konstribusi yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Sehingga, menjawab hipotesis 

pertama yaitu terdapat konstribusi media pembelajaran, motivasi 

belajar dan kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar siswa. 

c. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh/konstribusi 

variabel bebas (media pembelajaran,motivasi belajar dan kondisi 

tempat belajar) secara parsial terhadap variabel terikat (hasil belajar 

siswa). 

Tabel 4.12 Hasil Uji t 

 
t Stat 

Media Pembelajaran 6,600462 

Motivasi Belajar 2,809246 

Kondisi Tempat Belajar 2,412104 
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1) Kontribusi media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa 

Berdasarkan uji t tersebut, diperoleh hasil perhitungan 

                      1,65251 dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran secara parsial memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Sehingga, menjawab 

hipotesis keduayaitu terdapat konstribusi media pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa. 

2) Kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 

Berdasarkan uji t tersebut, diperoleh hasil perhitungan 

                              dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar secara parsial memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Sehingga, menjawab 

hipotesis ketiga  yaitu terdapat kontribusi motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa. 

3) Kontribusi kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar siswa 

Berdasarkan uji t tersebut, diperoleh hasil perhitungan 

                               dapat disimpulkan bahwa  

kondisi tempat belajar  secara parsial memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Sehingga, menjawab 

hipotesis keempat yaitu terdapat kontribusi kondisi tempat 

belajarterhadap hasil belajar siswa. 

d. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (    dapat menunjukkan seberapa besar 

sumbangan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Hasil dari    dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.13 Hasil    

Regression Statistics 

Multiple R 0,82220376 

R Square 0,47401903 

Adjusted R Square 0,74968405 

Standard Error 17,38004372 

Observations 213 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai    sebesar 0,474 atau 

47%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas (media 

pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi tempat belajar) 

memberikan konstribusi sebesar 47% terhadap variabel terikat (hasil 

belajar siswa), untuk sisanya yaitu sebesar 53% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. 

e. Sumbangan Prediktor 

1) Sumbangan Relatif tiap-tiap Prediktor 

a) Sumbangan Relatif    (Media pembelajaran) 

    (    
      

     
      

 = 
(      (         

        
      

 =             

 = 70,15 % 

b) Sumbangan Relatif    (Motivasi belajar) 

    (    
      

     
     0,2497782 

=             

= 24,98% 

c) Sumbangan Relatif    (Kondisi tempat belajar) 

    (    
      

     
      

= 
(      (         
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= 0,0490 x 100% 

= 4,90% 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui sumbangan 

relatifnya dari masing-masing variabel bebas. Jumlah semua 

sumbangan relatif adalah sebesar 100% artinya besar sumbangan 

yang diberikan berdasarkan variabel dalam penelitian saja tanpa 

melibatkan variabel lain di luar penelitian.     (    sebesar 

70,14% artinya dari tiga variabel bebas, variabel media 

pembelajaran memberikan sumbangan sebesar 70,14%.     (    

sebesar 24,97%, artinya dari tiga variabel bebas, variabel motivasi 

belajar memberikan sumbangan sebesar 24,97%.     (    

sebesar 4,90%, artinya dari tiga variabel bebas, variabel kondisi 

tempat belajar memberikan sumbangan sebesar 4,90%. 

2) Sumbangan Efektif tiap-tiap Prediktor 

a) Sumbangan Efektif   (Media pembelajaran) 

SE% (             

              

  = 32,97 % 

b) Sumbangan Efektif    (Motivasi belajar) 

SE% (             

                                  

                = 11,74 % 

c) Sumbangan Efektif    (Kondisi tempat belajar) 

SE% (             

             

= 2,30 % 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui 

sumbangan efektif dari masing-masing variabel bebas. SE% (    

sebesar 32,97 %, artinya media pembelajaran memberikan 

sumbangan sebesar 32,97 %terhadap hasil belajar siswa. SE% 

(    sebesar 11,74 %, artinya motivasi belajar memberikan 
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sumbangan sebesar 11,74 %terhadap hasil belajar siswa. SE% 

(    sebesar 2,30%, artinya kondisi tempat belajar  memberikan 

sumbangan sebesar 2,30 %terhadap hasil belajar siswa.  

C. Pembahasan 

1. Hipotesis pertama 

Berdasarkan uji F diperoleh hasil bahwa media pembelajaran, 

motivasi belajar dan kondisi tempat belajar berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Artinya, secara bersama-sama meberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,470 atau 47% artinya 47% variabel bebas berkontribusi 

terhadap variabel terikat (hasil belajar siswa). Dengan sumbangan relatif 

media pembelajaran sebesar 70,15%, sumbangan relatif motivasi belajar 

sebesar 24,98% dan sumbangan relatif kondisi tempat belajar sebesar 

4,90%.  

Didukung dengan penelitian Derlina, Sabani, Satria Mihadi (2015) 

menyimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran karakter 

pendidikan fisika berbasis pendidikan (CEBGP Learning Model) 

dikembangkan mengacu pada pengembangan 4D model yang 

mendefinisikan, merancang, mengembangkan dan menyebarkan yang 

sesuai untuk digunakan dengan mengikuti langkah-langkah ini, (2) 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan harus memenuhi kriteria 

yang valid setelah direvisi, (3) Perangkat pembelajaran telah memenuhi 

efektif dan praktis karena telah berhasil meningkatkan hasil belajar 

kognitif dan mengembangkan karakter siswa. Menurut penelitian 

Wulandari (2013 tentang Pengaruh Problem Based Learning tarhadap 

Hasil Belajar dalam penelitiannya mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran PBL akan memberikan hasil belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode pemebelajaran demonstrasi ditinjau dari 

siswa yang memiliki motivasi tinggi maupun rendah. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Incecay Gorsev dan 

Yesim Kesli Dollar (2012) tentang menejemen kelas dan hasil belajar 
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siswa dalam persiapan guru bahasa inggris di Turki menyimpulkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar siswa seseorang 

dalam mempersiapkan pelajaran dan  menejemen kelas. Hasil belajar 

siswa mempengaruhi wawasan yang dimiliki, kemampuan menejemen 

kelas dan persiapan pembelajaran yang akan berdampak pada 

pelaksaanan lingkungan belajar yang nyata. 

2. Hipotesis kedua 

Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa terdapat pengaruh media 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa, atau dengan kata lain media 

pembelajaran memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa. Dengan perolehan hasil perhitungan               

               dan sumbangan efektif sebesar 32,97 %. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Grace, Nyokwara, Elishiba, 

Maureen menyimpukan bahwa Kebanyakan tutor tidak menggunakan 

media pembelajaran selama pelatihan dan proses, faktor yang 

mengurangi siswa untuk sekadar pasif peserta dalam proses 

pembelajaran. Lebih buruk lagi adalah kesadaran bahwa guru sekolah 

pra-SD meletakkan landasan profesional yang bertanggung jawab dan 

warga dalam pendidikan sarjana anak usia dini. Ini akibatnya mengikis 

mengajar / antusiasme belajar dengan menyangkal tutor dan peserta didik 

kesempatan untuk naik ke kesempatan proses belajar. Penelitian Ahsan 

dan Rafaqat menyimpukan bahwa media / pengajaran yang menawarkan 

cara yang ampuh untuk guru mengajar efektif untuk mencapai tujuan 

kelas yang spesifik. 

Sejalan dengan penelitian Obwoge Ronald dan Mosol J. (2016) 

menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran secara efektif 

selama pengajaran / pembelajaran dapat ditingkatkan untuk 

memungkinkan perolehan pengetahuan, pengetahuan, dan pengetahuan 

yang diajarkan dan dipelajari dengan cara yang mudah dimengerti.Guru 

harus hati-hati memilih dan mengintegrasikan media pembelajaran untuk 

memastikan bahwa siswa mengembangkan sikap yang benar Menuju 
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konten Ini akan meningkatkan interaksi kelas antara guru medis dan 

siswa dengan membuat mengajar / belajar mudah, hidup dan konkret. 

Memahami media instruksional juga akan mempromosikan medis. 

Efisiensi guru dalam desain, produksi dan penanganan media. Media 

yang digunakan secara efektif oleh guru kedokteran, Dapat membuat 

sikap siswa lebih positif, mendorong motivasi diri mereka, menunjukkan 

faktor-faktor yang terkait dan ide, sorot topik dan konsep tertentu, dorong 

relevansi dan kredibilitas, dan tingkstkan pemahaman. 

3. Hipotesis ketiga 

Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, atau dengan kata lain 

motivasi belajar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa. Dengan perolehan hasil perhitungan               

               dan sumbangan efektif sebesar 11,74 %. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Ramli Bakar(2014) menyimpukan 

bahwa motivasi belajar kompetensi siswa SMK Negeri Sumatra Barat 

meningkat, kecenderungan siswa untuk meningkatkan kompetensi 

produktif. Analisis menunjukan koefisien determinasi sebesar 0,115. 

Dijelaskan oleh variabel kompetensi produktif untuk dipelajari dan 

kebijakan baru pendidikan kejuruan harus diambil oleh pemerintah 

daerah untuk meningkatkan proses pembelajaran kompetensi produktif 

siswa SMK Negeri Sumatra Barat. Penelitian I- chao Lee (2010) ini 

menemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh untuk prestasi belajar 

yaitu motivasi belajar pribadi siswa intrinsik maupun ekstrinsik.   

Sejalan dengan Jutarat Vibulphol (2016) menyimpulkan bahwa 

motivasi tampaknya tidak di pupuk dengan baik selama pembelajaran 

kelas Sembilan di Thailand, kebanyakan ruang kelas yang diamati 

dengan strategi motivasi yang memaksakan pada pembelaajaran yang 

mempengaruhi kepentingan siswa untuk situasi pembelajaran. Hanya 

kelas yang bersangkutan yang motivasi intrinsic siswanya dinilai 

memiliki tingkat motivasi dan belajar yang tinggi. 
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4. Hipotesis keempat 

Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar siswa, atau dengan kata lain 

kondisi tempat belajar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

hasil belajar siswa. Dengan perolehan hasil perhitungan         

                      dan sumbangan efektif sebesar 2,30 %. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Jessica dan Julie (2009) menyimpulkan 

bahwa ruang kelas dapat memperbaiki kemampuan siswa untuk belajar 

dengan merasa aman dan nyaman. Ruang kelas dapat mendorong 

kessehatan emosional untuk perkembangan emosional dalam 

pembelajaran.Beberapa area yang perlu diperhatikan saat menciptakan 

suasana saling menghormati adalah desain kelas, prosedur kelas dan 

strategi kelas. Menurut penelitian Ronald, Dominic, Adam dan Douglas 

(2011) menyimpulkan bahwa ukuran kelas akan membantu dan 

mempengaruhi prestasi siswa. Karena dengan ukuran kelas guru dapat 

menerapkan dan memilih strategi yang akan digunakan. 

Sejalan dengan penelitian Sapna, Sianna, Victoria dan Andrew 

(2014) menyimpulkan bahwa prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan belajar siswa. Dengan kondisi tempat belajar yang tidak 

memadai akan mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa dan dapat 

mengurangi kesenjangan kegiatan pembelajaran. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang dilaksanakan oleh 

peneliti. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Keterbatasan instrumen berdasarkan teori, dimana dalam kenytaannya 

tidak hanya tiga variabel bebas (media pembelajaran, motivasi belajar dan 

kondisi tempat belajar) yang mempengaruhi variabel terikat (hasil belajar 

siswa). 

2. Keterbatasan pengawasan penulis kepada responden ketika menjawab 

instrumen angket tidak dikendalikan secara ketat. 


