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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran umum lokasi penelitian  

Madrasah Aliyah (MA) DDI WANIO berlokasi di Jalan Veteran No. 

44 Wanio Kecamatan Panca Lautang adalah sekolah lanjutan setingkat 

SMA/MA dan terakreditasi “B”. 

Adapun Visi dan Misi Madrasah Aliyah DDI Wanio tersebut adalah: 

a. Visi 

Madrasah Aliyah DDI Wanio sebagai lembaga pendidikan 

menengah umum perlu mempertimbangkan harapan murid, orang tua 

murid, penyerap lulusan dan masyarakat dalam merumuskan visi 

madrasahnya. Madrasah Aliyah DDI Wanio juga diharapkan merespon 

perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi; era informasi dan globalisasi yang sangat cepat. Madrasah 

Aliyah DDI Wanio ingin mewujudkan harapan dan respon dalam visi 

berikut: 

“Menjadikan Madrasah Aliyah sebagai sarana untuk 

mengakomodir terhadap berbagai pembangunan dan kemajuan 

yang mendukung berkembangnya nilai-nilai luhur bangsa”. 
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b. Misi 

1) Menyediakan lembaga pendidikan formal bagi semua golongan 

masyarakat. 

2) Mencetak manusia yang berilmu ilmiah dan beramal amaliah. 

Untuk mencapai prestasi yang baik, maka kegiatan belajar 

mengajar diaktifkan mulai pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 14.00 

wita, kecuali hari jumat kegiatan belajar mengajar dimulai pada pukul 

07.15 dampai dengan pukul 11.00. Hal tersebut ditetapkan agar siswa 

tidak kehilangan jam belajar. 

B. Penyajian dan Hasil Pengolahan Data 

Pada bagian ini akan di paparkan data hasil penelitian yang dilakukan 

di Madrasah Aliyah DDI Wanio Kabupaten Sidrap. Dengan Menggunakan 

perangkat lunak  computer dengan program SPSS 20 For Windows. Dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Untuk mengetahui gambaran fasilitas dan hasil belajar siswa di 

Madrasah Aliyah DDI Wanio Kabupaten Sidrap, maka kedua variabel 

dibuatkan tabel frekuensi dan persentase. Dimana variabel Fasilitas 

Belajar (X) dan Hasil Belajar siswa (Y) diukur dengan menggunakan 

kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2. 

1) Deskriptif Faasilitas Belajar 
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Untuk mengetahui gambaran fasilitas belajar yang dimiliki siswa 

pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah DDI Wanio 

Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel 4.1: 

Tabel 4.1 Disribusi Frekuensi dan Persentase Fasilitas Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah DDI Wanio 

Kabupaten Sidrap 

No     Interval Skor  Kategori     Frekuensi         Persentase 

1  80 – 85  Sangat Baik  26  44,8 

2  75 – 79  Cukup   14  24,1 

3  70 – 74  Sangat Kurang  18  31 

  Jumlah      58  100 

Sumber: Hasil Olah Data From Cheklist Nomor 1 s/d 18 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa rentangan data 

dimulai dari 70 hingga 85 dengan jumlah responden 58 siswa. Dari data 

diatas dapat diketahui bahwa frekuensi dan persentase tertinggi berada di 

interval 80 – 85 dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari 

jawaban angket yang telah di bagikan kepada siswa dengan indikator 

adanya bangunan gedung sekolah yang nyaman, adanya ruang kelas yang 

sejuk sehingga menunjang kenyamanan belajar, adanya buku ekonomi 

sebagai penunjang belajar, adanya semangat belajar menggunakan 

perlengkapan belajar dan adanya suasana yang tenang saat belajar di 

perpustakaan. 

Pada interval 80 – 85 dengan kategori sangat baik, dengan 

persentase 44,8 persen hal ini menunjukkan terdapat peserta didik yang 

sangat menyukai fasilitas sekolahnya. Terlihat dari jawaban angket yang 
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telah dijumlahkan dimana peserta didik menjawab sangat setuju dan 

setuju pada setiap item pertanyaan. 

Fasilitas belajar siswa yang disebut dapat menunjang hasil belajar 

siswa di Madrasah Aliyah DDI Wanio mulai dari gedung sekolahnya, 

siswa merasa nyaman dengan gedung sekolah dan pencahayaan yang 

baik dari ventilasi bangunan sekolah. Kemudian dari ruang kelas, siswa 

merasa ruang kelasnya nyaman sehingga mendukung kegiatan belajar 

ekonomi, dan memiliki penerangan yang baik sehingga menunjang 

kenyamanan belajar serta meja dan kursi tertata rapi diruang kelas. 

Adapun dari fasilitas buku yaitu guru membagikan setiap siswa buku 

paket ekonomi agar bisa menunjang pembelajaran serta fasilitas di 

perpustakaan juga menyediakan buku-buku yang dapat memadai mata 

pelajaran ekonomi serta kenyamanan dan ketenangan saat membaca 

buku di perpustakaan. 

Pada interval 75 – 79 dengan kategori cukup dengan persentase 

24,1 persen dimana fasilitas yang ada di sekolah sudah cukup baik, 

dimana rata-rata peserta didik menjawab setuju dan netral pada item 

pertanyaan nomor 1 hingga 18. Sedangkan pada interval 70 – 74 dengan 

kategori sangat kurang baik berada pada frekuensi 18 dengan persentase 

31 persen. Hal ini terlihat dari angket yang dibagikan, dimana terdapat 

beberapa pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan sekolah. 
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2) Deskriptif Hasil Belajar 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi di Madrasah Aliyah DDI Wanio Kabupaten Sidrap. Dapat 

dilihat tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah DDI Wanio 

Kabupaten Sidrap 

No Interval Skor  Kategori      Frekuensi     Persentase 

1 81 – 90  Sangat Baik  2  3,4 

2 71 – 80  Cukup   46  79,3 

3 61 – 70  Sangat Kurang  10  17,2 

 Jumlah      58  100 

 Sumber: Nilai rata-rata hasil belajar semester ganjil MA DDI Wanio 

Dari analisis diatas pada persentase 3,4 persen diketahui bahwa 

dari 58 responden hanya terdapat 2 peserta didik yang mendapat nilai 81 

– 90. Dari hasil pengamatan penulis terdapat hanya beberapa peserta 

didik di Madrasah Aliyah DDI Wanio yang mempunyai intelegensi yang 

kuat dilihat dari keaktifan dalam belajar lebih cepat menangkap pelajaran 

hal ini terbukti dari nilai rapor semester ganjil pada mata pelajaran 

ekonomi dimana rata-rata harian, nilai mid dan nilai semester peserta 

didik melampaui nilai kkm yaitu 70,0. 

Berdasarkan tabel diatas diketahui frekuensi dan persentase 

tertinggi berada pada interval 71 – 80 . Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar peserta didik sudah mempunyai nilai yang cukup terlihat 

dari nilai rata-rata 75,0. Sedangkan pada interval 61 – 70 dengan kategori 
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sangat kurang dengan persentase 17,2 persen dimana hal ini terdapat 

siswa yag mempunyai nilai dibawah kkm dan harus mengikuti remedial 

sampai melampaui nilai kkm yaitu 70,0. 

b. Analisis Statistik Inferensial 

1) Uji Normalitas Data 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu 

dilakukan uji validasi dan uji normalitas data. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan program data SPSS 20 for windows. 

Berdasarkan hasil uji angket untuk variabel Fasilitas belajar dari 18 

item pernyataan dinyatakan valid. (Terdapat pada lampiran 4) 

Dari uji reliabilitas terhadap variabel fasilitas belajar dan 

variabel hasil belajar ekonomi di peroleh Cronbach’Alpha sebesar 0,6 

lebih besar dari rtabel 0,254. Hal ini membuktikan bahwa item soal 

untuk variabel fasilitas dan hasil belajar adalah reliable. 

Selanjutnya uji normalitas dalam pengujian normalitas data 

fasilitas belajar di Madrasah Aliyah DDI Wanio Kabupaten Sidrap 

diperoleh Nila Kolmogorov-Smirnov z Test 1,202 dengan tingkat 

probalias (Asymp.sig) sebesar 0,111 lebih besar daripada 0.05. Dengan 

demikian data fasilitas belajar yang diperoleh berdistribusi normal, dan 

untuk pengujian hasil belajar diperoleh Kolmogorov-Smirnov z 0,916 

dengan tingkat probalitas (Asymp.sig) sebesar 0,371 lebih besar dari 
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0.05. Dengan demikian data hasil belajar yang diperoleh berdistribusi 

normal. 

2) Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksikan 

atau menguji pengaruh variabel bebas bebar (variabel independent) 

terhadap variabel terikat (variabel dependent). Bila skor variabel bebas 

diketahui maka skor variabel terikatnya dapat di prediksi besarnya. 

Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk membuktikan diterima atau 

tidak hipotesis. 

Dari hasil output pengolahan data SPSS 20 for windows, pada 

bagian Model Summary dapat diketahui nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,514 lebih besar daripada rtabel  0,254 dijelaskan 

besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi yang merupakan penguadratan R. 

Dari output tersebut diperoleh R square sebesar 0,265 yang berarti 

bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 25,5 

persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Pada output ketiga (ANOVA), pada bagian ini menejlaskan 

apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y). Dari output diketahui Fhitung  20,148 

dengan tingkat signifikansi/probalitas 0,000 < 0,05 maka model regresi 

dapat dipakai untuk memprediksi variabel (Y) sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa variabel fasilitas belajar mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar ekonomi. 

Dari output coefficients diketahui bahwa pada kolom B 

constant (a) adalah 39.657, sedangkan fasilitas (b) 0,458 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX 

Y = 39.657 + 0,458 X 

X = Fasilitas Belajar 

Y = Hasil Belajar 

Konstanta sebesar 39.657 menyatakan bahwa jika siswa tidak 

memiliki fasilitas belajar  X = 0, maka hasil belajar siswa adalah 

39,657 satuan. Sebaliknya jika fasilitas belajar menjadi 1 satuan maka 

hasil belajar akan meningkat sebesar 0,458. 

Selain menggambarkan persamaan regresi, output ini juga 

menampilkan uji signifikansi dengan uji t yaitu untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel trust (X) sendiri 

(partinal) terhadap variabel partisipasi (Y). 

 Ho : Tidak ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel 

trust (X) terhadap variabel partisipasi (Y). 

 H1 : Ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel trust (X) 

terhadap variabel partisipasi (Y). 
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Dari output diatas dapat diketahui nilai thitung adalah 5,006 

lebih besar dari ttabel adalah 1,67252 dengan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang 

nyata (signifikan) variabel trust (X) terhadap variabel partisipasi. 

C. Pembahasan 

  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas belajar siswa di 

Madrasah Aliyah DDI Wanio Kabupaten Sidrap berada pada kategori cukup 

dengan jumlah responden 58 siswa dimana terdapat indikator pendorong fasilitas 

belajar siswa yaitu adanya bangunan gedung sekolah yang nyaman, adanya 

ruang kelas yang sejuk sehingga menunjang kenyamanan belajar, adanya buku 

ekonomi sebagai penunjang belajar, adanya semangat belajar menggunakan 

perlengkapan belajar, dan adanya suasana yang tenang saat belajar di 

perpustakaan. 

Dari hasil pengamatan berdasarkan pembagian angket yang disebar pada 

siswa Madrasah Aliyah DDI Wanio terlihat bahwa fasilitas belajar siswa dalam 

kategori sangat baik., terlihat dari jawaban siswa dari setiap pernyataan. 

Menurut Dalyono (2001:241) yang menyatakan bahwa, “kelengkapan 

fasilitas belajar akan membantu siswa dalam belajar, dan kurangnya alat-alat 

atau fasilitas belajar akan menghambat kemajuan belajarnya”. Lebih lanjut Moh. 

Surya (2004:80) memaparkan betapa pentingnya kondisi fisik fasilitas belajar 

terhadap proses belajar yang menyatakan bahwa, “keadaan fasilitas fisik tempat 

belajar berlangsung di sekolah ataupun di rumah sangat mempengaruhi efisiensi 
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hasil belajar. Keadaan fisik yang lebih baik lebih menguntungkan siswa belajar 

dengan teratur. Sebaliknya lingkungan fisik yang kurang memadai akan 

mengurangi efisiensi hasil belajar”. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa fasilitas belajar 

dapat mempengaruhi hasil belajar. Adanya fasilitas yang lengkap dan memadai 

merupakan salah satu faktor dari mutu kinerja sekolah yang efektif. Sekolah 

akan menjadi sekolah yang mempunyai mutu baik jika dalam penyelenggaraan 

kegiatan belajarnya tidak hanya didukung oleh potensi siswa, kemampuan guru 

dalam mengajar ataupun oleh lingkungan sekolah, akan tetapi harus didukung 

adanya kelengkapan fasilitas belajar siswa yang memadai sehingga 

penggunaanya akan menunjang kemudahan siswa dalam kegiatan belajarnya. 

Menurut Soemanto (2003:13) mengatakan bahwa secara garis besar 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang dapat digolongkan menjadi 

dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor internl merupakan faktor yang berasal dari dalam siswa yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor ini dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok, yaitu: 

1) Faktor fisiologis, dalam hal ini faktor fisiologis yang dimaksud 

adalah faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan panca 

indera. 

2) Faktor psikologis, ada banyak faktor psikologis yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain intellegensi, sikap 

dan motivasi. 

b. Faktor eksteren adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar yang sifatnya di luar diri siswa yaitu keadaan keluarga, 

keadaan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

 

Dari hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi Madrasah Aliyah 

DDI Wanio Kabupaten Sidrap berada pada kategori cukup baik dengan nilai 
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rata-rata 75,00 tapi masih ada siswa yang mempunyai nilai kurang. Kadang ada 

siswa yang tidak memanfaatkan fasilitas belajar untuk meningkatkan hasil 

belajarnya. 

Berdasarkan hasil analisis bantuan pengolahan data SPSS 20 for windows 

maka dapa disimpulkan bahwa fasilitas belajar mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dikemukakan pada analisis data 

sebelumnya, menyatakan ada pengaruh yang signifikan fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar ekonomi siswa Madrasah Aliyah DDI Wanio Kabupaten Sidrap. 

Terbukti dari analisis di peroleh nilai r = 0,514 lebih besar dari rtabel adalah 0,254 

yang artinya terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap fasilitas 

belajar ddengan hasil belajar ekonomi siswa Madrasah Aliyah DDI Wanio. 

Sedangkan kontribusi hasil sebesar 0,265 persen dan sisa 0,265 persen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat dijelaskan pada peneliti ini. 

Hasil penelitian ini mendukung teori yang di kemukakan oleh Azhar 

Arsyad (2006:25-26), pemanfaatan sarana belajar memberikan beberapa 

manfaat, pemanfaatan sarana belajar dapat memperjelas pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

Pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar ialah setiap satuan 

pendidikan formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, 

kecerdasan intelektual sosial , emosional dan kewajiban peserta didik. 
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Pengadaan fasilitas belajar disekolah sangat penting bagi siswa dan 

kurikulum. Jadi fasilitas belajar di sekolah sangat mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Apabila fasilitas belajar di sekolah tidak memadai dan kuantitas 

pemanfaatan fasilitas minim, maka tidak mungkn akan dicapai hasil belajar yang 

diharapkan.  


