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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model discovery 

learning berpengaruh terhadap keterampilan menulis teks teks prosedur pada 

siswa kelas XI SMK Negeri 2 Kediri pada tahun ajaran 2021/2022. Kelas yang 

digunakan sebagai penelitian terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas eksperimen 

(XI Multimedia 1) dan kelas kontrol (XI akuntansi 1). Pada kelas eksperimen 

diberikan perlakuan dengan menggunakan model discovery learning, 

sedangkan pada kelas kontrol tidak mendapatkan perlakuan menggunakan 

model discovery learning. 

Tahap pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama tiga kali 

pertemuan di kelas. Pada pertemuan pertama, dilakukan pretest (test awal) yang 

mana dilakukan kepada kedua kelas. Pertemuan kedua yaitu pemberian materi 

dengan menggunakan model pembelajaran yakni model discovery learning 

pada kelas eksperimen dan pada tahap terakhir yaitu pengambilan tes akhir atau 

pasca test yang dilakukan guna mengetahui keterampilan menulis teks prosedur 

siswa setelah mendapat perlakuan model discovery learning. Apakah terdapat 

pengaruh atau tidak ada pengaruh. 
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1. Deskripsi Data Kelas Kontrol  

a. Pretest 

Data yang diperoleh untuk mengetahui kemampuan awal 

menulis teks prosedur pada siswa yakni dengan menggunakan program 

SPSS. Adapun rangkuman hasil pengolahan data pretes kelas Kontrol 

dapat di lihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.1 Data Keterampilan Menulis Teks Prosedur (Pretest 

Kelompok Kontrol) 

Pretest Kelompok Kontrol 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 11 30,6 30,6 30,6 

8 8 22,2 22,2 52,8 

9 8 22,2 22,2 75,0 

10 2 5,6 5,6 80,6 

11 6 16,7 16,7 97,2 

12 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Selanjutnya, di bawah ini merupakan grafik pretest kelas kontrol 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik Nilai Pretest Kelas XI akuntansi 1 

Berdasarkan tabel data di atas, pada tahap pretest kelas kontrol 

diketahui sebanyak sebelas siswa memeroleh nilai terendah 30.6, delapan 

orang siswa lainnya meraih nilai 62.8 dan 75, dua orang siswa memeroleh 

nilai 80.6, sebanyak enam siswa mencapai nilai 97.2 dan satu orang siswa 

memperoleh nilai tertiggi yaitu 100. Jadi, jumlah siswa yang kurang dari 

KKM sebanyak 19 siswa. 

b. Postest 

Di bawah ini adalah hasil nilai postest pada kelas kontrol. Data 

yang diperoleh untuk mengetahui kemampuan awal menulis teks 

prosedur pada siswa yakni dengan menggunakan program SPSS. 

Adapun rangkuman hasil pengolahan data Postest kelas Kontrol dapat 

di lihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.2 Data Keterampilan Menulis Teks Prosedur (Postest 

Kelompok Kontrol) 

Postest Kelompok Kontrol 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 4 11,1 11,1 11,1 

6 9 25,0 25,0 36,1 

8 10 27,8 27,8 63,9 

9 2 5,6 5,6 69,4 

10 2 5,6 5,6 75,0 

11 4 11,1 11,1 86,1 

12 5 13,9 13,9 100,0 

 

Selanjutnya, di bawah ini merupakan grafik postest kelas kontrol 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Grafik Nilai Postest Kelas XI Akuntansi 1 
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Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa siswa 

yang mendapat nilai 11.1 ada empat orang, siswa yang mendapat nilai 36.1 

ada sembilan orang, siswa yang mendapat nilai 63.9 ada sepuluh orang, 

siswa yang mendapat nilai 69.4 ada dua orang, siswa yang mendapat nilai 

75 ada dua orang, siswa yang mendapat nilai 86.1 ada empat orang, dan 

siswa yang mendapat nilai 100 ada lima orang. 

2. Deskripsi Data Kelas Kelas Eksperimen 

a. Pretest 

Di bawah ini adalah hasil nilai pretest pada kelas eksperimen. Data 

yang diperoleh untuk mengetahui kemampuan menulis teks prosedur 

pada siswa yakni dengan menggunakan program SPSS. Adapun 

rangkuman hasil pengolahan data pretes kelas eksperimen dapat di lihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.3 Data Keterampilan Menulis Teks Prosedur (Pretest 

Kelompok Eksperimen) 

Pretest Kelompok Eksperimen 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 3 8,3 8,3 8,3 

6 6 16,7 16,7 25,0 

8 8 22,2 22,2 47,2 

9 9 25,0 25,0 72,2 
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10 2 5,6 5,6 77,8 

11 3 8,3 8,3 86,1 

12 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Selanjutnya, di bawah ini merupakan grafik pretest kelas 

eksperimen sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Grafik Nilai Pretest Kelas XI Multimedia 1 

 

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa siswa 

yang mendapat nilai 8.3 ada tiga orang, siswa yang mendapat nilai 25 ada 

enam orang, siswa yang mendapat nilai 47.2 ada delapan orang, siswa yang 

mendapat nilai 72.2 ada sembilan orang, siswa yang mendapat nilai 77.8 

ada dua orang, siswa yang mendapat nilai 86.1 ada empat orang dan siswa 

yang mendapat nilai 100 ada lima orang. Maka siswa yang kurang dari 

KKM sebanyak 26 siswa. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa pada 

tahap pretest kelompok ekperimen keterampilan menulis teks prosedur 

masih rendah.  
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b. Postest 

Di bawah ini adalah hasil nilai postest pada kelas eksperimen. Data 

yang diperoleh untuk mengetahui kemampuan awal menulis teks 

prosedur pada siswa yakni dengan menggunakan program SPSS. 

Adapun rangkuman hasil pengolahan data Postest kelas eksperimen 

dapat di lihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Data Keterampilan Menulis Teks Prosedur (Postest 

Kelompok Eksperimen) 

Postest Kelompok Eksperimen 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6 8 22,2 22,2 22,2 

8 6 16,7 16,7 38,9 

9 8 22,2 22,2 61,1 

10 6 16,7 16,7 77,8 

12 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

Tabel diatas dapat disajikan pula dalam bentuk grafik postest 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Grafik Nilai Postest Kelas XI Multimedia 1 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa siswa 

yang mendapat nilai 22.2 ada tiga orang, siswa yang mendapat nilai 38.9 

ada enam orang, siswa yang mendapat nilai 61.7 ada delapan orang, siswa 

yang mendapat nilai 77.8 ada sembilan orang dan siswa yang mendapat 

nilai 100 ada dua orang. Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan 

secara signifikan dalam keterampilan menulis siswa setelah mendapat 

perlakuan menggunakan model discovery learning. 

 

B. Analisis Data 

1. Prosedur Analisis Data 

Prosedur adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam sebuha 

penelitian dengan cara melakukan analisis data yang sudah terkumpul. Analisis 

data memuat tiga tahapan yaitu; tahap persiapan, tahap tabulasi, dan tahap 

penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikunto, 2014:278). 

Penjelasan prosedur penelitian akan dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Tahap Persiapan 

Dilakukan sejumlah kegiatan pada tahap ini, antara lain: 

pengecekan nama dan identitas responden, serta pengisian instrumen yang 

diisi oleh subjek penelitian, yaitu siswa kelas XI Multimedia dan XI 

akuntansi 1 SMK Negeri 2 Kediri. 

b. Tabulasi 

Pada tahap ini, dilakukan tabulasi dengan memberikan nilai pada 

tiap butir-butir yang perlu diberikan nilai. Tes merupakan alat penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan tes untuk mengukur 

sejauh mana keterampilan menulis teks prosedur siswa. Tes diikuti 

dengan pemberian skor dengan rincian; jika baik diberi nilai 3, jika cukup 

2 dan jika kurang diberi nilai 1. Dilanjutkan dengan mengolah jenis data 

dengan menggunakan teknik analisis yang sudah disesuaikan atau 

dimodifikasi. 

c. Penerapan Data Sesuai dengan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini telah dilaksanakan pengelolaan data dengan 

memakai aturan-aturan atau desain yang sesuai dengan pendekatan 

penelitian, yakni pendekatan kuantitatif. 

2. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat, maka data akan diolah 

dengan melakukan uji hipotesis. sebelum uji hipotesis di lakukan maka terlebih 

dahulu akan dilakukan pengujian prasyarat analisis data yaitu uji normalitas dan 

Homogenitas. 
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a. Uji Normalitas Pretest dan Posttest 

Pada uji normalitas untuk mengetahui sebaran data yang diperoleh 

dari hasil nilai pretest dan posttest berdistribusi normal atau tidak. Dengan 

menggunakan bantuan SPSS 21.0 dalam menghitung uji normalitas 

dihasilkan nilai (sig.2-tailed) pada kolmogorov-smirnov yang dapat 

menunjukan normal atau tidaknya sebaran data. Sebuah syarat data 

berdistribusi normal apabila signifikansi yang diperoleh dari hasil 

perhitungan lebih besar dari tingkat alpha 5% (signifikansi >0.05). 

Hasil uji normalitas sebaran data pretest-posttest kemampuan 

menulis teks prosedur dari kedua sampel penelitian dapat disajikan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Pretest 

Kontrol 

Postest 

Kontrol 

Pretest 

Eksperimen 

Postest 

Eksperimen 

N 36 36 36 36 

Normal Parametersa,b Mean 9,78 8,92 8,97 9,06 

Std. Deviation 1,807 2,116 2,118 1,999 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,140 ,138 ,129 ,131 

Positive ,115 ,123 ,114 ,131 

Negative -,140 -,138 -,129 -,128 

Test Statistic ,140 ,138 ,129 ,131 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,074c ,081c ,140c ,121c 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Berdasarkan tabel kolomogrof-smirnov di atas, menunjukkan 

bahwa nilai signifikan pretest pada Kelas eksperimen adalah 0.140 dan 

nilai signifikan pretest pada kelas kontrol adalah 0.074. Hal ini 

membuktikan bahwa kedua nilai signifikansi baik dari kelas eksperimen 

maupun kontrol lebih besar dari nilai alpha 0.05. Karena nilai signifikan. 

Dan nilai signifikan posttest pada kelas eksperimen adalah 0.121 dan nilai 

signifikan posttest pada kelas kontrol adalah 0.081. Hal ini membuktikan 

bahwa kedua nilai signifikansi baik dari kelas eksperimen maupun kontrol 

lebih besar dari nilai alpha 0.05. Karena nilai signifikan kedua kelas lebih 

besar dari nilai alpha 0.005 (0.121>α =0.05 dan 0.081>α =0.05), maka 

data kedua kelas berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Pretest dan Posttest 

Setelah melakukan uji normalitas dan kedua kelas sampel 

dinyatakan berdistribusi normal, maka selanjutnya mencari nilai 

Homogenitas varians pretest dan posttest dari kedua kelas tersebut. 

Penghitungan uji Homogenitas dengan menggunakan bantuan SPSS 21.0. 

Adapun kriteria pengujian Homogenitas adalah sebagai berikut: 

 Sampel bersifat tidak sama apabila nilai signifikan <0,05. 

 Sampel bersifat sama apabila nilai signifikan >0,05. 
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Hasil perhitungan uji homogenitas varians data dapat disajikan 

dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17,472 3 5,824 1,436 ,235 

Within Groups 567,833 140 4,056   

Total 585,306 143    

Berdasarkan tabel Test of homogenity of variance (uji 

homogenitas) menunjukan bahwa nilai signifikansi 0.235 > α = 0.05, maka 

Ho diterima. Hal ini Artinya, data tersebut bersifat homogen atau memiliki 

variasi yang sama. 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan Homogenitas menunjukkan bahwa 

data yang diperoleh berdistribusi normal dan kedua kelas eksperimen dan 

kontrol bersifat homogen atau memiliki varians yang sama besar. Selanjutnya 

dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan SPSS 21.0. 

uji hipotesis data posttest kelas eksperimen dan kontrol adalah untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan model discovery learnng terhadap 

keterampilan menulis teks prosedur pada siswa. Adapun kriteria pengujian 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

 Jika t-hitung > t-tabel dengan taraf signifikansi (5%), berarti signifikan, 

artinya Ho ditolak. 
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 Jika t-hitung < t-tabel dengan taraf signifikansi (5%), berarti tidak 

signifikan, artinya Ho diterima. 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Paired Samples Test 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Eksperimen - 

Kontrol 

6,681 2,426 ,202 6,281 7,080 3,301 143 ,000 

Hasil analisa uji-t (t-test) terhadap hasil belajar teks prosedur siswa 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel diketahui bahwa nilai t-hitung 

sebesar 3,301 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang 

menunjukkan 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Berdasarkan Tabel 4.7 dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh model discovery learnng terhadap 

keterampilan menulis teks prosedur siswa SMK Negeri 2 Kediri Tahun Ajaran 

2021/2022. 
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C. Pembahasan 

1. Keterampilan Menulis Teks Prosedur tanpa Menggunakan Model 

Discovery Learning  

Setelah dilakukan pembelajaran menulis teks prosedur tanpa 

menggunakan model discovery learning, keterampilan siswa meningkat. Pada 

kelompok kelas kontrol yang tidak memeroleh perlakuan menggunakan model 

discovery learnng diperoleh nilai posttest rata-rata 59.4 dengan keseluruhan 

siswa sebanyak 36 siswa.. 

Permasalahan yang dihadapi oleh siswa disebabkan oleh berbagai 

kendala. Nilai siswa yang masih tergolong rendah akibat kurangnya 

pengetahuan tentang menulis oleh siswa, hal tersebut mengakibatkan siswa 

mengalami hambatan dalam menuangkan gagasan mereka ke dalam sebuah 

bentuk tulisan. Hal tersebut juga menjadi salah satu sebab siswa kurang 

terampil dalam menulis. Kendala lainnya adalah tidak ada variasi dalam 

pembelajaran yang mendukung pembelajaran.  

2. Keterampilan Menulis Teks Prosedur Menggunakan Model Discovery 

Learning 

Kelompok eksperimen setelah mendapatkan perlakuan menggunakan 

model discovery learnng mengalami peningkatan nilai secara signifikan dalam 

pembelajaran menulis teks prosedur. Nilai rata-rata yang diperoleh kelompok 

eksperimen (XI Multimedia 1) yaitu nilai rata-rata 78.3 dengan keseluruhan 

siswa sebanyak 36 siswa.. 
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Perubahan nilai siswa yang cenderung meningkat secara signifikan 

merupakan dampak positif akibat dari penggunaan media pembelajaran yang 

menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Model discovery learnng 

tersebut mampu menarik perhatian siswa dan meningkatkan rasa ingin tahu 

selama proses pembelajaran. Hal tersebut berdampak pada sisiwa, yaitu 

membuat hasil belajar siswa menjadi maksimal. 

3. Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Keterampilan Menulis Teks 

Prosedur  

Berdasarkan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

model discovery learnng terhadap keterampilan menulis teks prosedur pada 

siswa kelas XI SMK Negeri 2 Kediri. Pada hasil nilai posttest kelas eksperimen 

yang mengalami peningkatan setelah perlakuan menggunakan model discovery 

learnng dinyatakan bahwa model discovery learnng berpengaruh terhadap 

keterampilan menulis teks prosedur pada siswa kelas XI SMK Negeri 2 Kediri. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis menunjukan bahwa nilai probabilitas 

(sigifikansi) adalah .011. Karena nilai signifikansi 0.000< α = 0.05, maka Ho 

ditolak. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model 

discovery learnng terhadap keterampilan menulis teks prosedur pada siswa 

Pentingnya peran model pembelajaran dalam proses pembelajaran 

mampu menghidupkan suasana belajar menjadi lebih hidup. Siswa lebih 

tertarik terkait materi yang sedang disampaikan dan dapat meningkatkan rasa 

ingin tahu siswa selama pembelajaran berlangsung. Selain itu, performa guru 
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saat menyampaikan materi dapat ditunjang dengan model pembelajaran yang 

tepat. 

 


