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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan di MTs Swasta se-Kabupaten 

Karanganyar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2013 

sampai dengan selesai. 

Peneliti memilih untuk meneliti di Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Swasta Karanganyar karena masih jarang mahasiswa meneliti 

di MTs tersebut. Setelah melakukan praobservasi dan penelitian, 

peneliti juga menemukan banyak masalah mengenai persepsi siswa 

tentang mata pelajaran PKn dan motivasi belajar siswa, sehingga 

tepat sekali peneliti untuk meneliti di MTs Swasta Karanganyar. 

B. Desain Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu 

semua informasi diwujudkan dalam angka dan dianalisis 

berdasarkan analisis statistik. Ditinjau dari metodenya,  penelitian 

ini merupakan penelitian ex post facto karena data yang diperoleh 

adalah data hasil dari peristiwa yang sudah berlangsung, sehingga 

dalam penelitian ini mencari faktor-faktor yang mempengaruhi 

peristiwa tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto, istilah ex post facto 

terdiri dari tiga kata, ex diartikan dengan observasi atau pengamatan, 

post artinya sesudah, dan facto adalah fakta atau kejadian. Arti 

keseluruhannya, pengamatan dilakukan pada peristiwa yang sudah 
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ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

persepsi siswa kelas VIII tentang mata pelajaran PKn terhadap 

motivasi belajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta se-

Kabupaten Karanganyar.  

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

     Variabel penelitian dibedakan menjadi dua yaitu, variabel 

bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent 

variable). Variabel bebas adalah variabel nilai yang tidak 

dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel terikat adalah 

variabel yang nilainya dipengaruhi oleh satu variabel atau lebih. 

Penelitian ini terdiri atas satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat, bila dijabarkan sebagai berikut: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas penelitian ini adalah persepsi siswa kelas VIII 

tentang mata pelajaran PKn, yang diberi symbol X. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat penelitian ini adalah motivasi belajar PKn, yang 

diberi symbol Y. 

Bentuk paradigma dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2. Paradigma Penelitian (Sugiyono, 2010: 66) 

X Y 

r 
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Keterangan: 

X : Variabel persepsi siswa tentang mata pelajaran PKn 

Y : Variabel motivasi belajar PKn 

:  Pengaruh X terhadap Y 

     Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut 

akan dijelaskan batasan-batasan tentang pengertian variabel-variabel 

tersebut, yaitu: 

1. Persepsi siswa kelas VIII tentang PKn 

Persepsi siswa tentang mata pelajaran PKn merupakan 

kesan atau tanggapan seseorang terhadap mata pelajaran PKn 

yang dihayati dan ditangkap panca inderanya. Jika seorang siswa 

mempunyai tanggapan positif terhadap mata pelajaran PKn maka 

dengan senang hati siswa akan menerimanya dan mengikutinya 

dengan baik. Namun sebaliknya apabila siswa mempunyai 

tanggapan negatif terhadap mata pelajaran PKn siswa akan 

malas dan kurang adanya motivasi dalam diri siswa untuk 

mengikuti pelajaran tersebut. Demikian persepsi terhadap mata 

pelajaran PKn dimaknai beragam oleh para siswa, ada yang 

memaknai positif ada pula yang memaknai negatif. 
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2. Motivasi belajar PKn 

Motivasi dapat memberikan daya penggerak dalam diri 

seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan 

sesuatu demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Bagi siswa tujuan 

motivasi adalah keinginan yang timbul dari dirinya untuk belajar 

khususnya mata pelajaran PKn sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya dan tercapai tujuan pendidikan sesuai yang 

diharapkan. 

3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

74 Tahun 2008 tentang guru Pasal 1 ayat (17), dijelaskan bahwa 

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat (MTs) adalah 

saah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 

Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan 

kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai 

lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau 

lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau 

MI. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi menurut Sugiyono (2010 : 117) adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian 

ini populasinya adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Swasta se-

Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 17 MTs Swasta.  

 Tabel 1. Daftar Sekolah dan Jumlah Siswa Kelas VIII MTs 

Swasta se- Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 

2013/2014 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka 

No Nama Sekolah 

Jumlah Siswa Kelas 

VIII 

1 MTs Muhammadiyah 1 Gondangrejo 97 

2 MTs Al Huda Gondangrejo 57 

3 MTsAl Islam Gondangrejo 40 

4 MTs Muhammadiyah Jumantono 68 

5 MTs Muhammadiyah 2 Karanganyar 35 

6 MTs Sudirman Jatipuro 48 

7 MTs Sudirman Jatiyoso 23 

8 MTs AL Huda 2 Jenawi 37 

9 MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar 92 

10 MTs Sudirman Karanganyar 6 

11 MTs Alhuda 1 Karangpandan 39 

12 MTs Sudirman Kebakkramat 35 

13 MTs Muhammadiyah Kerjo 30 

14 MTs Miftahul Ulum Matesih 42 

15 MTs Alfirdaus Matesih 72 

16 MTs Muhammadiyah 4 Karanganyar 44 

17 MTs Sudirman Ngargoyoso 48 

 

Jumlah 813 

  Sumber : Departemen Agama Karanganyar 
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peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul mewakili (Sugiyono, 2010: 118). 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan 

bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2010: 120). 

Teknik sampling stratified digunakan untuk membentuk 

lapisan atau strata pada MTs Swasta se-Kabupaten Karangnyar 

yang ditentukan berdasarkan karakteristik tertentu sehingga 

strata itu menjadi homogen. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

pengkatagorisasian MTs Swasta se-Kabupaten Karanganyar 

yaitu dengan berdasarkan prestasi akademik Ujian Akhir 

Nasional (UAN) Tahun ajaran 2012/2013. Kriteria prestasi 

akademik MTs Swasta se-Kabupaten Karanganyar berdasarkan 

nilai ujian akhir nasional tahun ajaran 2012/2013 sebagai 

berikut: 
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Tabel 2. Prestasi Akademik Berdasarkan Nilai UAN Tahun 

Ajaran 2012/2013 MTs Swasta se- Kabupaten Karanganyar 

No 

kriteria 

Prestasi 

Akademik 

Nama Sekolah 

1 Tinggi 

MTs  Sudirman Jatipuro, MTs Al-Huda 

Gondangrejo, MTs Muh. Jumantono, MTs 

Muh. 06 Karanganyar, MTs Muh. 01 

Gondangrejo 

2 Sedang 

MTs A-Firdaus Matesih, MTs Sudirman 

Jatiyoso, MTs Miftahul ‘Ulum Matesih, MTs 

Sudirman Ngargoyoso, MTs Sudirman 

Kebakkramat  

3 Rendah 

MTs Al Islam Gondangrejo, MTs Al-Huda 02 

Jenawi, MTs Al-Huda 01 Karangpandan, 

MTs Muh. 02 Karanganyar, MTs Muh. 04 

Karanganyar, MTs Muh. 03 Kerjo, MTs 

Sudirman Karanganyar 

 Sumber : Departemen Agama Karanganyar. 

     Peneliti juga menggunakan teknik random untuk 

menentukan sekolah  yang mewakili setiap kelompok. Penelitian ini 

hanya mengambil 6 sekolah dari 17 sekolah yang ada di Kabupaten 

Karanganyar dikarenakan keterbatasan waktu penelitian serta 

peneliti menganggap hasil random yang dilakukan sudah cukup 

untuk mewakili dari populasi yang ada. Berdasarkan hasil random 

maka terpilih sekolah-sekolah sebagai berikut : kategori sekolah 

tinggi MTs Muhammadiyah Jumantono dan MTs Sudirman Jatipuro, 

kategori sedang MTs Miftahul ‘Ulum Matesih dan MTs Al Firdaus 

Matesih, dan  kategori rendah MTs Al-Huda 02 Jenawi dan MTs Al-

Huda 01 Karangpandan. 
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     Penelitian ini menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan 

taraf signifikan 5%. Berdasarkan data dari Departemen Agama 

Kabupaten Karanganyar, jumlah siswa kelas VIII MTs Swasta se-

Kabupaten Karanganyar adalah 813 siswa maka diperoleh sampel 

penelitian sebesar 247 sampel siswa. Jumlah populasi antara MTs 

Muhammadiyah Jumantono , MTs Sudirman Jatipuro, MTs Miftahul 

‘Ulum Matesih, MTs Al Firdaus Matesih, MTs Al-Huda 02 Jenawi 

dan MTs Al-Huda 01 Karangpandan tidak sama, maka pengambilan 

sampelnya harus proporsional sesuai dengan jumlah siswa tiap 

sekolah, cara perhitungannya sebagai berikut : 

a. Kategori prestasi tinggi 

1) MTs Muhammadiyah Jumantono 

(68 : 306) x 247 = 54, 88 dibulatkan menjadi 55 

2) MTs Sudirman Jatipuro 

(48 :306) x 247 = 38,74 dibulatkan menjadi 39 

b. Kategori prestasi sedang 

1) MTs Miftahul ‘Ulum Matesih 

(42 : 306) x 247 = 33, 90 dibulatkan menjadi 34 

2) MTs Al-Firdaus Matesih 

(72 : 306) x 247 = 58, 11 dibulatkan menjadi 59 

c. Kategori prestasi rendah 

1) MTs Al-Huda 02 Jenawi 

(37 : 306) x 247 = 29, 86 dibulatkan menjadi 30 
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2) MTs Al-Huda 01 Karangpandan 

( 39 : 306) x 247 = 31, 48 dibulatkan menjadi 32 

Jadi pada tiap sekolah distribusi sampelnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Distribusi Sampel Siswa Kelas VIII 

No Nama Sekolah 

Jumlah 

Sampel 

1 MTs Muhammadiyah Jumantono 55 

2 MTs Sudirman Jatipuro 39 

3 MTs Miftahul 'Ulum Matesih 34 

4 MTs Al-Firdaus Matesih  59 

5 MTs AL-Huda 02 Jenawi 30 

6 MTs Al-Huda 01 Karangpandan 32 

  Jumlah 249 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Angket (Kuesioner) 

Pengambilan data dalam penelitian ini mengunakan angket 

atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 194). Tujuan menggunakan metode 

angket atau kuesioner ini adalah untuk memperoleh data mengenai 

persepsi siswa kelas VIII tentang mata pelajaran PKn terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn secara langsung. 
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F. Instrumen Penelitian  

     Instrumen penelitian merupakan alat bantu atau fasilitas pada 

waktu peneliti menggunakan suatu metode pengumpulan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrumen 

penelitian ini untuk mengungkap persepsi siswa tentang mata 

pelajaran PKn terhadap motivasi belajar PKn menggunakan angket 

(kuesioner). 

1. Angket (kuesioner) 

Istrumen yang paling tepat digunakan dalam memperoleh 

informasi pada persepsi siswa kelas VIII dan motivasi belajar 

adalah angket atau kuesioner. Instrumen penelitian berupa 

angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan-

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Angket digunakan untuk mengukur variabel persepsi 

siswa kelas VIII tentang mata pelajaran PKn terhadap motivasi 

belajar PKn. Dalam penelitian ini angket disajikan dalam bentuk 

skala likert dengan empat alternatif  jawaban yang disediakan, 

yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Pertimbangan digunakannya skala 

likert, karena skala likert dapat digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. 
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Skoring pilihan jawaban skala likert tergantung pada sifat 

pernyataan. Untuk pernyataan yang bersifat positif skor jawaban 

adalah: SS = 4; S = 3; TS = 2; STS = 1. Untuk pernyataan yang 

bersifat negatif adalah sebaliknya, yaitu SS = 1; S = 2; TS = 3; 

STS = 4.  

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Persepsi Siswa Kelas VIII 

tentang Mata Pelajaran PKn 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Butir Jml 

Persepsi 

siswa 

tentang mata 

pelajaran 

PKn 

 

1. Tujuan 

mempelajari PKn 

2, 5, 9, 13, 14, 

16 
6 

2. Manfaat 

mempelajari PKn 

 1, 3,4, 6, 7, 8, 

17, 18 
8 

3. Materi pelajaran 

PKn 
10, 11, 12, 15 4 

Jumlah  18 
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Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Belajar Siswa 

terhadap Mata Pelajaran PKn 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Butir Jml 

Motivasi 

belajar 

siswa 

terhadap 

mata 

pelajaran 

PKn 

 

1. Motivasi Intrinsik 

a. Ketertarikan 

terhadap PKn 

b. Kemauan siswa 

untuk 

memperhatikan 

pelajaran PKn 

c. Kesadaran siswa 

untuk belajar PKn 

d. Kesadaran siswa 

untuk 

memperoleh nilai 

yang baik 

 

1, 9 

 

2, 10 

 

 

 

3, 11, 4, 14, 18, 

21, 22 

 

5, 12, 13, 16, 19 

 

 

 

 

 

16 

2. Motivasi Ekstrinsik 

a. Dorongan dari 

orang tua 

b. Dorongan dari 

guru 

c. Dorongan dari 

teman 

d. Lingkungan 

belajar 

 

6,  15 

 

7, 17, 20 

 

8, 24 

 

23, 25 

9 

Jumlah  25 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010: 

201). 
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Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh data-data tentang madrasah melalui 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan madrasah. Seperti 

sejarah berdirinya madrasah, visi dan misi madrasah, data 

tentang ruang dan vasilitas yang dimiliki madrasah, dan data 

tentang tenaga pendidik dan nonkependidikan di madrasah 

tempat penelitian tersebut. 

G. Uji Coba Instrumen  

     Tujuan diadakannya uji coba adalah diperolehnya informasi 

mengenai kualitas instrumen yang digunakan, yaitu informasi 

mengenai sudah atau belum memenuhi persyaratan. Berikut ini yang 

terdapat dalam uji coba instrumen yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas terhadap instrumen penelitian:  

1. Uji Validitas Instrumen 

     Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebalikya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas yang rendah (Suharsimi Arikunto, 2010: 211). 

     Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 211) sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 
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rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

validitas yang dimaksud. Hasil uji coba tersebut dianalisis 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Adapun 

rumus product moment sebagai berikut: 

𝑟
𝑥𝑦=

𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}

 

   Keterangan : 

  𝑟𝑥𝑦 : Koefesien korelasi antara variabel X dan Y 

N : Jumlah subjek 

∑ 𝑋𝑌 : Produk dari X dan Y 

∑ 𝑋 : Jumlah nilai X 

∑ 𝑌 : Jumlah nilai Y 

∑ 𝑋2 : Jumlah X kuadrat 

∑ 𝑌2 : Jumlah Y kuadrat  

(Suharsimi Arikunto, 2010: 213) 

Dalam SPSS, uji validitas dan reliabilitas terdapat dalam 

satu menu, dengan taraf signifikansi 5% dan responden 30 orang, 

diperoleh nilai r tabel = 0,361. Validitas butir diketahui dengan 

mengkorelasikan skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud 

dengan skor total. Kriteria pengambilan keputusan untuk 

menentukan valid jika harga r hitung sama dengan atau lebih 
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besar dari harga r tabel pada taraf signifikansi 5%. Jika harga r 

hitung lebih kecil dari harga r tabel pada taraf signifikansi 5%, 

maka butir instrumen yang dimaksud tidak valid. Hasil uji 

validitas berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 

for Windows 19 terhadap 30 responden, sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Persepsi 

Butir Soal 

Corrected Item- Total 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Persepsi1 0,451 0,361 Valid 

Persepsi2 0,562 0,361 Valid 

Persepsi3 0,658 0,361 Valid 

Persepsi4 0,423 0,361 Valid 

Persepsi5 0,723 0,361 Valid 

Persepsi6 0,628 0,361 Valid 

Persepsi7 0,140 0,361 Tidak Valid 

Persepsi8 0,482 0,361 Valid 

Persepsi9 0,481 0,361 Valid 

Persepsi10 0,428 0,361 Valid 

Persepsi11 0,574 0,361 Valid 

Persepsi12 0,442 0,361 Valid 

Persepsi13 0,162 0,361 Tidak Valid 

Persepsi14 0,446 0,361 Valid 

Persepsi15 0,458 0,361 Valid 

Persepsi16 0,486 0,361 Valid 

Persepsi17 0,671 0,361 Valid 

Persepsi18 0,516 0,361 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

Hasil uji validitas persepsi berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan SPSS 19 terhadap 30 responden dapat 

diambil kesimpulan bahwa tidak semua pernyataan dalam angket 
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valid. Pernyataan nomor 7 dan 13 dinyatakan tidak valid atau 

gugur, karena korelasi r hitung kurang dari r tabel (0,361). 

Sehingga tidak disertakan dalam kuesioner penelitian yang 

sesungguhnya. 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Motivasi 

Butir Soal 

Corrected Item- Total 

Correlation 

(r hitung) 

r tabel Keterangan 

Motivasi1 0,524 0,361 Valid 

Motivasi2 0,449 0,361 Valid 

Motivasi3 0,549 0,361 Valid 

Motivasi4 0,433 0,361 Valid 

Motivasi5 0,091 0,361 Tidak Valid 

Motivasi6 0,409 0,361 Valid 

Motivasi7 0,482 0,361 Valid 

Motivasi8 0,463 0,361 Valid 

Motivasi9 0,424 0,361 Valid 

Motivasi10 0,506 0,361 Valid 

Motivasi11 0,011 0,361 Tidak Valid 

Motivasi12 0,411 0,361 Valid 

Motivasi13 0,461 0,361 Valid 

Motivasi14 0,414 0,361 Valid 

Motivasi15 0,506 0,361 Valid 

Motivasi16 0,496 0,361 Valid 

Motivasi17 0,587 0,361 Valid 

Motivasi18 0,566 0,361 Valid 

Motivasi19 0,544 0,361 Valid 

Motivasi20 0,149 0,361 Tidak Valid 

Motivasi21 0,625 0,361 Valid 

Motivasi22 0,388 0,361 Valid 

Motivasi23 0,463 0,361 Valid 

Motivasi24 0,461 0,361 Valid 

Motivasi25 0,418 0,361 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2013 
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Hasil uji validitas motivasi berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan SPSS 19 terhadap 30 responden dapat 

diambil kesimpulan bahwa tidak semua pernyataan dalam angket 

valid. Pertanyaan nomor 5, 11, dan 20 dinyatakan tidak valid 

atau gugur, karena korelasi r hitung kurang dari r tabel (0,361). 

Sehingga tidak disertakan dalam kuesioner penelitian yang 

sesungguhnya. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 221) reliabilitas 

artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Pengertian 

reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instumen yang dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Apabila datanya benar sudah sesuai dengan kenyataan, maka 

berapa kalipun diambil tetap akan sama. Reliabiltas menunjuk 

pada tingkat keterandalan sesuatu. 

Mengingat instrumen yang digunakan dalam hal ini 

berupa angket dengan instrumen skor non diskrit yang berifat 

gradual, yaitu ada penjenjangan skor, mulai dari skor tertinggi 

sampai skor terendah maka untuk menguji reliabilitas instrumen 

digunakan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha. 

Rumus Alpha ditampilkan sebagai berikut: 
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𝑟
11 = [

𝑘

𝑘−1
][1−

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎1
2 ]

 

𝜎2  =  
∑ 𝑋2 −

(∑ 𝑋)2

𝑁

𝑁
 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya 

soal 

∑ 𝜎𝑏
2 = jumlah varians butir 

𝜎1
2 = varians total 

X = skor total 

N = banyaknya testee 

   (Suharsimi Arikunto, 2010 : 239). 

Untuk mengetahui apakah instrumen tersebut reliabel 

atau tidak, langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan hasil 

perhitungan r11 dengan harga kritik atau standar reliabilitas. 

Standar reliabilitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 8. Tingkat Keterandalan Instrumen Penelitian 

Koefisien r Tingkat Keterandalan 

Antara 0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

Antara 0,600 – 0,799 Tinggi 

Antara 0,400 – 0,599 Cukup 

Antara 0,200 -  0, 399 Cukup rendah 

Antara 0,000 – 0,199 Sangat rendah 

 

Dari tabel tersebut, suatu instrumen dikatakan reliabel jika 

mempunyai nilai koefisien Alpha sekurang-kurangnya 0,600. 

Butir-butir soal yang sudah valid selanjutnya diuji tingkat 

reliabilitasnya. Reliabilitas menunjukkan tingkat keandalan jika 

instrumen yang digunakan mampu menghasilkan data yang 

hampir sama dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya atas dasar 

analisis butir dan uji keandalan yang diperoleh, maka butir-butir 

yang dinyatakan sahih dan andal ditetapkan sebagai alat ukur 

penelitian. Alat ukur ini kemudian digunakan dalam penelitian 

sesungguhnya. 

Berdasarkan dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien 

Cronbach Alpha untuk persepsi sebesar 0,863 dan motivasi 

sebesar 0,869. Oleh karena nilai koefisien Cronbach Alpha lebih 

besar dari 0,600 maka dapat diambil kesimpulan bahwa 



54 
 

 
 

instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis  

a. Uji normalitas  

Salah satu uji prasyarat yang harus dipenuhi dalam 

penggunaan analisis parametik yaitu uji normalitas data. Uji 

ini digunakan untuk melihat apakah data yang berasal dari 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dikatakan normal jika nilai signifikansi > dari 0,05. 

Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan 

dengan menggunakan kolmogorov-smirnov. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut: 

Kd = 1,36 √
𝑛1+𝑛2
𝑛1 𝑥 𝑛2

 

keterangan:  

Kd : harga Kolmogorov-smirnov yang dicari 

𝑛1 : jumlah sampel yang diobservasi/diperoleh 

𝑛2 : jumlah sampel yang diharapkan (Sugiyono, 2004: 257). 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui linear 

tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Hubungan kedua variabel tersebut linear apabila 

diperoleh harga Fhitung lebih kecil dari Ftabel. Sebaliknya jika 
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Fhitung lebih besar dari pada Ftabel, maka dinyatakan regresi 

tidak berbentuk linear. Adapun rumus uji linear yang 

digunakan adalah  

Keterangan : 

𝐹𝑟𝑒𝑔 = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

Freg  : harga bilangan F untuk garis regresi 

R Kreg : rerata kuadrat garis regresi 

R Kres         : rerata kuadrat garis residu 

 (Sutrisno Hadi, 2004: 13) 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dapat digunakan jika data penelitian 

telah dianalisis dan telah memenuhi uji normalitas dan uji 

linieritas. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi 

sederhana. 

Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas (persepsi siswa kelas VIII 

tentang mata pelajaran PKn) terhadap variabel terikat (motivasi 

belajar). Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis regresi 

sederhana adalah: 

a. Membuat persamaan garis regresi linier sederhana dengan 

rumus: 

Y = a + bX 
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Keterangan : 

Y : subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a : harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

b : angka arah atau koefesien regresi, yang menunjukkan 

angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen 

yang didasarkan pada perubahan variabel independen. 

Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis 

turun 

X : subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai          

tertentu 

(Sugiyono, 2010 : 261). 

b. Menguji keberatian regresi sederhana dengan uji F 

F =  
R2 (N − m − 1)

m (1 −  R2 )
 

Keterangan: 

F : harga F garis regresi 

N : cacah responden 

m : cacah variabel 

R2 : koefesien korelasi kuadrat antara kriterium dengan 

prediktor          

 (Sugiyono, 2010: 286) 

Untuk menyimpulkan signifikan tidaknya regresi 

tersebut, maka harga Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel 
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pada taraf signifikansi 5 %. Apabila Fhitung lebih besar atau 

sama dengan Ftabel maka pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat signifikan. Apabila Fhitung lebih kecil dari 

Ftabel maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat tidak signifikan. 

 


