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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari sifatnya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis ex-post facto. Penelitian ex-post facto menurut Sugiyono (2011:7), merupakan 

“suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya kejadian tersebut”. Penelitian ini menggunakan dua variebel, 

terdiri dari satu variebel bebas (Independen) yaitu kompetensi kepribadian guru (X) 

dan satu variebel terikat (dependen) yaitu motivasi belajar siswa (Y) atau biasa disebut 

dengan paradigma sederhana. Skema pengaruh antar variabel adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. Skema Pengaruh antar Variebel 

Keterangan: 

  : Garis penghubung kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa 

X : Variebel bebas (independen), kepribadian guru SMK 

 Y  : Variebel Terikat (dependen), motivasi belajar siswa SMK 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Seyegan yang berlokasi di Jalan 

Kebonagung, KM. 8,5, Margomulyo, Seyegan, Margomulyo, Seyegan, Kabupaten 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan waktu penelitian untuk pengambilan 

data dilaksanakan pada bulan Maret 2019 – April 2019. 

C. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif Korelasional, dimana penelitian ini 

diharapkan dapat menjelaskan pengaruh kepribadian guru terhadap motivasi siswa di 

SMK Negeri 1 Seyegan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi guna 

meningkatkan kompetensi guru melalui program guru tersertifikasi. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipergunakan merupakan hasil olahan kuantitatif dari kuisioner 

yang di sebarkan kepada responden. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden 

yang selanjutnya dijadikan pembahasan hasil penelitian. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain seperti rekapitulasi 

keadaan guru dan data pendukung lain pada bagian administrasi. 

 

 

E. Populasi dan Sampel 
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1. Populasi 

Untuk melakukan penelitian, maka harus diketahui populasi dan sampelnya. 

Menurut Bungin (2005:99), definisi populasi adalah: “elemen penelitian yang hidup 

dan tinggal bersama-sama dan secara teoriitis menjadi target hasil penelitian. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu 

(Sugiyono 2015: 117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

(siswa) Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan di SMK 

Negeri 1 Seyegan, sejumlah dua kelas yaitu XI KGSP 1 dan XI KGSP 2. 

2. Sampel 

Suharsimi Arikunto (2013:174) menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan penulis sasarannya adalah 

siswa kelas XI SMK Negeri 1 Seyegan Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung 

Sanitasi dan Perawatan tahun ajaran 2018/2019. 

Agar responden (sampel) yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili 

populasi, jumlah responden dapat ditentukan dengan menggunakan rumus perhitungan 

Random Sampling. Dalam perhitungan Random Sampling, semua anggota dalam 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 

 

Table 1. Sampel Peneliti  

No. Nama Kelas Jumlah Siswa Jumlah Sampel 
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1. XI KGSP 1 28 17 

2. XI KGSP 2 28 24 

 

F. Definisi Operasional 

1. Kompetensi Kepribadian Guru 

Kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk dapat 

menguasai sejumlah kemampuan-kemampuan dasar yang berkaitan dengan profesinya 

sebagai guru. Kompetensi guru yang akan diuraikan di sini meliputi variabel 

Kompetensi Kepribadian Guru, Kompetensi kepribadian yaitu penguasaan terhadap 

sejumlah kompetensi yang berkaitan dengan pribadi guru itu sendiri yang kelak harus 

memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancarkan dalam perilakunya sehari-hari. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak 

mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.  Adapun indikator 

Kompetensi Kepribadian Guru SMK menurut Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 

adalah sebagai berikut: 

a) Bertindak sesuai norma agama 

b) Bertindak sesuai norma  hukum 

c) Bertindak sesuai norma  sosial 

d) Bersikap sesuai norma kebudayaan 

e) Menampilkan kepribadian yang jujur 

f) Menampilkan kepribadian yang berakhlak mulia 

g) Menampilkan kepribadian yang menjadi teladan 

h) Menampilkan pribadi yang mantap 

i) Menampilkan pribadi yang stabil 

j) Menampilkan pribadi yang dewasa 

k) Menampilkan pribadi yang arif 
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l) Menampilkan pribadi yang berwibawa 

m) Menunjukkan etos kerja 

n) Menunjukkan pribadi yang  bertanggung jawab 

o) Menunjukkan pribadi yang  percaya diri 

p) Menunjukkan pribadi yang  bangga menjadi guru 

q) Menjunjung kode etik profesi guru 

 

2. Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu 

timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu 

untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Indikator siswa 

termotivasi dalam belajar penulis ambil dari beberapa literatur yaitu Sardiman (2009: 

83), Nana Sudjana (2002: 61), H. Djali (2009: 109-110), dan Hamzah B. Uno (2008: 

23) sebagai berikut: 

a) Siswa senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

b) Siswa cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

c) Siswa semangat untuk mengerjakan tugas-tugas belajarnya 

d) Siswa memiliki rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

e) Siswa menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi 

f) Siswa tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang 

g) Siswa tergugah untuk berprestasi sesuai yang dicarinya 

h) Siswa memiliki  hasrat dan keinginan berhasil 

i) Siswa merasa dikejar-kejar waktu 

j) Siswa pandai mengatur waktu 

k) Siswa tidak mengakhiri pekerjaan yang dapat dikerjakan saat itu juga 

l) Siswa suka bekerja  keras 

m) Siswa memiliki  harapan dan cita-cita masa depan 

n) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengambilan data dengan menggunakan pendekatan penelitian 

lapangan, dimana penelitian yang dilakukan langsung ke objek penelitian. Adapun 
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metode yang digunakan adalah pengisian kuesioner atau angket, yaitu teknik 

pengumpulan data melalui pemberian pertanyaan dengan membuat daftar pertanyaan 

dalam bentuk tabel kuesioner atau angket yang berkaitan dengan kompetensi 

kepribadian guru di SMK Negeri 1 Seyegan. Pada penelitian ini penulis menggunakan 

jenis angket tertutup yang ditujukan kepada siswa untuk menilai kompetensi guru yang 

terdapat di SMK N 1 Seyegan paket keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan. Pilihan untuk variabel kompetensi kepribadian guru yaitu SS= Sangat 

Setutju, S= Setuju, TS= Tidak Setuju, STS= Sangat Tidak Setuju. Angket ini disajikan 

kepada responden dan diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan tingkat 

Kompetensi Kepribadian Guru paket keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan. 

H. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2015: 148) menjelaskan, instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Arikunto 

(2013) menjelaskan instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh 

seorang atau sekelompok peneliti dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, 

sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

Dalam Penelitian ini cenderung meneliti mengenai sikap yang digambarkan dari 

kepribadian guru, oleh karenanya penulis  menggunakan  Skala Likert sebagaimana 

dijelaskan oleh Sugiono (2015: 134), Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
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untuk menskor skala kategori Likert, jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai 

kuantitatif 4, 3, 2, 1 untuk empat pilihan pernyataan positif. Pernyataan yang bersifat 

negatif menggunakan nilai 1, 2, 3, 4 (Sukardi, 2008). Digunakannya empat skala ini 

bertujuan untuk menghindari pemilihan jawaban tengah oleh responden, hal ini 

dilakukan agar responden tidak merasa ragu-ragu dalam mejawab kuisioner. Dalam 

penelitian ini penulis membuat pernyataan dengan empat alternatif jawaban untuk 

variabel kompetensi kepribadian guru di Kompetensi Keahlian Konstrksi Gedung 

Sanitasi dan Perawatan SMK N 1 Seyegan, yang terdiri dari Sangat Berkompeten (SB), 

Berkompeten (B), Kurang Berkompeten (KB), Tidak Berkompeten (TB). Adapun 

kuisioner yang dibuat untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa yaitu: Sangat 

Termotivasi (ST), Termotivasi (T), Kurang termotivasi (KT), dan Tidak Termotivasi 

(TT). 

Table 2. Skor alternatif jawaban variabel kepribadian guru dalam mengajar 

 

 

Table 3. Skor alternatif jawaban variabel motivasi belajar siswa 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 4 

Setuju 3 Setuju 3 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 1 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 4 

Setuju 3 Setuju 3 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 1 
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Table 4. Kisi-kisi kuisioner Kompetensi Kepribadian Guru 

Kompetensi 

Kepribadian  
Indikator No Item 

Jumlah 

Item 

Bertindak sesuai 

norma agama, 

hukum, sosial 

dan kebudayaan 

nasional 

1. Bertindak sesuai norma 

agama,               

2. Bertindak norma sesuai  

hukum, 

3. Bertindak sesuai 

dengan norma  sosial  

4. Bersikap sesuai norma 

kebudayaan 

1,2,3,4, 4 

Menampilkan diri 

sebagai pribadi 

yang jujur, 

berakhlak mulia, 

dan teladan bagi 

peserta didik dan 

masyarakat 

1. Menampilkan 

kepribadian yang jujur,  

2. Menampilkan 

kepribadian yang 

berakhlak mulia,  

3. Menampilkan 

kepribadian yang 

menjadi teladan   

5,6,7 3 

Menampilkan diri 

sebagai pribadi 

yang mantap, 

stabil, dewasa, 

arif, dan 

berwibawa 

1. Menampilkan pribadi 

yang mantap,  

2. Menampilkan pribadi 

yang stabil, 

3. Menampilkan pribadi 

yang dewasa, 

4. Menampilkan pribadi 

yang arif,  

5. Menampilkan pribadi 

yang berwibawa 

8,9,10,11,12 5 

Menunjukkan 

etos kerja, 

tanggungjawab 

yang tinggi, rasa 

bangga menjadi 

guru, dan rasa 

percaya diri 

1. Menunjukkan etos 

kerja, 

2. Menunjukkan pribadi 

yang  bertanggung 

jawab,  

3. Menunjukkan pribadi 

yang  percaya diri,  

4. Menunjukkan pribadi 

yang  bangga menjadi 

guru 

13,14,15,16 4 
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Kompetensi 

Kepribadian  
Indikator No Item 

Jumlah 

Item 

Menjunjung 

tinggi kode etik 

profesi guru 

1.  Menjunjung kode etik 

profesi guru 

17,18,19,20 4 

 Jumlah Butir Soal       20 

 

Table 5. Kisi-kisi kuisioner Motivasi belajar siswa 

Kompetensi 

Motivasi Belajar 

Siswa 

Indikator No Item 
Jumlah 

Item 

Menampilkan sikap 

tekun dalam 

mengahdapi tugas 

yang diberikan 

1. Siswa tekun menghadapi 

tugas, 

2. Siswa senang mencari 

dan memecahkan 

masalah soal-soal,  

3. Siswa cepat bosan pada 

tugas-tugas yang rutin,  

4. Siswa semangat untuk 

mengerjakan tugas-tugas 

belajarnya 

1,2,3,4 4 

Menampilkan sikap 

lebih senang dalam 

bekerja mandiri      

1. Siswa memiliki rasa 

senang dan puas dalam 

mengerjakan tugas yang 

diberikan, 

2. Siswa menyukai situasi 

atau tugas yang 

menuntut tanggung 

jawab pribadi 

5,6 2 

Menampilkan sikap 

tidak tergugah untuk 

sekedar 

mendapatkan uang, 

status atau 

keunggulannya, 

tetapi lambing 

prestasilah yang 

dicari      

1. Siswa tidak tergugah 

untuk sekedar 

mendapatkan uang, 

2. Siswa tergugah untuk 

berprestasi sesuai yang 

dicarinya, 

3. Siswa memiliki  hasrat 

dan keinginan berhasil 

7,8,9 3 

Menampilkan sikap 

yang semangat 

untuk melakukan 

1. Siswa merasa dikejar-

kejar waktu,  

10,11,12,

13 

4 
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Kompetensi 

Motivasi Belajar 

Siswa 

Indikator No Item 
Jumlah 

Item 

tugas-tugas 

belajarnya      

2. Siswa pandai mengatur 

waktu,  

3. Siswa tidak mengakhiri 

pekerjaan yang dapat 

dikerjakan saat itu juga,  

4. Siswa suka bekerja  

keras.  

Menampilkan sikap 

yang menunjukkan 

adanya harapan dan 

cita-cita masa depan      

1. Siswa memiliki  harapan 

dan cita-cita masa depan,  

2. Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif 

14,15 2 

      Jumlah Butir Soal       15 

 

I. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1) Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data-

data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.” Uji validitas 

butir pertanyaan dalam penelitian ini akan menggunakan jenis validitas empirik  

dimana validitas empirik merupakan validitas yang ditentukan dengan 

menghubungkan performasi sebuah tes menggunakan formulasi statistik. Husaini 

Usman  (2014) menjelaskan rumus korelasi Product Moment sebagai berikut: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑𝑥𝑦

√(∑𝑥2)(∑𝑦)2
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Dimana, 

rxy = Koefisien korelasi product moment 

∑xy = Skor pertanyaan dikalikan dengan skor total 

∑x2 = Jumlah skor yang dikuadrat dalam sebaran x 

∑y2 = Jumlah skor yang dikuadrat dalam sebaran y 

(Sugiyono, 2015:183) 

 

Uji validitas pada intrumen penelitian ini menggunakan Corrected Item-Total 

Correation pada program SPSS v.18 dengan output yang dapat dilihat pada kolom 

Corrected Item-Total Correation. Kemudian nilai rhitung  dapat dibandingkan nilai rtabel. 

Nilai rtabel ini dapat dilihat dari table nilai-nilai r product moment. Dari table tersebut 

didapatkan nilai rtabel 0,254. dan dalam Sugiyono (2015:134) biasanya syarat minimum 

r adalah jika r = 0,3. Untuk memperoleh hasil yang baik, penulis menggunakan r 

sebesar 0,3. Selanjutnya apabila rhitung > rtabel, maka butir instrument valid. Sebaliknya 

jika rhitung > rtabel maka butir instrument tidak valid. Masrun (dalam Sugiyono, 2011:188-

189) menyatakan, “instrument yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor 

total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai 

validitas yang tinggi pula. Namun pada penelitian kali ini tidak dilakukan uji validitas 

pada angket yang akan diberikan kepada siswa karena keterbatasan waktu penelitian. 

 

 

2) Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiono 
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2011:173). Dalam Mengukur reliabilitas instrumen penelitian ini menggunaka metode 

Cronbach’s Alpha dengan program SPSS v.18. Metode ini cocok digunakan untuk 

mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal 

bentuk uraian. (Suharsimi Arikunto, 2010:239). Rumus alpha menurur Sugiyono 

(2007:365), yaitu: 

 𝑟11 = (
𝑘

(𝑘−1)
) (1 −

(∑𝑠𝑖
 2)

𝑠𝑡
 2 ) 

Dimana, 

r11  = reliabilitas instrument 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

(∑si 
2) = jumlah varians item 

St 
2 = varians total 

 

 

Selanjutnya hasil perhitungan r11 yang diperoleh, diinterpresentasikan dengan 

tabel pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Tabel 

pedoman yang digunakan adalah tabel pedoman menurut Sugiyono (2007:231) berikut 

ini: 

Antara 0,00 sampai dengan 0,199: Sangat Rendah 

Antara 0,20 sampai dengan 0,399: Rendah 

Antara 0,40 sampai dengan 0,599: Sedang 

Antara 0,60 sampai dengan 0,799: Kuat 

Antara 0,80 sampai dengan 1,000: Sangat Kuat 

 

Pengkategorian  r11 yang diperoleh dari hasil analisis dengan SPSS v 18 kemudian 

dikonsultasikan dengan rt > 0,7. Lynn (1986:108) berpendapat bahwa nilai koefisien 

reliabilitas > 0,7 menunjukkan bahwa instrumen tersebut reliabel. Instrumen pada 

penelitian ini dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,7. 
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Sebaliknya, jika nilai koefisien alpha lebih kecil dari 0,7 dapat dikatakan bahwa 

instrumen yang digunakan tidak reliabel. Namun pada penelitian kali ini tidak 

dilakukan uji realibilitas pada angket yang akan diberikan kepada siswa karena 

keterbatasan waktu penelitian. 

J. Teknik Analisis Data 

Untuk menguji dan mengkaji variabel yang dikemukakan dilakukan analisis 

untuk mengolah data mentah menjadi data yang dapat diinterpretasikan. Dalam 

penelitian ini dilakukan analisis statistik deskriptif dan statistik parametris. 

1. Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini teknik analisis menggunakan statistik deskriptif menyajikan 

tabel distribusi frekuensi, grafik, diagram lingkaran, perhitungan rata-rata, 

perhitungan standar deviasi, dan perhitungan presentase sehingga data 

dideskripsikan atau digambarkan tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

a. Tabel Distribusi Frekuensi dan Diagram Lingkaran 

Penyajian data hasil analisis statisik deskriptif dalam penelitian ini disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik batang dan diagram lingkaran. 

Karena jumlah data yang disajikan cukup banyak, dikhawatirkan data yang 

disampaikan tidak komunikatif maka penulis menggunakan grafik batang dan 

diagram lingkaran untuk menyajikan data hasil analisis statistik deskriptif. 

b. Varians 
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“Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual 

terhadap rata-rata kelompok” (Sugiyono, 2007:56). Teknik Statistik ini 

digunkan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Akar dari varians disebut 

standar deviasi atau simpangan baru. Rumus yang digunakan yaitu sebagai 

berikut: 

Di mana:  

s2   = varians sampel 

s  = simpangan baku sampel 

n = jumlah sampel (Sugiyono, 2007:57) 

 

c. Interpretasi Data Penelitian 

Interpretasi data penelitian merupakan analisis terakhir guna menarik kesimpulan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil pengukuran secara statistik 

deskriptif. Interpretasi data penelitian yang diperoleh dari pengukuran statistik 

deskriptif adalah data atau skor yang masih mentah sehingga diperlukan suatu 

perlakuan lanjut yaitu dengan cara mengolah dan mengubah (konversi) skor atau data 

mentah menjadi nilai. Anas Sudijono (2006: 312) mengemukakan dua hal yang penting 

dipahami dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai, yaitu:  

(1)   Pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dapat ditempuh dengan 

dua cara yaitu: (a) Pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai 

dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada kriterium atau criterion; 
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(b) Pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dilakukan dengan 

mengacu atau mendasarkan diri pada norma atau kelompok. 

(2) Pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dapat menggunakan 

berbagai macam skala, seperti: (a) Skala lima (stanfive), yaitu nilai standar 

berskala lima; (b) Skala sembilan (stanine), yaitu nilai standar berskala Sembilan; 

(c) Z score (nilai standar Z); (d) T score (nilai standar score). Berdasarkan dari 

pengertian diatas, maka pengolahan dan pengubahan (konversi) data penilaian 

pada penelitian ini mengacu pada norma atau kelompok. Alasan penggunaan acuan 

norma atau kelompok dikarenakan penilaian dilakukan secara menyeluruh dari 

kelompok yang diteliti bukan secara individu, sehingga penentuan nilai standar 

diidentikkan dengan rata-rata (mean). Hal ini karena mean sebagai salah satu 

ukuran statistik yang mencerminkan prestasi kelompok atau rata-rata kelas. Selain 

nilai mean, penilaian beracukan kelompok juga mempertimbangkan variasi atau 

variabilitas dari data-data yang telah dikumpul dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat homogenitas dan sekaligus heterogenitas dari data-data yang terkumpul. 

Tingkat homogenitas dan heterogenitas dapat diketahui dengan menghitung 

standar deviasi data yang telah terkumpul. Penentuan skala dalam pengolahan dan 

pengubahan (konversi) data penilaian menggunakan patokan acuan kelompok itu 

bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dari peneliti. Penjabaran ketentuan atau 

patokan diatas kemudian dibuatkan kedalam table konversi sebagai berikut: 

Table 6. Konversi Skor Skala Empat 

Rerata Skor Jawaban Kategori 
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X ≥ M + 1.5 SD Tinggi (T) 

M + 1.5 SD ≥ X > M  Cukup (C) 

M ≥ X > M + 0.6 SD Kurang (K) 

M - 1.8 SD ≥ X Rendah (R) 

 

2. Pengujian Persyaratan Analisis 

a) Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi dari semua 

variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Maka bila data tidak berdistribusi 

normal, teknik statistik parametris tidak dapat digunakan sebagai teknik analisis. Uji 

normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan chi kuadrat menggunakan 

bantuan program SPSS v.18.  Dalam chi kuadrat ketentuan signifikan hitung > 0,05 

maka data berdistribusi normal, sebaliknya apabila signifikan < 0,05 data tidak 

berdistribusi normal. Adapun rumus chi kuadrat sebagaimana disampaikan oleh 

Sugiyono (2010) adalah sebagai berikut: 

x2 =∑
(fo−fh)2

fℎ
 

 

 

 

 

Keterangan, 

x2 : Chi Kuadrat 

fo : Frekuensi yang diobservasi 

fh : frekuensi yang diharapkan 

Apabila harga x2 hitung lebih dari x2 dalam pada taraf signifikansi 5%, maka data yang 

diperoleh tersebar dalam distribusi normal. 

b) Uji Linieritas 
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Uji Linieritas berfungsi untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat 

memiliki hubungan yang linier atau tidak. Uji linieritas dalam penelitian ini 

menggunakan uji F dengan taraf signifikansi 5% dengan rumus: 

F = 
S²TC

S²G
 

Keterangan, 

S : Jumlah kuadrat sisa 

TC : Jumlah kuadrat tuna cocok 

G : Jumlah kuadrat gelat 

(Sugiyono, 2007:274) 

Jika Fhitung > Ftabel  berada pada taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang (k-2) 

dan dk penyebut (n-k), maka dinyataka regresi berbentuk tidak linier. Sebaliknya jika 

Fhitung < Ftabel  berada pada taraf signifikansi 5% dengan dk pembilang (k-2) dan dk 

penyebut (n-k), maka dinyatakan regresi berbentuk linier. Uji linieritas dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS v.18. 

 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Menurut Syofian Siregar (2010: 119) hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Ditinjau dari operasi rumusannya, ada dua jenis hipotesis 

yaitu: (a) Hipotesis nol, yakni hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar 

variabel; (b) Hipotesis alternatif, yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan 

antar variable. 
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Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 

1 Seyegan.” Berdasarkan operasi perumusannya, maka hipotesis dirumuskan sebagai 

berikut: 

Ho   : “Tidak Terdapat Pengaruh yang Positif dan Signifikan Antara Kompetensi 

Kepribadian Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kompetensi Keahlian 

Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan Sleman”. 

Ha : “Terdapat Pengaruh yang Positif dan Signifikan Antara Kompetensi 

Kepribadian Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kompetensi Keahlian 

Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan Sleman”. 

4. Teknik Analisis Regresi 

Teknik analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang 

berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan antara variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

Ŷ = α + bX 

 

Di mana, 

Ŷ = Penduga bagi µy.x 

X = Variabel bebas 

a = Intersep (nilai Y, bila X=0) 

b = Slop (kemiringan garis regresi) 

(M. Iqbal Hasan: 2012) 

 

a. Uji t 



59 

 

Dalam menggunakan uji t untuk mengetahui peranan di setiap variabel 

bebas terhadap variabel terikat peneliti menggunakan program SPSS v. 18. Dari analisis 

menggunakan program tersebut didapatkan nilai thitung, kemudian nilai tersebut 

dibandingkan dengan nilai ttabel untuk taraf signifikansi 5% dengan kriteria apabila 

thitung > ttabel, maka variabel bebas memiliki peranan yang signifikan terhadap 

variabel terikat atau H0 ditolak. Begitu juga sebaliknya apabila thitung < ttabel, maka 

variabel bebas tidak memiliki peranan yang signifikan terhadap variabel terikat atau 

H0 diterima. Sedangkan nilai tabel diperoleh dari table nilai dalam distribusi t yang 

sebagaimana disampaikan pada lampiran. Dari table tersebut diperoleh ttabel sebesar 

1,669. 

1. Sumbangan Relatif (SR%) 

Sumbangan efektif adalah prosentase perbandingan relatifitas yang diberikan satu 

variabel bebas kepada satu variabel terikat. Adapun rumus sumbangan efektif adalah 

sebagai berikut: 

SR% = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 𝑋

𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡
 𝑥 100% 

Keterangan: 

SR% : Sumbangan Relatif 

JKreg : Jumlah kuadrat regresi 

JKtot : Jumlah kuadrat total  

(Sutrisno Hadi, 1994: 42-45) 

 

2. Sumbangan Efektif (SE%) 
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Sumbangan efektif adalah prosentase perbandingan efektifitas yang diberikan satu 

variabel bebas kepada satu variabel terikat. Adapun rumus sumbangan efektif adalah 

sebagai berikut: 

SE = SR x R 

Keterangan:  

SE %  : Sumbangan efektif satu pediktor 

iSR  : Sumbangan Relatif 

R2  : Koefisien Determinasi  

(Sutrisno Hadi, 1994: 42-45) 

 

b. Uji F 

Untuk menguji hipotesis dan mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka perlu diakukan uji F. Uji F dilakukan dengan bantuan 

program SPSS v.18. data yang diperoleh adalah nilai Fhitung, kemudian nilai Fhitung 

dibandingkan dengan nilai Ftabel, maka variabel bebas memiliki peranan yang 

signifikan terhadap variabel terikat atau H0 ditolak. Begitu juga sebaliknya apabila 

Fhitung< Ftabel, maka variabel beas tidak memiliki peranan yang signifikan terhadap 

variabel terikat atau H0 diterima. Sedangkan nilai F table diperoleh dari tabel nilai 

untuk distribusi F yang ada dilamiran. Dari tabel tersebut diperoleh nilai Ftabel sebesar 

3,30 Sedangakan besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat dapat 

dilihat pada nilai R2 

 


