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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Untuk mendapatkan kebenaran objektif dalam mengumpulkan data 

diperlukan desain penelitian, desain penelitian ini adalah suatu rancangan 

bentuk/model suatu penelitian. Menurut Husein (2008:4), “desain penelitian 

merupakan suatu cetak biru (blue print) dalam  hal bagaimana data dikumpulkan, 

diukur, dan dianalisis”. Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang 

terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, 

sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2012: 2) “metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang 

dimaksudkan adalah kegiatan penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan 

yang rasional, empiris dan sistematis”. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif 

verifikatif  dengan bentuk penelitian survei. Dengan menggunakan metode 

penelitian akan diketahui pengaruh antara variabel yang diteliti sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek 

yang diteliti.  

Menurut Sugiyono (2012:207) “ metode deskriptif digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya.”  

Verifikatif  dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat 

uji statistik. Metode penelitian verifikatif menurut Hasan (2006:22) ”merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang 

telah ada sebelumnya.”. Dengan demikian metode penelitian verifikatif  adalah 

metode untuk menguji teori yang sudah ada, tetapi bukan untuk menciptakan teori 

yang baru. 

Penelitian deskriptif verifikatif  bertujuan untuk membuat gambaran secara 
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faktual, sistematis, aktual mengenai fakta- fakta, sifat- sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki secara terperinci untuk menghasilkan rekomendasi 

untuk keperluan di masa yang akan datang. 

 

B.  Operasionalisasi Variabel 

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2012: 38). 

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis teliti, yaitu “Pengaruh 

kompetensi guru terhadap motivasi siswa di SMA Pasundan 8 Bandung”, maka 

terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu: 

1. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kompetensi 

guru. Kompetensi guru yaitu suatu kemampuan mendidik siswa yang 

diperoleh melalui pendidikan yang terdiri dari kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional 

agar menjadi guru yang profesional dan tujuan pembelajaran tercapai. 

2. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah motivasi 

siswa. Motivasi yaitu dorongan yang berasal dari diri sendiri atau dari luar 

individu untuk adanya perubahan tingkah laku.motivasi terbagi dalam dua 

jenis yaitu motivasi interinsik dan motivasi eksterinsik. 

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan pada tabel 3.1 

berikut: 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Dimensi Indikator 
Skala 

Data 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi 

Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi 

pedagogik 

1. Memahami peserta didik secara 

mendalam. 

2. Merancang pembelajaran 

termasuk memahami landasan 

pedidikan untuk kepentingan 

pembelajaran. 

3. Melaksanakan pembelajaran. 

4. Merancang dan melaksanakan 

evaluasi pembelajaran. 

5. Mengembangkan peserta didik 

untuk mengaktualisasi berbagai 

potensinya. 

Interval 

Kompetensi 

Profesional 

1. Menguasai subtansi keilmuan 

yang terkait bidang studi. 

2. Memahami struktur dan metode 

keilmuan. 

Interval 

Kompetensi 

Kepribadian 

1. Berakhlak mulia. 

2. Memilih kepribadian yang 

mantap dan stabil. 

3. Dewasa. 

4. Berwibawa. 

5. Arif. 

 

 

 

 

Interval 
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No 
 

Variabel 
Dimensi Indikator 

Skala 

Data 

  

Kompetensi 

Sosial 

1. Mampu berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan 

peserta didik. 

2. Mampu berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan 

sesama pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

3. Mampu berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan 

orangtua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar. 

Interval 

 

2. 

 

 

Motivasi 

Belajar 

Siswa 

Durasi 1. Berapa lama siswa belajar di 

kelas 

2. Berapa lama siswa mengerjakan 

soal. 

3. Berapa lama siswa istirahat. 

Interval 

Frekuensi  1. Berapa sering siswa belajar 
dilakukan dalam satu semester. 

2. Berapa sering siswa mangkir saat 

pelajaran. 
3. Berapa banyak tugas yang 

dikerjakan siswa dalam satu 
semester. 

Interval 

Devosi 1. Mendengarkan dengan baik saat Interval 
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guru menerangkan materi. 

Tingkat 

aspirasi 

1. Membawa buku paket saat 

pelajaran berlangsung. 

2. Membawa buku tulis saat 

pelajaran berlangsung. 

3. Membawa alat tulis saat proses 

pembelajaran. 

Interval  

 

No Variabel Dimensi Indikator 
Skala 

Data 

  

Tingkatan 

kualifikasi 

prestasi 

1. Siswa memenuhi KKM yang 

telah ditentukan pihak guru mata 

pelajaran. 

 

 

Interval  

Arah sikap 

siswa 

1. Semangat dan antusias saat 

pelajaran berlangsung. 

2. Bertanya kepada guru apabila 

kurang memahami materi yang 

diberikan guru. 

Interval  

 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2011: 90) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa pada SMA Pasundan 8 

Bandung kelas XII IPS 2 dan XII IPS 3 yang berjumlah 74 siswa. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono ( 2010: 215 ) ”sampel adalah sebagian dari populasi dan 

bersifat representatif (mewakili)”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik 
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21 Ne

N
n




 

untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan 

demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh 

peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi.  

 

 

 

 

 

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sampel yang dapat mewakili (representatif) dan dapat menggambarkan keadaan 

populasi yang sebenarnya, maka dalam penentuan sampel digunakan rumus 

Slovin sebagai berikut: 

( Riduwan, 2010 ) 

Keterangan : 

n  : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e  : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang dapat di tolelir. 

Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian 

sebesar 5%, maka sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus di atas 

diperoleh sampel sebesar : 

2)05,0)(74(1

74


n = 62,44=62 

Setelah menentukan sampel siswa maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan setiap kelas XI IPS SMA Pasundan 8 Bandung. Dapat dihitung 

dengan rumus  

:  

             (Riduwan, 2010) 

Keterangan :   

ni = Jumlah sampel menurut kelas 



43 
 

 

n = Jumlah sampel keseluruhan 

Ni = Jumlah populasi menurut kelas 

N = Jumlah populasi secara keseluruhan                        

Perhitungan dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

NO KELAS JUMLAH SISWA 

1 XII IPS 2 ni= 
38

74
 x 62 = 32 

2 XII IPS 3 ni= 
36

74
 x 62 = 30 

 JUMLAH  62 

(sumber : data diolah) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk 

mengumpulkan data di dalam penelitian. Menurut Sugiyono ( 2012: 137) ,”bila 

dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), 

observasi (pengamatan),  dan gabungan ketiganya ”. Dari pernyataan tersebut 

peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner/ angket. Menurut  

Sugiyono (2012: 142) “kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab”. 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari responden.  Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden 

cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 
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pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka.  

 Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah berupa 

kuesioner (angket). Jenis kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner 

tertutup dan terstruktur, artinya pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan 

kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai 

dengan keinginan mereka karena  jawabannya telah disediakan. Responden 

mengisi secara langsung dengan memberi tanda pada jawaban yang telah 

disediakan. Responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA 

Pasundan 8 Bandung untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi guru 

Akuntansi. 

Instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

skala numerik (numerical scale). Menurut Sekaran (2003: 198) “…the numerical 

scale is similar to the semantic differential scale, with the difference that number 

on a 5-point or 7-point scale are provided, with bipolar adjectives at both end” 

artinya skala numerik mirip dengan skala differential semantic, dengan perbedaan 

dalam hal nomor pada skala lima atau tujuh titik yang disediakan, dengan kata 

sifat berkutub dua pada kedua ujungnya. Berikut adalah skala numerik lima titik 

beserta keterangannya. Tipe data yang digunakan adalah interval. 

 

 Contoh : 

1 2 3 4 5 

Positif     Positif 

terendah   tertinggi 

 

 

 

E. Pengujian Instrumen Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan instrumen yang belum berstandar, untuk 

menghindari data yang tidak sahih,  maka terlebih dahulu dilakukan uji instrument. 

1. Pengujian Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2009) “ Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
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tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui validitas instrumen digunakan rumus korelasi Product moment 

sebagai berikut : 

 

 

 

                             ( Arikunto , 2009 : 72 ) 

Keterangan:  

r hitung  = nilai korelasi Product Moment 

n  = jumlah responden 

∑X   = jumlah skor variabel X 

∑Y   = jumlah skor total (seluruh item) 

Menurut Sugiyono (2003:124) valid tidaknya suatu item instrumen dapat 

diketahui dengan membandingkan indeks Korelasi Pearson Product Moment 

dengan level signifikansi 5%.  

Untuk menafsirkan hasil uji validitas, kriteria yang digunakan menurut 

Sugiyono (2012:251) adalah :  

- Jika nilai r hitung > nilai r tabel maka item instrumen dinyatakan valid dan dapat 

dipergunakan. 

- Jika nilai r hitung  nilai r tabel maka item instrumen dinyatakan tidak valid dan 

tidak dapat dipergunakan. 

Dalam penelitian ini uji validitas soal dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 20.0 for windows.. 

α =0,05 df=n-2= 30-2 =28. Jadi r tabel   nya = 0,306. 

Untuk pengujian validitas, penulis menggunakan perangkat lunak SPSS 

20.0 for windows. Untuk menguji item pernyataan kuesioner, terlebih dahulu 

perlu diukur keabsahannya (valid) dengan melakukan uji validitas kepada 30 

responden yakni siswa kelas XII IPS 1 SMA Pasundan 8 Bandung. Hasil 

pengujiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.3 

Perhitungan Item Validitas Kompetensi Guru 

 

No.item 

lama 

No item baru Rhitung Rtabel (α=0,5) Hasil 

1 1 0,620 0,3061 Valid  

2 2 0,508 0,3061 Valid 

3 3 0,505 0,3061 Valid 

4 4 0,371 0,3061 Valid 

5 5 0,628 0,3061 Valid 

6 6 0,563 0,3061 Valid 

7 7 0,598 0,3061 Valid 

8 8 0,582 0,3061 Valid 

9 9 0,703 0,3061 Valid 

10 10 0,397 0,3061 Valid 

11 11 0,806 0,3061 Valid 

12 12 0,561 0,3061 Valid 

13  0,189 0,3061 Tidak valid 

14  -,179 0,3061 Tidak valid 

15 13 0,519 0,3061 Valid 

16 14 0,612 0,3061 Valid 

17 15 0,732 0,3061 Valid 
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18 16 0,498 0,3061 Valid 

19 17 0,723 0,3061 Valid 

20 18 0,412 0,3061 Valid 

21 19 0,620 0,3061 Valid 

22 20 0,495 0,3061 Valid 

23  0,014 0,3061 Tidak valid 

24 21 0,383 0,3061 Valid 

25 22 0,602 0,3061 Valid 

No.item 

lama 

No item baru Rhitung Rtabel (α=0,5) Hasil 

26 23 0,697 0,3061 Valid 

27 24 0,625 0,3061 Valid 

28 25 0,565 0,3061 Valid 

29 26 0,471 0,3061 Valid 

30 27 0,522 0,3061 Valid 

31  0,143 0,3061 Tidak valid 

32  -,056 0,3061 Tidak valid 

33 28 0,598 0,3061 Valid 

34 29 0,542 0,3061 Valid 

35 30 0,372 0,3061 Valid 

36  0,248 0,3061 Tidak valid 

37 31 0,456 0,3061 Valid 

(sumber : data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa di dalam angket penelitian 

kompetensi guru terdapat enam item yang tidak valid sehingga item tersebut tidak 

perlu digunakan atau harus dihilangkan. Item pernyataan yang dinyatakan tidak 

valid berarti hasil perhitungannya 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , sedangkan item pernyataan 

valid layak dijadikan sebagai alat ukur penelitian. 
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Tabel 3.4 

Hasil perhitungan validitas motivasi belajar siswa 

 

No.item 

lama 

No item 

baru 

Rhitung Rtabel (α=0,5) Hasil 

38 38 0,335 0,3061 Valid  

39 39 0,656 0,3061 Valid 

40 40 0,387 0,3061 Valid 

41 41 0,434 0,3061 Valid 

42  -,310 0,3061 Tidak Valid 

43 42 0,488 0,3061 Valid 

44 43 0,855 0,3061 Valid 

45 44 0,806 0,3061 Valid 

46 45 0,746 0,3061 Valid 

47 46 0,871 0,3061 Valid 

48  -,293 0,3061 Tidak Valid 

49  -,209 0,3061 Tidak Valid 

50  0,127 0,3061 Tidak valid 

51 47 0,558 0,3061 Valid 

52 48 0,664 0,3061 Valid 

53 49 0,836 0,3061 Valid 
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54 50 0,700 0,3061 Valid 

55 51 0,721 0,3061 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa di dalam angket penelitian motivasi 

belajar siswa terdapat empat item yang tidak valid sehingga item tersebut tidak 

perlu digunakan atau harus dihilangkan. Item pernyataan yang dinyatakan tidak 

valid berarti hasil perhitungannya 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , sedangkan item pernyataan 

valid layak dijadikan sebagai alat ukur penelitian. 

2. Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2012:3),” reliabilitas adalah derajat konsistensi/keajegan 

data dalam interval waktu tertentu. Selain memiliki tingkat kesahihan (validitas) 

alat ukur juga harus memiliki kekonsistenan”. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat 

ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam 

mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan 

pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan 

yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten 

bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama. Untuk menghitung 

uji realibilitas penulis menggunakan teknik alpha dengan rumus : 

 

(Riduwan, 2004 : 125) 

Keterangan : 

  = Nilai Reliabilitas 

  = Jumlah varian skor tiap-tiap item  

  = Varians total 

K   = Jumlah item 

 

Langkah- langkah pengujian reliabilitas dengan metode alpa adalah sebagai 

berikut: 
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Langkah 1: Mencari varians skor tiap-tiap item 

 =    

(Arikunto,2009) 

 

Keterangan : 

  = Varian skor tiap-tiap item pernyataan 

∑  = Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item 

(∑  = Jumlah skor seluruh jawaban responden dikuadratkan 

N  = Jumlah responden 

 

Langkah 2: Menjumlahkan varians semua item dengan rumus : 

n 

 

 (Arikunto, 2009) 

Keterangan:  

∑Si   = Jumlah varians setiap item 

Sı, S₂, S₃, …n = Varians item ke-1, 2, 3…n 

 

Langkah 3: Menghitung varians total 

   =  

(Arikunto, 2009) 

Keterangan : 

 = Varians total 

∑  = Jumlah kuadrat jawaban responden dari seluruh item 

(∑  = Jumlah skor seluruh responden dikuadratkan 

N  = Jumlah responden 
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Langkah 4: Menghitung reliabilitas instrumen dengan rumus Alpha Cronbach 

 

 

(Arikunto, 2009) 

Keterangan :  = Reliabilitas instrumen 

k = Banyak item pernyataan 

 = Jumlah varians butir soal 

 = Varians total 

Setelah diperoleh nilai  tersebut kemudian dikonsultasikan dengan nila i 

 dengan taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujian instrumen : 

- Jika  > , berarti reliabel. 

-  Jika  ≤ , berarti tidak reliabel. 

Peneliti menggunakan perangkat lunak SPSS  20.0 for windows untuk 

pengujian validitas dan reliabel data. Hasil penghitunganya adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.4 

Hasil Perhitungan Relibialitas Kompetensi Guru 

  

Cronbach's Alpha N of Items 

 

 

,921 37 0,306 

 

Hasil di atas menunjukkan 0,921 yang artinya reliabel, karena 0,921 > 0,306.  

Tabel 3.5 

Hasil Perhitungan Relibialitas Motivasi Belajar Siswa 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 
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Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

 

,835 18 0,306 

 

Hasil di atas menunjukkan 0,835 yang artinya reliabel, karena 0,835> 0,306.  

 

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data 

tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini 

dilakukan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Berikut adalah penjelasan 

kedua proses tersebut: 

1. Analisis Deskriptif  

Pengolahan data yang pertama adalah analisis deskriptif yang ditujukan untuk 

memperoleh gambaran mengenai kompetensi guru dan motivasi belajar siswa 

kelas XI  IPS di SMA Pasundan 8 Bandung. Gambaran kedua variabel 

tersebut dapat dinyatakan secara keseluruhan atau berdasarkan setiap 

indikatornya. Langkah-langkah proses analisinya dilakukan sebagai berikut: 

a. Mentabulasi jawaban responden untuk setiap angket ke dalam format 

berikut: 

 

Tabel 3.6 

Format Tabulasi Jawaban Responden 

 

No. 

Responden 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator ... 
Skor 

Total 

1 2 3 4 5 
Σ 

6 7 8 9 10 
Σ 

  
11 12 13 14 ...  Σ 

 Σ 1 - ... 

                                        

 ( Sumber data diolah) 
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b. Menentukan kriteria penilaian untuk setiap variabel dengan terlebih dahulu 

menetapkan: 

1) Skor tertinggi dan skor terendah berdasarkan hasil tabulasi jawaban 

responden untuk setiap indikator maupun secara keseluruhan. 

2) Rentang kelas = skor tertinggi – skor terendah 

3) Banyak kelas interval ada tiga yaitu rendah, sedang dan tinggi. 

4) Panjang kelas interval = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

3
  

5) Menetapkan interval untuk setiap kriteria penilaian. 

c. Menentukan distribusi frekuensi, baik untuk gambaran umum maupun 

indikator- indikator dari setiap variabel dengan format sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Format Distribusi Frekuensi Variabel/Indikator 

 

Kriteria 

Penilaian 
Interval Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Rendah    

Sedang    

Tinggi    

Jumlah   

(Sumber data diolah) 

 

d. Menginterpretasikan hasil distribusi frekuensi untuk mengetahui gambaran 

dari setiap variabel baik secara keseluruhan maupun untuk setiap indikator. 

Untuk mendeskripsikan hasil penelitian digunakan salah satu ukuran gejala 

pusat yaitu modus. Menurut Sudjana (2004: 128): 

      “...modus didefinisikan sebagai harga-harga data dalam suatu kelompok 

terdapat paling sering. Dikatakan secara lain, modus adalah frekuensi 

terbanyak, modus ini dapat digunakan untuk data kuantitatif dan kualitatif”.  

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah Uji Chi Kuadrat.  

Uji Chi Kuadrat digunakan untuk mengadakan pendekatan dari 

beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang diselidiki atau 

frekuensi hasil observasi (fo) dengan frekuensi yang diharapkan (fe) 

dari sampel apakah berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu maka 

diadakan teknik pengujian yang dinamakan pengujian χ².  

Langkah-langkah yang harus dilakukan : 

Langkah 1 : Mencari skor terbesar dan terkecil 

Langkah 2 : Mencari nilai rentangan (R) 

 R = Skor terbesar – Skor Terkecil 

Langkah 3 : Mencari banyaknya kelas (BK) 

 BK = 1 + 3,3 Log n 

Langkah 4 : Mencari nilai panjang kelas (i) 

  P = 
𝑅

𝐵𝐾
 

Langkah 5 : Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

No 
Kelas 

Interval 
F 

Nilai tengah 

(Xi) 
Xi² f . Xi f . Xi² 

       

       

 

Langkah 6 : Mencari rata-rata (mean) 

x =   

Langkah 7 : Mencari simpangan baku (standar deviasi) 

s =  

Langkah 8 : Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

1. Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan kelas 

interval ditambah 0,5 
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2. Mencari nilai Z - score untuk batas kelas interval dengan rumus : 

Z =  

3. Mencari luas 0 – Z dari Tabel Kurva Normal dari 0 – Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk batas kelas. 

4. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-

angka 0 – Z yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, angka 

baris kedua dikurangi baris ketiga, dan begitu seterusnya, kecuali 

untuk angka yang berbeda pada baris paling tengah ditambahkan 

dengan angka pada baris berikutnya. 

5. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan 

luas tiap interval. 

Langkah 9 : Mencari chi- kuadrat hitung (χ² hitung) 

χ ² = ∑  

  (Riduwan, 2007:132) 

Langkah 10 : Membandingkan  dengan  

Dengan membandingkan  dengan nilai  untuk α = 0,05 

dan derajat kebebasan (dk) = k – 1, dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut : 

Jika  >   artinya Distribusi Data Tidak Normal 

Jika  ≤   artinya Data Berdistribusi Normal 

Pada penelitian ini menggunakan perhitungan SPSS 20.0 for windows. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. 

Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, sebaiknya dilakukan 

plotting (tebaran titik) terhadap pasangan nilai- nilai X dan Y. Hasil 

plot ini disebut dengan diagram pencar (scatter diagram ).jika terdapat 
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gejala bahwa letak titik- titik data itu menyebar disekitar garis lurus, 

maka antara kedua variabel terdapat hubungan linier dan uji regresi 

dapat dilanjutkan. Namun, jika titik- titik data itu tidak berada di 

sekitar garis lurus, maka antara kedua variabel tersebut tidak terdapat 

hubungan linier, maka uji regresi tidak dapat dilanjutkan.  

Rumus uji Linieritas yaitu sebagai berikut : 

                            

                                                     

 

=  

 

               

                            

Keterangan: 

    Jumlah kuadrat total 

    Jumlah kuadrat koefisien 

Jumlah kuadrat regresi (b|a) 

    Jumlah kuadrat sisa  

 Jumlah kuadrat tuna cocok 

 Jumlah kuadrat galat  

Dalam penelitian ini, uji linearitas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS 20.0 for windows. Adapun langkah operasional 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Pilih menu Analyze -> Regression -> Curve 

Estimation; 
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b. Masukkan Dependent Variabel: Y dan Independent 

Variabel: X, tekan OK; 

c. Regresi Linier Sederhana 

Regresi Linier Sederhana adalah hubungan secara linier antara satu 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen apakah 

positif atau negatif. Data yang digunakan minimal berskala interval. 

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut : 

 

Sementara nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

    

 

Keterangan : 

Y =  Motivasi belajar siswa 

a =  Konstanta regresi untuk X = 0 

b   = Koefisien arah regresi yang menentukkan arah bagaimana regresi 

terletak 

X =  Kompetensi guru  

n = Jumlah data sampel 

Dalam penelitian ini, uji regresi linear sederhana dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 20.0 for windows. Adapun 

langkah operasional yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Pilih menu Analyze -> Regression -> Linear    

b. Masukkan Dependent Variabel: Y dan Independent 

Variabel: X, tekan OK; 

d. Uji F 

Menguji keberartian regresi linier sederhana ini dimaksudkan untuk 

meyakinkan diri apakah regresi (berbentuk linier) yang dapat 

berdasarkan penelitian ada artinya bila dipakai untuk membuat 
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kesimpulan mengenai hubungan sejumlah peubah yang sedang 

dipelajari. 

Berikut ini adalah langkah- langkah dalam melakukan uji keberartian 

regresi : 

a). Menentukan hipotesis 

 :  Regresi tidak berarti 

 Regresi berarti  

b). Taraf signifikansi sebesar  α = 5% 

c). Kriteria pengujian 

 Rumus yang digunakan untuk uji F ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

JK(b  

              =  

(Sudjana, 2003: 19) 

Dalam penelitian ini, uji f dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 20.0 for windows. Adapun langkah operasional yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Pilih menu Analyze        Regression      Curve Estimation; 

b. Masukkan Dependent Variabel: Y dan Independent Variabel: X, 

tekan OK; 

Setelah menghitung F, selanjutnya bandingkan dengan Ftabel. Jika 

Fhitung lebih besar dari Ftabel dengan taraf nyata 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa regresi tersebut berarti yang artinya penelitian 

dapat dilanjutkan. begitupun sebaliknya jika Fhitung lebih kecil dari 

Ftabel dengan taraf nyata 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa regresi 

tersebut tidak berarti. Dalam penelitian ini Uji F dilakukan dengan 



59 
 

 

menggunakan software SPSS.  

Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut :  

Fhitung > Ftabel , maka  Ha diterima dan  Ho ditolak.  

Fhitung ≤ Ftabel , maka  Ha ditolak dan  Ho diterima.  

e.    Uji t 

Selain uji F perlu dilakukan uji t guna mengetahui keberartian 

koefisien regresi, dengan hipotesis statistik sebagai berikut : 

: β = 0,  tidak terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap 

motivasi    belajar siswa 

: β ≠ 0,  terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap motivasi 

belajar siswa Rumus yang digunakan  adalah sebagai 

berikut : 

t = 
𝒃

𝑺𝒃
 

 

 

Keterangan : 

b   = Koefisien Regresi 

Sb = Standar Deviasi 

(Sudjana, 2003: 31) 

 

Dengan : 

 

(Sudjana, 2003:23) 

Selanjutnya harus digunakan distribusi Student t dengan dk = (n – 2), 

berdasarkan kriteria: 

Menurut Priyatno (2009:149) kriteria pengujian Uji t adalah  

: 
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a. Jika t tabel  ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima 

b. Jika t hitung <  t tabel  atau t hitung > t tabel,  maka H0 ditolak.  

 

 


