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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Arah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sebagaimana diamanatkan 

dalam undang- undang Nomor 22 tahun 1999 serta adanya tuntutan era global 

yang semakin dominan memerlukan terjadinya pemerintahan yang kuat dan 

berdaya saing tinggi. Sementara itu, kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa 

ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai representasi 

pembuat buah karya. 

Pada sisi pemerintahan yang competitif tersebut, pemberian otonomi luas 

kepada kabupaten/kota dimaksudkan agar masing-masing kabupaten/kota secara 

otonom mampu mengemas diri untuk memasuki era kompetisi. Dalam konteks 

kompetisi itulah kemampuan kompetitip pemerintah ditentukan oleh tersedianya 

sumber daya manusia aparatur yang professional dan berkualitas. 

Sejalan dengan kondisi logis itu, pemerintah kota bandung melalui 

peraturan daerah Nomor : 06 tahun 2001 membentuk kantor pendidikan dan 

pelatihan kota bandung. Urgensi dibentuknya kantor pendidikan dan latihan di 

lingkuangan pemerintah kota bandung terletak pada bagaimana membentuk 

aparatur pemerintah kota bandung menjadi sumber daya manusia pemerintahan 

yang handal. memiliki kapabilitas tinggi, dan professional dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya.  
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Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 bagian 

kelima, pendidikan dan pelatihan secara spesifik terdapat pada pasal 26 ayat 4 

tentang satuan PLS dan ayat 5 mengenai kursus dan pelatihan sebagai berikut :  

(4)Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majalis 

taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 

(5)Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan 

pembekalan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan potensi, bekerja, usaha mandiri, 

dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

  

Sesuai dengan ketentuan  pasal 26 point 4 dan 5, kursus dan pelatihan 

merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam memberikan pembekalan 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan 

diri, mengembangkan potensi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Satuan pendidikan nonformal yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 adalah 

lembaga pelatihan. Sedangkan pelatihan yang dimaksud dalam pasal 26 point 5 

memiliki Bentuk atau tipe  bermacam-macam, bentuk pelatihan dikategorikan 

kepada dua golongan, yaitu (1) pelatihan yang didasarkan kepada lembaga dan  

(2) pelatihan yang didasarkan kepada pekerjaan. 

Pelatihan yang didasarkan kepada Lembaga salah satunya adalah pelatihan 

yang berada dalam naungan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) di Lembang. 

Tujuan dari Pelatihan Kelembagaan adalah sebagai upaya dari lembaga, BBPP 

Lembang, dalam meningkatkan kemampuan aparatur dan non aparatur negara di 

bidang Pertanian, baik mengenai budidaya, penyuluhan dan pelatihan khusus. 

Pengambilan keputusan menjadikan BBPP lembang sebagai lokasi penelitian 
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adalah karena BBPP lembang merupakan balai besar pelatihan dan konsentrasi 

peneliti adalah di bidang pelatihan. Sehingga hal tersebut bisa diangap relevan. 

Peneliti dapat melakukan penelitian mengenai proses pelatihan, baik mengenai 

pembelajaran, manajemen dan evaluasi di BBPP Lembang. 

BBPP lembang juga memiliki tugas melaksanakan dan mengembangkan 

teknik pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan dibidang pertanian bagi 

aparatur dan nonaparatur pertanian. Pengembangan pelatihan teknis salah satunya 

melalui Diklat Teknis Budidaya tanaman krisan. Penyelenggaraan diklat Teknis 

Budidaya Tanaman Krisan disesuaikan dengan permintaan pasar dalam negeri 

maupun luar negeri yang semakin meningkat, sehingga memerlukan keahlian 

tertentu agar budidaya tanaman krisan di daerah tertentu sesuai harapan pasar. Hal 

ini merupakan peluang yang baik sekali bagi para pelaku usaha krisan untuk 

memberikan kontribusinya secara nasional melalui pengembangan florikultura. 

Saat ini sentra budidaya krisan terdapat di Propinsi Jawa 

Barat(Kab.Cianjur,Sukabumi,dan Bandung Barat), di Propinsi Jawa 

Tengah(kab.Semarang, dan Wonosobo), di Propinsi D.I Yogyakarta(Kab.Sleman), 

di Propinsi Jawa Timur(Kab.Pasuruan, Malang, dan Batu) dan Propinsi Sumatra 

Utara( Kab.Tanah Karo). Sasaran diklat teknis budidaya krisan ini secara umum 

peserta terbagi menjadi dua yaitu aparatur dan nonaparatur.  Peserta aparatur 

adalah para penyuluh pertanian dan peserta non aparatur adalah petani bunga.  

Hasil yang diharapkan dari diklat ini adalah meningkatkan kompetensi 

teknis aparatur dan non aparatur lingkup pertanian tentang usaha tani krisan yang 

berwawasan agribisnis. Oleh karena itu materi yang disampaikan pada diklat 
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krisan akan menambah pengetahuan peserta diklat di bidang tanaman krisan pot 

atau krisan potong. 

Materi latihan akan mudah dipahami apabila fasilitator bisa menyampaikan 

materi dengan metode yang sesuai dan dapat mengambil alih kondisi dan situasi 

kelas juga peserta. Mengambil alih bukan menguasai peserta sepenuhnya, tetapi 

mengendalikan keadaan peserta, seperti memberikan semangat dan dorongan, 

mengetahui kondisi mereka, membuat kontrak belajar yang adil dan sesuai 

kebutuhan mereka.  

Fasilitator juga harus bisa memberikan motivasi belajar kepada peserta 

diklat. Motivasi belajar akan berguna untuk peningkatan daya serap mereka 

terhadap materi yang disampaikan. Apabila mereka mempunyai motivasi yang 

tinggi maka daya serap mereka akan materi yang disampaikan akan kuat. Begitu 

pula sebaliknya, apabila motivasi rendah maka daya serap mereka akan materi 

pun akan lemah.  

Motivasi juga  mempengaruhi hasil akhir diklat teknis budidaya krisan. 

Hasil akhir yang berupa angka rata-rata nilai akhir materi akan meningkat dan 

menurun sesuai motivasi yang dimiliki oleh peserta. Kedua hal itu  yang akan 

diteliti oleh peneliti yaitu bagaimana pengaruh motivasi terhadap nilai akhir, 

bagaimana pengaruh persepsi pesertaterhadap nilai akhir. Penelitian ini penting 

dilakukan karena dalam beberapa bulan setelah diklat berakhir, utusan dari BBPP 

akan mengunjungi salah satu daerah sentra krisan untuk mengetahui apakah telah 

terjadi peningkatan dalam produksi krisan di daerah tersebut.  
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Oleh karena hal itu peneliti mengambil penelitian mengenai ada tidaknya 

hubungan antara motivasi dan persepsi peserta ketika Diklat Teknis Budidaya 

Krisan berakhir. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Motivasi dan 

Persepsi Peserta Terhadap Hasil Pembelajaran Peserta Diklat di Diklat Budidaya 

Krisan di BBPP Lembang”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari hubungan keterkaitan antara guru dan murid 

adalah penting. Interaksi yang terjadi diantara keduanya pun sangat 

mempengaruhi proses belajarnya. Begitu pula dengan kehidupan sehari-hari 

hubungan antara guru dan murid di suatu lembaga. Latar belakang masalah di atas 

menyatakan bahwa adanya kesenjangan antara pelajar yang disebut dengan 

peserta diklat, karena berada dalam lembaga pelatihan(BBPP) dan pengajar yang 

disebut fasilitator. Kesenjangan itu terjadi di ruang kelas, ada batas besar antara 

keduanya, di mana kewajiban fasilitator adalah memberikan materi kepada peserta 

dan hak peserta untuk mendapatkan materi tersebut sebagai ilmu tambahan. 

Sebagian fasilitator memilih fokus pada penyampaian materi tanpa mempedulikan 

bagaimana iklim belajar di kelas saat itu. Identifikasi masalah lainnya yang 

ditemukan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Daya serap seseorang terhadap materi yang disampaikan berbeda, ada yang 

cepat paham dan mengerti ada yang lambat dalam memahami dan mengerti. 

2. Media pembelajaran memberikan pengaruh terhadap persepsi 

pesertaseseorang , karena alat bantu belajar akan mempermudah fasilitator 

dalam menyampaikan materi. 
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3. Metode pembelajaran yang dilakukan fasilitator dalam memberikan materi 

di kelas, adalah diskusi, ceramah, tanyajawab, ungkap pengalaman, 

penugasan dan pengkajian hasil praktek lapangan.  Metode  pembelajaran 

yang sesuai akan memudahkan peserta diklat menyerap/memahami materi . 

4. Kemampuan fasilitator dalam menguasai materi adalah baik karena mereka 

mempunyai bidang keahliannya masing-masing di setiap materi latihan. 

5. Kondisi  dan iklim belajar di kelas akan memberikan pengaruh dalam 

penguasaan materi peserta diklat, apabila kondisi bisa kondusif maka 

peserta juga akan mudah memahami materi yang ada. Apabila iklim belajar 

baik, fasilitator bisa mengamati situasi dan kondisi kelas maka peserta akan 

memahami materi latihan dengan baik. 

6. Fasilitator harus membuat kontrak belajar dengan peserta diklat agar peserta 

diklat tidak merasa lelah menerima materi yang hendak disampaikan. 

7. Seseorang mempunyai motivasi dalam hidupnya maka dia akan melakukan 

sesuatu yang baik untuk masa depannya karena mereka memiliki motivasi 

yang mendorong mereka untuk mencapainya. Karena itu fasilitator harus 

memiliki kemampuan mendorong peserta diklat untuk memahami 

pentingnya materi yang dia sampaikan. 

8. Dalam proses pembelajaran persepsi pesertaseseorang akan sangat 

tergantung pada motivasinya. Orang yang mempunyai motivasi tinggi maka 

dia akan bisa memahami materi latihan yang diberikan oleh fasilitator. 
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9. Seseorang dengan Motivasi rendah tidak dapat menyerap semua informasi 

yang ada di materi latihan karena peserta merasa tidak penting terhadap 

materi. 

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah maka dapat disimpulkan rumusan 

masalahnya ialah “ Apakah motivasi dan persepsi peserta diklat memiliki 

pengaruh terhadap hasil pembelajaran peserta diklat di BBPP lembang ?” 

Merujuk pada hasil identifikasi masalah dan rumusan masalah tersebut, 

peneliti hendak membatasi permasalahan dalam beberapa pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana gambaran motivasi peserta diklat dalam mengikuti diklat  di  

BBPP lembang ? 

2. Bagaimana gambaran persepsi peserta  diklat di BBPP Lembang 

3. Bagaimana pengaruh motivasi  dan persepsi peserta terhadap hasil 

pembelajaran diklat di BBPP Lembang ? 

D. Tujuan Penelitian 

   

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menggambarkan motivasi peserta diklat  di BBPP Lembang  

2. Untuk menggambarkan persepsi peserta  diklat di BBPP Lembang 

3. Untuk mengetahui pengaruh  motivasi dan persepsi peserta terhadap hasil 

pembelajaran diklat di BBPP Lembang 
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E. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan : 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan wawasan mengenai diklat  yang terselenggara di BBPP lembang.  

2. Secara praktis, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dan 

pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang memiliki permasalahan 

yang sama dengan penelitian ini 

F. Variabel Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari dua variabel penelitian sebagai berikut : 

1. Motivasi peserta diklat 

Motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk 

melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu (Sadirman,2008: 75). 

Motivasi itu bisa berasal dari dalam diri(intrinsik) ataupun dari luar(ekstrinsik) 

individu. Motivasi intrinsik saja tanpa dukungan motivasi ekstrinsik  tidak akan 

menyebabkan sesorang sukses. Kedua motivasi harus saling bersinergi agar 

individu bisa mencapai apa yang diinginkannya. 

2. Persepsi   

Persepsi  adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan.(Desiderato, 1976:129. Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah 

persepsi peserta diklat terhadap materi latihan di BBPP Lembang. Persepsi 

tersebut berkaitan dengan pemahaman materi, pemanfaatan materi, penjelasan 

materi, pengaplikasian materi, memberikan contoh dan pengembangan diri. 
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3. Hasil Pembelajaran  

Hasil pembelajaran merupakan proses belajar yang akan menghasilkan 

perubahan dalam ranah kognitif(keilmuan), afektif(sikap) dan 

psikomotorik(perilaku).(Djudju Sujana(1996):22). 

Dalam peneltian ini hasil pembelajaran yang dimaksudkan adalah nilai akhir 

pembelajaran diklat teknis budidaya krisan. 

G. Definisi Operasional 

1. Pengaruh  

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu(orang,benda) yang 

ikut membentuk watak,kepercayaan atau perbuatan-perbuatan(Kamus Besar 

Bahasa Indonesia(2002:849 ). Yang dimaksud pengaruh dalam penelitian ini ialah 

daya yang ada atau yang timbul dari motivasi sebagai variabel X1, persepsi 

peserta sebagai X2 dan hasil pembelajaran diklat sebagai variabel Y.  

2. Motivasi  

Motivasi adalah dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk 

melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu( Sadirman(2008) : 75) 

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow (1943;1970), arti motivasi 

adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang 

individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang 

tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang 

diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Dengan 

demikian, motivasi peserta didik yang dimaksud dalam penelitian  adalah 

motivasi peserta dalam menguasi materi diklat. 
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3. Hasil Pembelajaran 

Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam ranah 

kognitif(penalaran, penafsiran, dan penerapan informasi), peningkatan 

kompetensi(keterampilan intelektual dan sosial), pemilihan dan penerimaan 

secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan 

untuk berbuat atau merespon suatu rangsangan(stimuli).(Djudju 

Sujana(1996):22). 

Dalam penelitian hasil belajar yang dimaksud adalah hasil pembelajaran 

akhir peserta diklat berupa angaka rata-rata nilai akhir materi diklat teknis 

budidaya krisan. 

4. Pendidikan dan Pelatihan adalah pendidikan yang didalamnya berisikan 

mengenai pelatihan, pelatihan sendiri pada hakikatnya mengandung unsur 

pembinaan dan pendidikan. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan adalah 

kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang dalam 

penelitian ini BBPP lembang kepada peserta pelatihan baik aparatur maupun 

non aparatur.  

Diklat yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah diklat teknis budidaya 

krisan potong(Oemar Hamalik:2007) 

5. Persepsi  

Persepsi  adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan.(Desiderato, 1976:129. Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah 

persepsi peserta diklat terhadap materi latihan di BBPP Lembang. Persepsi 
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tersebut berkaitan dengan pemahaman materi, pemanfaatan materi, penjelasan 

materi, pengaplikasian materi, memberikan contoh dan pengembangan diri.  

H. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan 

kerangka berpikir yang peneliti ajukan. Berdasakan pada permasalahan dan tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan di atas , maka hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

PENGARUH ANTARA KEDUA VARIABEL PENELITIAN 

   

 

 

1. Variabel Bebas 

X1 = motivasi peserta diklat 

X2 = persepsi peserta 

2. Variabel terikat 

Y =  hasil pembelajaran 

Berdasarkan pada pola tersebut hipotesa mayor “ Terdapat pengaruh yang 

berarti dari motivasi dan persepsi peserta diklat yang diselenggarakan oleh BBPP 

Lembang terhadap hasil pembelajaran diklat ”. Sedangkan untuk hipotesis 

minornya adalah “Terdapat pengaruh yang berarti dari motivasi terhadap hasil 

pembelajaran” dan “terdapat pengaruh yang berarti dari persepsi peserta terhadap 

hasil pembelajaran”. 

Variabel  X1 

Variabel  Y 

Variabel  X2 
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I. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data 

 

1. Metode Penelitian 

Peneltian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif dengan menggunakan 

teknik korelasi dan regresi untuk melihat hubungan dan pengaruh  variabel X  

terhadap Y. Variabel X terbagi menjadi dua yakni motivasi peserta diklat dan 

persepsi peserta, variabel Y adalah hasil pembelajaran diklat berupa nilai akhir 

diklat. Artinya penelitian ini berupaya menghubungkan motivasi dan persepsi 

peserta peserta diklat  dengan hasil pembelajaran diklat . 

2. Populasi dan Sampel 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009:80) bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah Peserta Diklat di BBPP Lembang. Peserta yang 

mengikuti Diklat ini berjumlah 60 orang, sedangkan dengan menggunakan taraf 

signfikansi 5% maka sampel yang akan di uji adalah 52 orang (Sugiono (1997 : 

67) ). Berdasarkan pada pertimbangan bahwa semakin dekat dengan populasi 

maka semakin bagus, peneliti mengambil sampel 56 orang. 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian disusun berdasarkan pada  pokok permasalahan yang 

terdapat dalam kegiatan penelitian, selanjutnya dikembangkan dalam bentuk 

pernyataan. Pada pernyataan angket terdiri dari perkembangan beberapa aspek 

dan indikator penelitian, sebagai dasar untuk mendapatkan data penelitian. Angket 
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berawal dari permasalahan yang ada dan kemudian diturunkan menjadi kisi-kisi 

penelitian yang selanjutnya dibuat semacam angket atau kuesioner. 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat 

pengumpul data yang berbentuk kuesioner yang berisi tentang sejumlah 

pernyataan. Oleh karena itu alat pengumpul data untuk semua variabel yaitu 

berbentuk pernyataan positif. Untuk penilaian peneliti menggunakan skala likert 

dengan lima option kemungkinan jawaban yaitu : Sangat Setuju,Setuju,Ragu-

ragu,Kurang Setuju,Tidak Setuju, dengan bobot nilai 1, 2, 3, 4,5. Untuk 

pernyataan negatif , 5,4, 3, 2, 1 untuk pernyataan positif. Bobot nilai setiap 

responden dijumlahkan sehingga diperoleh skor total. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. Observasi adalah proses memperoleh data dengan cara mengamati objek 

penelitian dan kondisi objektif tempat penelitian secara langsung. 

b. Angket yaitu memperoleh data dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden yang dikerjakan secara sistematis dan 

berdasarkan kepada tujuan penelitian 

c. Studi dokumentasi yaitu digunakan untuk memperoleh data dari objek yang 

diteliti yaitu tentang aktivitas belajar mengajar peserta diklat teknis 

budidaya krisan. 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat 

diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Instrumen 

penelitian diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan hipotesis 

menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. 

Proses analisis data dimulai dari memberi skor pada hasil kuisioner  secara 

keseluruhan kemudian menggunakan korelasi dan analisis regresi linier sederhana. 

Korelasi adalah pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan 

dengan derajat keeratan atau tingkat hubungan variabel-variabel. Mengukur 

derajat hubungan dengan korelasi yaitu dengan koefisien korelasi r. Sedangkan 

regresi adalah pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan 

dengan bentuk hubungan atau fungsi. Hubungan tersebut harus secara linear 

antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis 

regresi ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.  

Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut: 

a. Rumus regresi linier sederhana 

Ỷ = a + bX  

Sumber : Sugiono(2001:169) 

Keterangan: 

Ỷ = (baca Y topi), subjek variabel terikat(dependen) yang diproyeksikan 
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X = Variabel bebas(independen) yang mempunyai nilai tertentu untuk 

diprediksikan. 

a  = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan variabel Y) 

Sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan rumus uji normalitas dan 

homogenitas adalah sebagai berikut : 

b. Rumus uji normalitas 

1) Merumuskan formula hipotesis 

2) Menentukan taraf nyata (a) 

3) Menentukan Nilai Uji Statistik 

4) Menentukan Kriteria Pengujian Hipotesis 

5) Memberikan kesimpulan 

c. Rumus uji homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variable X 

dan Y bersifat homogeny atau tidak. 

Langkah-langkah menghitung uji homogenitas: 

1) Mencari Varians/Standardeviasi Variabel X danY, dengan rumus:  

2) Mencari Fhitung dengan dari varians X danY, dengan rumus:  

3) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada table distribusi F,  

J. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka penulis 

mengemukakan sistematika penulisan skripsi ini yaitu : 
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Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  

anggapan dasar, pertanyaan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan 

teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi penjelasan tentang konsep dasar PLS. 

Konsep dasar pelatihan dan pendidikan, konsep dasar motivasi, konsep dasar 

motivasi A. Maslow, hakikat belajar dan konsep dasar persepsi. 

Bab III Metode Penelitian, membahas tentang metode penelitian, subjek 

penelitian, teknik dan instrument pengumpulan data, metode pengumpulan dan 

analisis data, serta langkah-langkah pengumpulan data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,  terdiri dari  gambaran lokasi 

penelitian, identitas responden, pengolahan data dan analisis regresi linear 

sederhana. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, merupakan bagian akhir dari keseluruhan 

penelitian. Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.  

 


