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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif 

yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa angka-

angka kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase 

dengan tujuan memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada sebagai 

hasil penelitian. Menurut Arikunto penelitian survei  adalah penelitian yang benar-

benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, 

lapangan atau wilayah tertentu.
1
 Data yang terkumpul diklasifikasikan atau 

dikelompok-kelopokkan menurut jenis, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya 

lengkap, kemudian dibuat kesimpulan. 

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan atas 

prinsip-prinsip statistik untuk menarik suatu kesimpulan terhadap permasalahan 

dalam penelitian ini. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kendari yang berlangsung 

selama tiga bulan mulai  Januari s/d April 2019. Alasan pemilihan lokasi sekolah ini 

sebagai tempat untuk penelitian karena peneliti telah melakukan praktek mengajar 

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di tempat ini  selama dua bulan dan mengamati 

adanya permasalahan yang menjadi alasan melakukan penelitian ini.  

                                                           
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 4 
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C. Variabel dan Desain Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Menurut Sugiono variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
2
 

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yaitu satu variabel X1 (independent), 

satu variabel X2 (intervening), dan satu variabel Y (dependent), dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Kompetensi pedagogik guru PAI : Variabel X1 (Independent) 

2. Motivasi Belajar    : Variabel X2 (Intervening) 

3. Hasil belajar PAI    : Variabel Y (Dependent)  

Penjelasan: 

- Variabel Bebas (Independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 

- Variabel Terikat (Dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

- Variabel Antara (Intervening) adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diukur dan diamati. 

Variabel ini merupakan variabel antara/penyela yang terletak di antara 

variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung 

mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat.
3
 

                                                           
2
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 

h. 39. 
3
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,…h. 39-40. 
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Gambar 3.1 

Konstelasi Variabel Penelitian
4
 

 

Ket: 

- PyX1   : 

 

Pengaruh Langsung Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama 

Islam terhadap Hasil Belajar Siswa di SMK Negeri 2 Kendari. 

- PyX2   : Pengaruh Langsung Motivasi terhadap Hasil Belajar Siswa di SMK 

Negeri 2 Kendari. 

- PyX1X2 : Pengaruh Tidak Langsung Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan 

Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Melalui Motivasi Belajar Siswa 

di SMK Negeri 2 Kendari. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentuyang diterapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
5
 Populasi pada penelitian ini adalah 

siswa kelas X dan XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Kendari, yang 

                                                           
4
 Sudirman, Pengaruh Iklim Organisasi  dan Organizational Based Self Esteem terhadap 

Kinerja Guru di Kabupaten Bombana, (Tesis) IAIN Kendari, 2018 
5
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,…h. 80. 

   Kompetensi Pedagogik Guru PAI (X1) 

        Hasil Belajar PAI (Y) 

  Motivasi Belajar (X2) 
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berjumlah sebanyak 176 siswa. Adapun rincian jumlah populasi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Siswa Kelas X dan XI Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

SMK Negeri 2 Kendari 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 X Listrik A 34 

2 X Listrik B 31 

3 X Listrik C 33 

4 XI Listrik A 25 

5 XI Listrik B 20 

6 XI Listrik C 33 

Jumlah 176 

Sumber: Dokumen SMK Negeri 2 Kendari 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

Proportionate Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan bila populasi 

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan bersrata secara proporsional. 

Strata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelas X dan XI Teknik  Instalasi 

Listrik. Pengambilan sampel pada penelitian ini karena peneliti melihat bahwa di 

kelas tersebut hasil belajar siswa masih rendah dibandingkan dengan kelas lain. 

Pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2
 

Dimana: 

N  = Ukuran Populasi 

n  = Ukuran Sampel 
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e  =  Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel
6
 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

𝑛 =
176

1 + 176. (0.1)2
=

176

2.76
= 63.76 ≈ 64 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

Berdasarkan perhitungan tersebut maka sampel pada penelitian adalah 64 

respoden dan disebar secara proposional pada tiap-tiap kelas. Teknik penetapan  

sampel secara Random Sampling menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
. 𝑛 

dimana:  

ni  =Jumlah sampel pada tiap kelas 

 Ni  =Jumlah populasi pada tiap kelas 

 N   = Jumlah populasi seluruhnya 

n   = Jumlah sampel seluruhnya 

Dari rumus diatas diperoleh jumlah sampel menurut masing-masing kelas 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Rincian Pengambilan Sampel Tiap Kelas 

No Kelas/Jurusan 
Jumlah Populasi Jumlah Sampel (ni) 

1 X Listrik A 34 (34 × 64)/176 = 12,36 

2 X Listrik B 31 (31 × 64)/176 = 11,27 

3 X Listrik C 33 (33 × 64)/176 = 12 

4 XI Listrik A 25 (25 × 64)/176 = 9,09 

5 XI Listrik B 20 (20 × 64)/176 = 7,27 

6 XI Listrik C 33 (33 × 64)/176 = 12 

 Jumlah 176 64 

Sumber : Dokumen SMK Negeri 2 Kendari 

                                                           
6
 Riduwan & Akdon, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h. 249. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tes Hasil Belajar, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tes tertulis 

yang dilakukan oleh guru bidang studi pendidikan agama Islam dengan 

rentang skor nilai dari 0 sampai dengan 100. Tes diberikan sebanyak satu kali 

dengan materi pelajaran yang sudah diajarkan dalam beberapa KD. Tes 

diberikan pada siswa kelas X dan XI. Materinya diambil dari materi pelajaran 

yang sudah diajarkan. Bentuk tes yang diberikan adalah esai tes dengan 

jumlah soal sebanyak 5 soal. Penskoran nilai setiap nomor didasarkan pada 

tingkat kesukaran soal. Pemeriksaan hasil tes dan penskoran jawaban setiap 

siswa didasarkan pada jawaban siswa. Selanjutnya, nilai hasil tes setiap siswa 

dijadikan sebagai data penelitian untuk hasil belajar. 

2. Angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
7
 Angket dalam penelitian ini menggunakan skala likert, 

dimana digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang kejadian atau peristiwa.
8
 Dengan 

menggunakan skala likert, maka variabel-variabel penelitian yang sudah 

ditetapkan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator 

ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir  pertanyaan atau pernyataan yang 

perlu dijawab oleh responden dengan opsi jawaban sebagai berikut: 

                                                           
7
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,…h. 142. 

8
Riduwan & Akdon, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika,…h. 16 
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Tabel 3.3 Skala Penilaian Angket 

Jawaban/Kriteria SS S RR TS STS 

Skor Persentase  81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 

Pertanyaan/pernyataan positif 5 4 3 2 1 

Pertanyaan/pernyataan negatif 1 2 3 4 5 

 

 Keterangan: 

- SS  : Sangat Setuju 

- S  : Setuju 

- RR  : Ragu-Ragu 

- TS  : Tidak Setuju 

- STS : Sangat Tidak Setuju 

3. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar 

sebagai data pendukung dalam penelitian ini.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. 

Pengukuran ini bertujuan menghasilkan data kuantitatif yang tepat pada obyek 

penelitian.Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang 

berfungsi untuk memperoleh data tentang variabel kompetensi pedagogik guru PAI, 

variabel motivasi belajar dan tes tertulis yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh 

hasil belajar siswa. 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen  

Variabel Indikator Nomor Item 

Kompetensi 

Pedagogik Guru 

PAI  

1. Pemahaman wawasan dan 

landasan kependidikan 

1, 2, 3, 4 

2. Pemahaman peserta didik 4, 5,  6, 7, 8, 9 
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3. Perancangan 

pembalajaran 

10, 11 

4. Pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik dan 

dialogis 

12, 13, 14, 15, 16 

5. Pemanfaatan teknologi 

pembelajaran 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 2425, 26 

6. Evaluasi hasil belajar 27, 28, 29, 30, 31, 32 

Motivasi belajar 1. Tekun 1, 2, 3, 4 

2. Ulet 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

3. Minat 15, 16, 17, 18, 19, 20 

4. Mandiri 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 

5. Mendapat pujian 28, 29, 30 

6. Lingkungan belajar yang 

kondusif 

31, 32 

Hasil belajar PAI Nilai Ulangan Harian  

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Uji validitas adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna 

instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan 

yang dihasilkan oleh skor instrumen. Validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Pengujian validitas 

instrumen dapat dihitung menggunakan rumus korelasi product moment, sebagai 

berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌 − ∑𝑋∑𝑌

  𝑁 ∑𝑋2 −  ∑𝑋 2 {𝑁 ∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N : jumlah sampel 
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∑X : jumlah  skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑XY : jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y
9
 

Kriteria validitasnya satu butir instrumen adalah bila nilai r hitung> r 

tabel.Besarnya harga r tabel ditentukan oleh taraf signifikan dan derajat kebebasan (dk). 

Dalam uji instrumen ini, taraf signifikansi di tetapkan pada  𝛼 = 0.05, sedangkan 

derajat kebebasannya di sesuaikan dengan jumlah sampel uji coba.  

Sedangkan uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu angket yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Setelah semua butir pernyataan 

dinyatakan valid, maka uji selanjudnya adalah menguji realibilitas (kehandalan) 

instrumen. Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach, sebagai berikut: 

𝑟𝑖 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

M (k − M

k st
2 ) 

Ket: 

𝑟𝑖       = koefisien reliabilitas instrumen (Alpha Cronbach) 

k        = Jumlah item dalam instrumen 

M       = Mean skor total 

𝑠𝑡
2      = Varians total

10
 

 Uji reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui konsisten suatu 

instrumen, untuk menunjukkan apakah instrumen tersebut dapat dipercaya untuk 

                                                           
9
Riduwan & Akdon, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika,…h. 124 

10
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,…h. 132 
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digunakan sebagai alat pengumpul data. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Perhitungan dilakukan menggunakan 

aplikasi SPSS Versi 23 dengan cara memasukkan nilai item butir yang valid dan 

membuang nilai butir yang drop. Reliabilitas instrumen juga digunakan untuk melihat 

alat ukur yang digunakan menunjukkan konsistensi di dalam mengukur gejala yang 

sama. Sebab suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai CronbachAlpha>0,70.
11

 

1. Variabel Kompetensi Pedagogik Guru (X1) 

a. Uji Validitas Instrumen Kompetensi Pedagogik Guru 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen kompetensi pedagogik guru yang 

diujicobakanpada 64 responden dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dengan df = 64 – 

2 = 62, sehingga diperoleh nilai rtabelsebesar 0,246. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Kompetensi Pedagogik Guru 

No Indikator 
Nomor Item 

Valid Drop 

1 Pemahaman wawasan dan landasan 

kependidikan 

1, 2, 3 4 

2 Pemahaman peserta didik 5, 6, 7, 8, 9  

3 Perencangan pembelajaran 10, 11  

4 Pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis 

12, 13, 15, 16 14 

5 Pemanfaatan teknologi pembelajaran 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 25, 26 

24 

6 Evaluasi hasil belajar 27, 28, 29, 30, 31, 32  

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil ujicoba 32 item 

pertanyaan diperoleh 29 item yang dinyatakan valid dan 3 butir pertanyaan yang 

                                                           
11

  Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), Cet. Ke VIII,h. 48 
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dinyatakan tidak valid (drop), yaitu nomor item 4, 14, dan 24. (Lihat lampiran 2, h. 

111-112) 

Tabel 3.6 Hasil Reliabilitas Uji Validitas 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

 

Ket 

Item1 80.7031 474.498 .591 .922 Valid 

Item 2 80.6406 465.504 .693 .920 Valid 

Item 3 80.7656 476.754 .589 .922 Valid 

Item 4 80.6719 475.367 .125 .922 Tidak Valid 

Item 5 80.6250 467.571 .660 .921 Valid 

Item 6 80.5938 476.086 .560 .922 Valid 

Item 7 80.6719 475.970 .572 .922 Valid 

Item 8 80.6094 478.305 .530 .923 Valid 

Item 9 79.9844 495.476 .276 .927 Valid 

Item 10 80.6719 463.811 .726 .920 Valid 

Item 11 80.6875 466.980 .708 .920 Valid 

Item 12 79.9844 495.476 .280 .927 Valid 

Item 13 80.9219 474.454 .611 .922 Valid 

Item 14 80.6406 479.028 .111 .923 Tidak Valid 

Item 15 80.5156 472.603 .597 .922 Valid 

Item 16 80.0313 492.380 .260 .926 Valid 

Item 17 80.8438 473.689 .577 .922 Valid 

Item 18 80.7500 472.571 .617 .922 Valid 

Item 19 80.2031 487.688 .328 .926 Valid 

Item 20 80.5000 470.794 .613 .922 Valid 

Item 21 80.5000 463.714 .735 .920 Valid 

Item 22 80.2969 492.720 .263 .926 Valid 

Item 23 80.1563 488.642 .339 .925 Valid 

Item 24 80.1875 470.726 .211 .921 Tidak Valid 

Item 25 80.5313 484.094 .399 .925 Valid 

Item 26 80.5469 482.855 .454 .924 Valid 
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Item 27 80.2969 476.656 .506 .923 Valid 

Item 28 80.4844 467.047 .641 .921 Valid 

Item 29 80.4844 470.222 .620 .921 Valid 

Item 30 80.1875 487.688 .624 .921 Valid 

Item 31 80.2031 470.726 .328 .926 Valid 

Item 32 80.6719 463.811 .726 .920 Valid 

b. Uji Reliabilitas Instrumen Komptensi Pedagogik Guru 

Setelah melalui uji validitas diperoleh 29 item pertanyaan yang valid, 

kemudian dilanjutkan dengan menghitung reliabilitas item menggunakan rumus 

statistik Scale-R SPSS versi 23, sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kompetensi Pedagogik guru 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.922 32 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas cronbach 

alpha sebesar 0,922. Koefisien reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa 92,2% 

instrument dapat dipercaya. Nilai koefisien diatas lebih besar dari 0,70, sehingga 

instrumen variabel kompetensi pedagogik guru dapat dinyatakan reliabel. (Lihat 

lampiran 2, h. 113-114) 

2. Variabel Motivasi Belajar (X2)  

a. Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen motivasi yang diujicobakan pada 64 

responden dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dengan df = 64 – 2 = 62, sehingga 

diperoleh nilai r tabel sebesar 0,246. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut 

ini: 
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Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar 

No Indikator 
Nomor Item 

Valid Drop 

1 Tekun 1, 2, 3 4 

2 Ulet  5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 14, 10 

3 Minat  15, 16, 17, 18, 19, 20  

4 Mandiri  21, 22, 23, 25, 26 ,27 24 

5 Mendapatkan pujian 28, 29, 30  

6 Lingkungan belajar yang kondusif 31, 32  

Berdasarkan tabel 3.8 diatas menunjukkan bahwa hasil ujicoba 32 item 

pertanyaan diperoleh 28 item yang dinyatakan valid dan 4 butir pertanyaan yang 

dinyatakan tidak valid (drop), yaitu nomor item 4, 10, 14, dan 24. (Lihat lampiran 2, 

h. 116) 

Tabel 3.9 Hasil Reliabilitas Uji Validitas 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 

Ket 

Item1 86.4688 365.015 .480 .887 Valid 

Item 2 86.0781 358.518 .596 .884 Valid 

Item 3 86.6250 367.254 .462 .887 Valid 

Item 4 86.5625 366.155 .106 .887 Tidak Valid 

Item 5 86.1406 358.567 .572 .885 Valid 

Item 6 86.3125 365.107 .469 .887 Valid 

Item 7 86.5469 361.903 .534 .886 Valid 

Item 8 86.4375 367.901 .428 .888 Valid 

Item 9 86.0625 355.964 .646 .883 Valid 

Item 10 86.2188 356.872 .123 .884 Tidak Valid 

Item 11 86.2969 381.958 .329 .895 Valid 

Item 12 86.1563 356.166 .647 .883 Valid 

Item 13 86.5000 367.492 .454 .887 Valid 

Item 14 86.2188 362.459 .126 .886 Tidak Valid 

Item 15 86.3125 382.472 .328 .895 Valid 

Item 16 86.3750 357.159 .595 .884 Valid 
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Item 17 86.3281 364.287 .469 .887 Valid 

Item 18 86.1094 366.702 .418 .888 Valid 

Item 19 86.0625 365.171 .485 .887 Valid 

Item 20 86.1406 366.599 .473 .887 Valid 

Item 21 86.5156 377.460 .312 .893 Valid 

Item 22 86.2188 373.094 .314 .890 Valid 

Item 23 85.9531 366.172 .451 .887 Valid 

Item 24 86.5469 366.823 .211 .888 Tidak Valid 

Item 25 86.4063 372.785 .343 .890 Valid 

Item 26 86.0781 362.994 .504 .886 Valid 

Item 27 86.1875 363.901 .478 .887 Valid 

Item 28 86.2188 372.713 .309 .891 Valid 

Item 29 86.1281 364.287 .429 .887 Valid 

Item 30 86.2194 366.702 .408 .888 Valid 

Item 31 86.1625 365.171 .415 .887 Valid 

Item 32 86.1206 366.599 .479 .887 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen Motivasi belajar 

Setelah melalui uji validitas diperoleh 28 item pertanyaan yang valid, 

kemudian dilanjutkan dengan menghitung reliabilitas item menggunakan rumus 

statistik Scale-R SPSS versi 23, sebagai berikut:  

Tabel 3.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Motivasi Belajar 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.887 32 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas cronbach 

alpha sebesar 0,887. Koefisien reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa 88,7% 

instrument dapat dipercaya. Nilai koefisien diatas lebih besar dari 0,70, sehingga 
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instrumen variabel motivasi belajar siswa dapat dinyatakan reliabel. (Lihat lampiran 

2, h. 116) 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskripsi adalah analisis statistik yang digunakan untuk 

mengalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generaslisasi.
12

 Analisis deskriptif digunakan untuk 

memperoleh gambaran karakteristik penyebaran nilai dari setiap variabel yang diteliti 

dengan menghitung nilia rata-rata, median, modus, varian dan standar deviasi, nilai 

minimum, nilai maksimum, dan rentangan dengan menggunakan aplikasi statistik 

Scale-R SPSS versi 23.Kemudian ditabulasikan dalam distribusi frekuensi, 

persentase, dan kategorisasi dengan kriteria sebagai berikut: 

2. Analisis Inferensial 

Dalam analisis statistik inferensial peneliti menggunakan analisis jalur untuk 

menguji hipotesis penelitian.Analisis jalur atau Path Analisis merupakan teknik 

statistik yang dipakai untuk menguji hubungan kausal antara dua atau lebih variabel. 

Menurut Rutherford analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan 

sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya memengaruhi 

variabel terikat tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung.
13
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,…h. 147 
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 Imam Gunawan, Pengantar Statistik Inferensial, (Jakarta:Rajawali pers, 2016), h. 244. 
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Sedangkan menurut Imam Ghozali analisis jalur adalah perluasan dari analisis 

regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori.
14

Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan 

antarvariabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap varaibel terikat (endogen). 

Kenyataan ini berbeda dengan model regresi biasa yang mana pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel tidak bebas hanya berupa pengaruh langsung. Pengaruh tidak 

langsung sesuatu variabel bebas terhadap variabel terikat ialah melalui variabel lain 

yang disebut variabel perantara atau disebut intervening variabel. Penentuan 

koefisien jalur dilakukan dengan menggunakan pembakuan koefisien betha untuk 

regresi yang dianalisis. Analisis jalur pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS Versi 23. 

a. Pengujian Persyaratan Analisis 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas kedunya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Dalam uji normalitas data digunakan uji Kolmograv-smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikan 0.05.Data dinyatakan berdistribusi normal jika taraf 

signifikan lebih besar dari 0.05 atau 5 %. Pengujian normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan program aplikasi SPSS versi 23. 
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2) Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah tiga variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai 

syarat dalam analisis regresi atau korelasi. Pengujian linearitas ini menggunakan 

program aplikasiSPSS versi 23, pada taraf signifikan ditetapkan 𝛼= 0.05 dengan 

kriteria bahwa dua variabel dikatakan linear apabila nilai signifikan lebih bear 

dari 0.05. 

3) Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik sebaliknya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
15

 Salah 

satu alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model 

regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya serta nilai variance 

inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidakdijelaskan oleh variabel dependen lainnya. Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai tolerance 

≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Pengujian multikolonieritas 

menggunakan aplikasi SPSS versi 23. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear ada 

atau tidak korelasi antara kesalahan pengganngu pada periode t dengan kesalahan 

                                                           
15

Rahmat Nugroho, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan, Studi 

Empiris pada PT. BTN (persero) Cab. Bandung. Tesis: Program Studi Magister Manajemen Program 

Pasca Sarjana Universitas Diponegoro,2006)h,65. 
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pengganngu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada 

penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Pengujian autokrelasi pada 

penelitian ini menggunakan program aplikasi SPSS versi 23. 

5) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketiksamaan varians residual dari pengamatan satu ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan satu ke pengamatan yang 

lain tetap, maka ini disebut homoskedastisitas. Model regresi yang dikatakan 

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Jika sebaran titik-titik berada di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. Pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan program aplikasi SPSS versi 23. 

b. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi ganda dan 

dilanjutkan dengan analisis jalur (Path Analisis) sebagai berikut: 

1) Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk meramalkan atau 

memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. 

Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan 

fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y). Analisis regresi pada penelitian ini menggunakan 

aplikasi SPSS versi 23. 
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2) Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan 

antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan 

yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui 

bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. 

Analisis regresi berganda dapat digunakan juga untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode statistik. 

Peralatan analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear ganda, yang mana dalam pengolahannya dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Analisis ini akan mengestimasi 

semua variabel-variabel bebas (X1, X2), sehingga dapat diketahui 

pengaruhnya terhadap variabel terkait (Y) yaitu dengan formulasi sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2 X2 

Dimana: 

Y = Hasil Belajar 

X1=  Variabel Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam 

X2= Variabel Motivasi Belajar 

b1 = koefisien regresi supervisi kepala madrasah 

 b2 = koefisien regresi motivasi kerja guru.
16

 

 

3) Analisis Jalur (Path Analisis) 

Analisis jalur merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Dimana, 

jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada 
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pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Sementara itu, analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh 

langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh 

tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening 

terhadap variabel terikat. Penentuan koefisien jalur dilakukan dengan 

menggunakan pembakuan koefisien arah B untuk regresi yang dianalisis. 

Analisis jalur dalam penelitian ini, peneliti lakukan melalui bantuan 

program SPSS Versi 23. 

4) Uji signifikansi korelasi (Uji t) 

Dengan ketentuan apabila hasiluji F bernilai thitung>ttabel atausig < alpha 

0,05 maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependent, sebaliknya jika hasil uji F bernilai thitung < ttabelatau sig 

> alpha 0,05 maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependent.  

5) Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai 

koefisiendeterminasi adalah 0 < R2 < 1. Koefisien determinasi yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

pada semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. Penggunaan R square adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan variabel 

independen kedalam model, maka R square pasti meningkat tidak peduli 
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apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan atau 

tidak. Tidak seperti R square, nilai adjusted R square dapat naik atau turun 

apabila terdapat tambahan variabel independen kedalam model. Maka 

sebaiknya digunakan nilai adjusted R square untuk mengevaluasi model 

regresi terbaik.
17

 

6) Hipotesis Statistik 

- Hipotesis Pertama 

H01 : 𝜌yx1 = 0, kompetensi pedagogik guru (X1) tidak berpengaruh secara 

langsung dan signifikan terhadap hasil belajar siswa di 

SMK Negeri 2 Kendari. 

Ha1 : 𝜌yx1 ≠ 0, kompetensi pedagogik guru (X1) berpengaruh secara 

langsung dan signifikan terhadap hasil belajar siswa di 

SMK Negeri 2 Kendari. 

- Hipotesis Kedua 

H02 : 𝜌yx2 = 0, kompetensi pedagogik guru (X1) tidak berpengaruh secara 

langsung dan signifikan terhadap motoivasi belajar siswa 

di SMK Negeri 2 Kendari. 

Ha2 : 𝜌yx2 ≠ 0, kompetensi pedagogik guru (X1) berpengaruh secara 

langsung dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa di 

SMK Negeri 2 Kendari. 
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- Hipotesis Ketiga 

H03 : 𝜌x2x1 = 0, motivasi belajar (X2) tidak berpengaruh secara langsung dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 

Kendari. 

Ha3 : 𝜌x2x1 ≠ 0, motivasi belajar (X2) berpengaruh secara langsung dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 

Kendari. 

- Hipotesis Keempat 

H01 : 𝜌yx1x2 = 0, motivasi belajar (X2) tidak memediasi pengaruh kompetensi 

pedagogik (X1) terhadap hasil belajar (Y) siswa di SMK 

Negeri 2 Kendari. 

Ha1 : 𝜌yx1x2 ≠ 0, motivasi belajar (X2) memediasi pengaruh kompetensi 

pedagogik (X1) terhadap hasil belajar (Y) siswa di SMK 

Negeri 2 Kendari. 
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