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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik 

pengambilan sampel pada umumnya menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang ada. (Sugiyono, 2010:14) 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Ex Post Facto 

(kausal  komparatif),  karena  variabel  bebasnya  tidak  dikendalikan,  dalam  artivariable 

tersebut telah terjadi, dimana sesuai dengan uraian di atas tentang pengertian jenis penelitian  

Ex  Post  Facto  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki kemungkinan hubungan sebab 

akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali fakta yang 

mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs N 1 Konsel Tahun Ajaran 2020/2021. Sekolah 

ini berlokasi di Konda, Kecamatan Konda, Kota Kendari. Dan penelitian ini dilaksanakan 

pada awal semester genap tahun pelajaran 2020/2021. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto karena variabel bebas dalam 

penelitian ini tidak dikendalikan atau diperlakukan khusus melainkan hanya mengungkap 

fakta berdasarkan pengukuran gejala yang telah ada pada diri responden sebelum penelitian 

ini dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono yang mengemukakan bahwa 

penelitian ex post facto adalah 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 logika dasar yaitu 

jika x maka y. Dalam penelitian tidak ada manipulasi langsung terhadap variabel independen 

(Sugiyono, 2010:8). 

Penelitian ex post facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas telah 

terjadi ketika penelitian mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian 

(Sukardi, 2012:165). Ex post facto sebagai metode penelitian menunjuk kepada perlakuan 

atau manipulasi variabel bebas telah terjadi sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu 

memberi perlakuan lagi, tinggal melihat effeknya pada variabel terikat. (Sudjana dan 

Ibrahim, 2012:56) 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Untuk memperoleh data yang di butuhkan guna pengolahan data berdasarkan 

permasalahan yang di kaji peneliti, maka di perlukan populasi sebagai sasaran dalam 

penelitian ini. Menurut Martono (2011: 74) “populasi merupakan keseluruhan obyek atau 

subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 
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masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti”.  

Berdasarkan dengan definisi populasi di atas, bahwa populasi adalah keseluruhan dari 

objek yang akan diteliti dengan segala karakteristik yang dimilikinya. Dalam hal ini yang 

menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN 1 Konsel tahun ajaran 2019/2020.  

Tabel 3.1 Distribusi Siswa Kelas VIII MTsN 1 Konsel 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VIIIa 25 

2 VIIIb 28 

3 VIIIc 28 

4 VIIId 26 

5 VIIIe 25 

 Jumlah 132 

3.4.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian terkecil dari populasi yang akan di teliti. Menurut 

Sugiyono (2010:24)  “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh pupulasi”. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi misalnya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi  itu. 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster 

random sampling dengan rumus slovin berikut: 
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Keterangan: 

      = jumlah maksimal sampel 

        = jumlah populasi (banyaknya kelas VIII keseluruhan) 

        = presisi yang digunakan (50%) 

Dengan perhitungan sebagai beikut: 

     
 

     
 

     
 

          
 

     
 

      
 

     
 

    
 

      ,22≈2 

Dari perhitungan di atas maka diperoleh 2 kelas yang akan digunakan sebagai sampel 

penelitian. Dengan pemilihan secara acak maka 2 kelas yang menjadi sub populasi tersebut 

adalah VIII B, dan VIII C dengan total siswa keseluruhan sebanyak 55 siswa. 
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Tabel 3.2 Distribusi Sub Populasi  

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VIIIA 24 

2 VIIIB 23 

Jumlah 47 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

3.5.1 Persepsi siswa terkait kompetensi kepribadian guru 

Secara etimologi kepribadian berasal dari bahasa latin personare yang berarti 

mengeluarkan suara, istilah ini digunakan untuk menunjukkan suara dari percakapan 

seorang pemain sandiwara melalui topeng yang dipakai oleh pemain itu (Ngalim 

Purwant,2013:154). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kepribadian adalah 

sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan 

dirinya dari orang lain ataubangsa lain”. 

Menurut E. Mulyasa dalam Imron (2015), kompetensi diartikan dan dimaknai 

sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, 

menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang 

mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif 

dan efisien (h. 12). Hal ini juga dapat dipahami bahwa kompetensi adalah merujuk pada 

kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan 

perilakunya. 
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3.5.2 Motivasi Belajar  

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling memengaruhi. Belajar adalah 

perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil 

dari praktik atau penguatan yang di landasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.  

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsic, berupa hastrat dan keinginan 

berhasil serta serta dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinsiknys adalah  adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan 

belajar yang menarik. Kedua faktor tersebut di sebabkan oleh rangsangan tertentu, 

sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan 

semangat (Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd, 2014:23). 

3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam mengmpulkan data, yakni 

sebagai berikut: 

3.6.1 Koesioner/Angket 

Koesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Koesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang biasa diharapkan dari responden. (Sugiyono, 2010:199) 

Koesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen 

pengumpulan data, dengan menggunakan metode koesioner atau angket ini, peneliti akan 

mendapatkan data berdasarkan jawaban dari responden yang berkaitan dengan pengaruh 

persepsi siswa terkait kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar matematika 

siswa.  
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Peneliti memilih menggunakan kuesioner karena teknik pengumpulan data lebih 

efisien, praktis, dan sangat memungkinkan jika digunakan untuk responden yang cukup besar. 

Dalam pengumpulan informasi tentang persepsi guru, peneliti menggunakan kuesioner 

dengan bentuk kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner dimana 

pernyataan yang disajikan mempunyai alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. 

Kuesioner dengan item tertutup ini pada prinsipnya sangat efektif bila dilihat dari kepentingan 

peneliti, karena dengan hanya memberikan beberapa alternatif jawaban, mereka lebih dapat 

membawa jawaban responden sesuai dengan tujuan penelitian yang ada. (Sukardi, 2011: 77) 

Penggunaan kuesioner dengan bentuk tertutup dilakukan oleh peneliti dengan cara 

memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada responden. Responden akan memilih salah 

satu jawaban terhadap pertanyaan atau pernyataan dengan cara memberi tanda check (√) pada 

nomor jawaban yang tersedia. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari kuesioner tertutup 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 195).  

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian menggunakan kuesioner ini adalah 

model skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu penelitian. 

Dengan penggunaan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen 

dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. 

Menurut Sukardi (2011: 146), skala Likert telah banyak digunakan oleh para peneliti 

guna mengukur persepsi atau sikap seseorang. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2010:134-135).  
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Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk menskor skala kategori Likert, 

jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 5, 4, 3, 2, 1, untuk lima pilihan 

pernyataan positif, dan untuk pernyataan negative diberi bobot dengan nilai kuantitatif 1, 2, 3, 

4, 5. Berikut ini merupakan pemberian skor pada skala Likert. 

Tabel 3.3 Pemberian Skor pada Skala Likert 

Kategori Jawaban Keterangan 
Skor 

Positiif Negatif 

SS 
Sangat Sering 5 1 

SR 
Sering 4 2 

KK 
Kadang-kadang 3 

3 

 

JR 
Jarang 2 4 

TP 
Tidak Pernah 1 5 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen kompetensi kepribadian guru 

Variable Aspek  Indikator  + - 

Persepsi 

Siswa 

tentang  

kompetensi 

Kepribadian 

Guru 

 

1. Kepribadian 

yang mantap 

dan stabil 

1.1 Bertindak sesuai 

dengan norma 

hukum 

1.2 Bertindak sesuai 

dengan norma sosial 

1.3 Bangga sebagai 

guru 

1.4 Memiliki 

konsistensi dalam 

bertindak sesuai 

dengan norma 

1, 2, 3*, 4, 5*, 6, 

7, 9 

8*, 

10 
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2. Kepribadian 
yang dewasa  

2.1 Menampilkan 
kemandirian dalam 

bertindak sebagai 

pendidik 

2.2 Memiliki etos kerja 

sebagai guru 

11, 13*, 14, 15, 
16, 17 

12 

3. Kepribadian 

yang arif 

3.1 Menampilkan 

tindakan yang 

didasarkan pada 

kemanfaatan peserta 

didik, sekolah, dan 

masyarakat 

3.2 Menunjukkan 

keterbukaan dalam 

berpikir dan 

bertinda 

18, 19, 20 , 21, 

22, 

23 

4. Kepribadian 

yang 

bewibawa 

4.1 Memiliki perilaku 

yang berpengaruh 

positif terhadap 

peserta didik 

4.2 Memiliki perilaku 

yang disegani 

24*, 25, 26, 27, 

28 

 

5. Berakhlak 

mulia dan 

dapat menjadi 

teladan  

5.1 Bertindak sesuai 

dengan norma 

religius (iman, 

taqwa, jujur, ikhlas, 

suka menolong) 

5.2 Memiliki perilaku 

yang diteladani 

peserta didi 

29*,30,31,32,33*  

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen motivasi belajar 

Variabel Aspek Indicator + - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

Intrinsic 

Keinginan untuk 

belajar 

1, 2, 3  

Menyelesaikan tugas 4, 5 6, 7 

Senang mengikuti 

pelajaran 

8* 9 

Mengembangkan 

bakat dan 
pengetahuan 

10*, 11  

Mendapat perhatian 14* 12, 13  

Mendapat pujian 17, 18 15, 16 



 

32 
 

belajar  
 

 

 

 

Ekstrinsik 

Mendapatkan hadia 
atau penghargaan 

19, 20, 
21, 22* 

 

Taat peraturan atau 
tatatertib sekolah 

23, 24  

Guru dan orang 
menjadi suri tauladan 

25*, 26  

Pengaruh teman-
teman 

27, 28, 
29, 30, 

31 

 

Proses belajar yang 

menarik 

32, 33, 

34 

 

Kisi-kisi instrumen ini bersumber dari kajian teori kompetensi kepribadian guru di Bab 2 

yang variabel  X dan Y  didapatkan definisi operasional dan indikator variabelnya untuk 

dijadikan kisi-kisi instrumen. Instrumen penelitian berupa lembar angket digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai variabel penelitian Pengaruh persepesi siswa terkait 

kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas VIII MTsN 1 

Konsel. Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup.  

3.7   Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Sebelum menggunakan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data yang 

kemudian akan dianalisis, terlebih dahulu perlu diadakan uji validitas dan uji reliabilitas 

instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. “Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama” 

(Sugiyono, 2014, h.173). Analisis pendahuluan ini digunakan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen angket pada kelas uji coba sebelum dibagikan kepada peserta didik 

untuk dijadikan penelitian. 
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3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menguji validitas butir 

soal subyektif maka digunakan rumus korelasi product moment. Rumus yang digunakan 

adalah : 

    
             

√{          }{          }
 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien Korelasi tiap item 

N   = Jumlah data 

X   = Skor Item 

Y   = Skor Total 

Setelah diperoleh nilai rhitung  kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik rtabel 

dengan taraf signifikansi 5% dengan n adalah jumlah responden. Bila harga rhitung ≥ rtabel maka 

item soal tersebut dikatakan valid dan berlaku sebaliknya (Dina, 2019, h. 40). 

Uji validitas dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan rhitung dengan rtabel 

pada taraf signifikansi 5 %, dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of freedom atau 

derajat kebebasan yaitu dk = n-2. Instrumen Kompetensi Kempribadian Guru matematika 

siswa yang berjumlah 33 butir pernyataan, setelah dilakukan uji coba di kelas VIIIMTsN 1 

Konsel diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Perolehan validasi persepsi siswa terkait kompetensi kepribadian guru 

Nomor 

Pernyataan 

rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,7 0,47 Valid 

2 0,54 0,47 Valid 

3 0,35 0,47 tidak Valid 
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Nomor 

Pernyataan 

rhitung Rtabel Keterangan 

4 0,56 0,47 Valid 

5 0,19 0,47 tidak Valid 

6 0,55 0,47 Valid 

7 0,71 0,47 Valid 

8 0,18 0,47 tidak Valid 

9 0,61 0,47 Valid 

10 0,68 0,47 Valid 

11 0,72 0,47 Valid 

1 2 0,57 0,47 Valid 

13 0,21 0,47 tidak Valid 

14 0,53 0,47 Valid 

15 0,63 0,47 Valid 

16 0,62 0,47 Valid 

17 0,8 0,47 Valid 

18 0,55 0,47 Valid 

19 0,71 0,47 Valid 

20 0,66 0,47 Valid 

21 0,54 0,47 Valid 

22 0,56 0,47 Valid 

23 0,53 0,47 Valid 

24 0,39 0,47 tidak Valid 

25 0,67 0,47 Valid 

26 0,69 0,47 Valid 

27 0,72 0,47 Valid 

28 0,62 0,47 Valid 

29 0,08 0,47 tidak Valid 

30 0,52 0,47 Valid 

31 0,58 0,47 Valid 

32 0,49 0,47 Valid 

33 0,25 0,47 tidak Valid 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seteleh melalui uji validitas terdapat 7 item 

pernyataan tidak valid dari 33 item pernyataan yang di berikan. Karna data item pernyataan 

tersebut tidak valid maka tidak dapat di gunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

sehingga item pernyataan yang di gunakan untuk memperoleh data sebanyank 26 item 

pernyataan.  
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Sedangkan untuk instrumen motivasi Belajar matematika  yang berjumlah 34 item 

pernyataan setelah diuji cobakan di sekolah dan kelas yang sama diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Perolehan Motivasi belajar Matematika 

nomor 

pernyataan 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,75 0,47 Valid 

2 0,73 0,47 Valid 

3 0,88 0,47 Valid 

4 0,8 0,47 Valid 

5 0,69 0,47 Valid 

6 0,75 0,47 Valid 

7 0,73 0,47 Valid 

8 0,03 0,47 Tidak Valid 

9 0,52 0,47 Valid 

10 0,26 0,47 Tidak Valid 

11 0,69 0,47 Valid 

12 0,75 0,47 Valid 

13 0,73 0,47 Valid 

14 0,02 0,47 Tidak Valid 

15 0,88 0,47 Valid 

16 0,8 0,47 Valid 

17 0,65 0,47 Valid 

18 0,86 0,47 Valid 

19 0,78 0,47 Valid 

20 0,8 0,47 Valid 

21 0,69 0,47 Valid 

22 0,02 0,47 Tidak Valid 

23 0,72 0,47 Valid 

24 0,48 0,47 Valid 

25 0,58 0,47 Valid 

26 0,08 0,47 Valid 

27 0,73 0,47 Valid 

28 0,88 0,47 Valid 

29 0,8 0,47 Valid 

30 0,75 0,47 Valid 

31 0,73 0,47 Valid 

32 0,88 0,47 Valid 

33 0,8 0,47 Valid 

34 0,9 0,47 Valid 
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 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seteleh melalui uji validitas terdapat 5  item 

pernyataan tidak valid dari 34 item pernyataan yang di berikan. Karna data item pernyataan 

tersebut tidak valid maka tidak dapat di gunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

sehingga item pernyataan yang di gunakan untuk memperoleh data sebanyank 29 item 

pernyataan. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas instrumen hasil belajar digunakan dengan teknik Alpha 

Cronbach. Rumus koefisien Alfa Cronbach adalah: (Khisna, 2016, h. 59) 

r11 =  (
 

   
)(  

    

   
) 

 

 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

1  = bilangan konstan 

     = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal 

     = varians total 

Rumus varians total yaitu: 

      
    

     

 
 

   

Keterangan: 

     = Jumlah skor item 

    = Jumlah kuadrat skor item 

n  = Banyak responden 

Setelah diperoleh nilai r11 maka selanjutnya menginterpretasikan derajat reliabilitas 

instrumen yang diperoleh adalah sesuai dengan tabel 3.8 berikut: (Dina, 2019, h. 41). 

Tabel 3.8 kriteria koefisien realibilitas 

Koefisien Korelasi Interpretasi Reliabilitas 
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Korelasi 

0,90 ≤  r ≤ 100 sangat tinggi sangat tetap/ sangat baik 

0,70 ≤ r ≤ 0,90 Tinggi tetap/ baik 

0,40 ≤ r ≤ 0,70 Sedang cukup tetap/ cukup baik 

0,20 ≤ r ≤ 0,40 Rendah tidak tetap/ buruk 

r < 0,20 sangat rendah sangat tidak tetap/ sangat 

buruk 

 Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan SPSS. Setelah 

dilakukan analisis tersebut diperoleh output tabel sberikut: 

Tabel 3.9 Perolehan Realibilitas Instrumen Angket kompetensi kepribadian 

Cronbach's 

Alpha 

N of Item's Keterangan 

.702 26 Reliabilitas Tinggi 

 
 Dari hasil Pengukuran realibilitas yang dilakukan dengan perhitungan realibilitas 

koefisien Alhpa Cronbach (α) terhadap 26  butir menghasilkan koefisien yang dianggap cukup 

memuaskan yaitu α 0,702 sehingga berdasarkan tabel kriteria koefisien realibilitas maka angket 

tersebut memiliki realibilitas tinggi artinya baik untuk digunakan mengukur kompetensi 

kepribadian guru. 

 Setelah pengujian reliabilitas angket dilakukan, maka selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas: 

Tabel 3.10 Perolehan Realibilitas Instrumen Angket motivasi belajar matematika 

Cronbach's 

Alpha 

N of Item's Keterangan 

.420 29 Reliabilitas sedang 

 Dari hasil Pengukuran realibilitas yang dilakukan dengan perhitungan realibilitas 

koefisien Alhpa Cronbach (α) terhadap 29 butir menghasilkan koefisien yang dianggap layak 
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yaitu α 0,420 sehingga berdasarkan tabel kriteria koefisien realibilitas maka angket tersebut 

memiliki realibilitas sedang artinya baik untuk digunakan mengukur motivasi belajar matematika 

siswa. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis inferensial yaitu 

sebagai berikut: 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Sugiyono (2014) menjelasakan bahwa “statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku   untuk 

umumatau generalisasi” (h. 207). Untuk mengetahui nilai rata-rata, median, modus, varians, 

dan standar deviasi peneliti menggunakan bantuan software statistik. 

Deskripsi selanjutya adalah menentukan pengkategorian skor (X) yang diperoleh masing-

masing variabel. Dari skor tersebut kemudian dibagi menjadi empat kategori. Pengkategorian 

dilaksanakan berdasarkan Mean (M) dan Standar Deviasi (S) yang diperoleh. Tingkat 

kecenderungan dibedakan menjadi tiga Deviasi (S) yang diperoleh. Tingkat kecenderungan 

dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut:  

X  ≥ (Me + SD)          : Tinggi  

Me ≤ X < (Me + SD)       : Sedang 

(Me - SD) ≤ X < Me              : Rendah 

Dibawah (Me – SD)       :  Sangat Rendah (Mardapi, 2008, 37). 
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3.8.2 Analisis Statistik Inferensial 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear 

sederhana dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil 

estimasi regresi kemudian akan dianalisis dengan beberapa uji yaitu untuk melihat seberapa 

baik garis regresi dengan konsep koefisien determinasi, uji t, dan uji F.  

3.8.2.1 Uji Prasyarat  

3.8.2.1.1 Uji Normalitas Data  

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data kontinu 

berdistribusi normal sehingga analisis dengan analisis data regresi dapat dilaksanakan 

(Husaini, 2008). Data dalam penelitian ini berskala interval maka dalam uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), kriteria yang digunakan adalah apabila p 

> 0,05 maka sebaran data dikatakan normal. 

3.8.2.1.2 Uji homogenitas  

Setelah data berdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji homogenitas varians. 

Uji yang digunakan adalah uji varians terbesar dibandingkan varians terkecil 

menggunakan tabel F. Pada taraf signifikansi yang digunakan adalah α=5%. 

Adapun langkah-langkah penyajiannya sebagai berikut: (Riduan, 2005 :120) 

 a. Menghitung varisans terbesar dan varians terkecil  

Fhitung  
                

                
  

b. Membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel  

db pembilang = n-1 (untuk varians terbesar)  

db penyebut = n-1 (untuk varians terkecil)  

Taraf signifikan (𝛼) = 5%  
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c. Kriteria pengujian  

Jika Fhitung > Ftabel maka tidak homogen. 

Jika Fhitung ≤ Ftabel maka homogeny 

3.8.2.1.3 Uji Bebas Autokorelasi 

Otokorelasi dalam konsep regresi linear berarti komponen error berkorelasi 

berdasarkan urutan waktu (pada data berkala) atau urutan ruang (pada data tampang 

lintang), atau korelasi pada dirinya sendiri. Model regresi linear klasik mengasumsikan 

bahwa otokorelasi tidak terjadi, artinya kovariansi antara    dengan    sama dengan nol 

(Setiawan & Dwi, 2010). Pengujian hipotesis yang akan digunakan yaitu uji durbin-

watson. Statistik durbin-watson diperoleh dengan persamaan berikut: (Setiawan & Dwi, 

2010) 

   
        

         
 

   
 

 
    

 

Berdasarkan pengujian prasyarat yang telah di lakukan di temukan bahwa data tidak 

berdistribusi normal dan tidak bebas otokorelasi, maka pengujian dilanjutkan dengan 

menggunakan Generalized Linear Models sebagaimana yang dikemukakan dalam Hengki 

Latan (2014) Generalized Linear Model tidak hanya mendukung model regresi linear 

tradisional tapi juga logistic regresi untuk binary dependen variable. GZLM tidak 

mensyaratkan berbagai asumsi seperti normalitas, homogeneity of Variance serta 

Autokorelasi dengan memenuhi asumsi-asumsi berikut : (1) Linearitas di dalam link (2) 

level data dan missing data . Fungsi link di modelkan sebagai berikut :              

        dan estimasi generalized linear models untuk mengestimasi parameter regresi linear 

adalah maximum Likelihood Estimation (MLE). Fungsi Likelihood didefenisikan sebagai 
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berikut:          ∏            
    , selanjutnya dibuat transformasi dalam bentuk ln atau 

disebut dengan log-likelihood                                     
   , subtitusi 

distribusi keluarga eksponensial kedalam fungsi log-likelihood          {   (    )   
   

 
       

 
}  

 {  ̅       }

 
             

   . (Jamilatuz Zahro,dkk.2018.h.31-32) 

 

3.8.2.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji F untuk mengetahui sumbangan variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Persamaan garis regresi tunggal untuk memprediksikan 

seberapa jauh nilai variabel terikat bila variabel bebas dinaikkan-diturunkan. Berikut adalah 

persamaan regresinya: 

Model regresi pada pengamatan: Y = Ŷ + e 

Dimana:     Ŷ = a + bX 

Sehingga:    Y = a + bX + e 

Keterangan :  

a  = Konstanta  

b  = Koefisien Regresi (slope)  

X  = kompetensi kepribadian guru   

Y = Motivasi belajar 

e = Eror 

 Uji koefisien regresi linear sederhana (uji t) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh secara  signifikan  antara variabel bebas dalam persamaan regresi yang telah 

ditentukan terhadap variabel tidak bebas. Rumus thitung pada analisis regresi adalah sebagai 

berikut :  
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 hitung   =
  

    
 … (Kadir, 2015) 

 

Keterangan:  

bi : Koefisien regresi variabel i  

SEbi : Standar error variabel i.  

Adapun perumusan hipotesisnya sebagai berikut:  

H0:  =0, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi siswa terkait 

kompetensi kepribadian guru dengan  motivasi belajar matematika  

H1:  ≠0yang berarti ada hubungan yang signifikan antara siswa terkait kompetensi 

kepribadian guru dengan  motivasi belajar matematika siswa 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:   

Jika nilai Sig. < 0,05 maka Ho gagal di diterima, yaitu variabel siswa terkait kompetensi 

kepribadian guru (X) berpengaruh terhadap terhadap variabel motivasi belajar (Y). 

Jika nilai Sig. > 0,05 maka H1 diterima, yaitu variabel siswa terkait kompetensi kepribadian 

guru (X) berpengaruh terhadap terhadap variabel motivasi belajar 

Analisis regresi ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.8.2.1 Mencari Nilai Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar varians variabel 

terikat dipengaruhi oleh varians variabel bebas, atau dengan kata lain seberapa besar 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Mut’ah, 2014). Rumus umumnya adalah:  

KD = r
2
 × 100% 

Keterangan: 

KD = Koefisien determinasi 

r  = koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat.  
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3.8.2.2 Uji Signifikansi dengan Uji F 

Untuk mengetahui apakah variabel independent mempunyai pengaruh  terhadap 

variabel dependent atau tidak berpengaruh maka digunakan uji F (F-test) yaitu dengan cara 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Untuk memudahkan perhitungan didefinisikan 

besaran-besara (1), (2), dan (3) sebagai berikut: (Kadir, 2015) 

(1)=
  

 
 ,       (2)=      

    ,         (3)=  

  
 

  
 

Sehingga:      JKA = (3) - (1),   JKG = (2) – (3),     JKT= JKG + JKA 

Keterangan: 

JKA : Jumlah kuadrat baris 

JKG : Jumlah kuadrat galat 

JKT : Jumlah kuadrat total 

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat dan derajat kebebasan untuk 

masing-masing diperolah rataan kuadrat sebagai berikut: 

RKA = 
   

   
  , RKG = 

   

   
   

Fhitung =  
         

       
 

Tabel 3.11  Rangkuman Analisis Varians 

Sumber Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Derajat 

Kebebasan 

(dk) 

Rataan 

Kuadrat 

Fabs Fa Α 

Baris (A) 

Galat (G) 

JKA 

JKG 

k-1 

N-k 

RKA 

RKG 

   

   
 

F 

- 

0,05 

- 

Total (T) JKT N-1 - - - - 

Kriteria uji signifikansi  regresi linear sederhana yaitu, jika Fhitung > Ftabel maka Ho 

ditolak dan Jika Fhitung < Ftabel maka terima  Ho. Pengujian statistik pada penelitian ini 
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dilakukan dengan menggunakan software statistik yaitu analisis Regression. Adapun 

perumusan hipotesisnya sebagai berikut: 

 H0=  Tidak terdapat pengaruh persepsi siswa terkait kompetensi kepribadian guru terhadap 

motivasi belajar Matematika siswa 

H1= Terdapat terdapat pengaruh persepsi siswa terkait kompetensi kepribadian guru 

terhadap motivasi belajar Matematika  siswa 

Untuk memutuskan hipotesis  mana  yang  dipilih, mengacu pada  nilai yang 

ditunjukkan oleh nilai Sig. pada output  yang dihasilkan dengan kriteria  pengambilan 

keputusan sebagai berikut:   

 Jika nilai Sig. < 0,05 maka H0 ditolak, yaitu persepsi siswa terkait kompetensi 

kepribadian guru memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar matematika 

siswa 

 Jika nilai Sig. > 0,05 maka H1 gagal ditolak, yaitu persepsi siswa terkait kompetensi 

kepribadian guru s memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar matematika 

siswa. 
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3.9 Kerangka Konseptual 

Penelitian  ini  akan  membahas  tentang  Pengaruh persepsi siswa terkait kompetensi 

kepribadian terhadap motivasi belajar siswa. Seberapa signifikan pengaruh kompetensi 

kepribadian guru yang mantap stabil, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif dan 

bijaksana, kepribadian yang berwibawa dan pribadi guru yang berakhlaq  mulia  dan  

menjadi  teladan  terhadap  motivasi  belajar  siswa. Kerangka  konseptual  dalam  penelitian  

ini  di  gambarkan  dalam  bentuk  bagan di bawah ini dimana variabel X berpengaruh 

terhadap variabel Y. 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

  

Pengaruh persepsi siswa terkait 

kompetensi kepribadian (X) 

Motivasi belajar Matematika 

siswa (Y) 


