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BAB IV 

DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN DAN UJI HIPOTESIS 

PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI 

PROFESIONAL (��) DAN KEPRIBADIAN ( ��) TERHADAP MOTIVASI 

BELAJAR MATA PELAJARAN FIQIH (Y)  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil 

studi lapangan berupa data tentang pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi 

profesional dan kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa 

kelas VIII pada mata pelajaran Fiqih dengan menggunakan instrumen angket yang 

disebarkan kepada siswa kelas VIII M.Ts.AswajaBumijawa yang berjumlah 42 

siswa.  

Jumlah pertanyaan dan pernyataan yang digunakan sebanyak 16 item 

pertanyaan untuk variabel persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru 

mata pelajaran fiqih (Xı), 20 item pertanyaan untuk variabelpersepsi siswa tentang 

kompetensi kepribadian guru mata pelajaran fiqih (X₂), dan 14 item pernyataan 

untuk variabel motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih (Y) dimana 

pertanyaan dan pernyataan yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil dari 

validitas dan reabilitas pada uji coba penelitian. Masing-masing pertanyaan dan 

pernyataan terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu : SL (selalu), SRG (sering), JRG 

(jarang), JS (jarang sekali), TP (tidak pernah), dengan skor 5, 4, 3, 2,1 untuk 

pertanyaan dan pernyataan positif dan 1,2,3,4,5, untuk pertanyaan dan pernyataan 

negatif. 

Jawaban responden di dalam angket diskorkan, selanjutnya di hitung 

secara total, kemudian masing-masing variabel dibuat tabel distribusi frekuensi 

sesuai hasil yang telah dihitung. Untuk uji hipotesis data hasil penelitian 

dimasukkan dalam rumus analisis regresi satu prediktor yaitu untuk mengetahui 

pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran fiqih serta pengaruh persepsi siswa tentang 

kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

fiqih, dan rumus analisis regresi dua prediktor untuk mengetahui pengaruh secara 
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bersama-sama antara persepsi siswa tentang kompetensi profesional dan 

kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

fiqih. 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Deskripsi data merupakan langkah untuk menuangkan data hasil 

penskoran dari masing-masing variabel, yaitu variabel persepsi siswa tentang 

kompetensi profesional guru mata pelajaran fiqih (Xı), variabelpersepsi siswa 

tentang kompetensi kepribadian guru mata pelajaran fiqih (X₂), dan variabel 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih (Y). 

Jawaban lebih jelasnya mengenai data hasil penelitian dapatdilihat pada 

diskripsi sebagai berikut : 

1. Data persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru mata pelajaran fiqih 

(X₁) 

Nilai kuantitatif persepsi siswa tentangkompetensi profesional guru 

mata pelajaran fiqih ditentukan dengan menjumlahkan skor jawaban angket 

dari responden.Agar lebih jelas maka dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1 

Hasil Angket Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional 

Guru Mata Pelajaran Fiqih di M.Ts.AswajaBumijawa Tegal 

RESPONDEN SKOR RESPONDEN SKOR RESPONDEN SKOR 
R-1 79 R-15 70 R-29 77 
R-2 68 R-16 78 R-30 61 
R-3 78 R-17 70 R-31 66 
R-4 61 R-18 57 R-32 73 
R-5 60 R-19 63 R-33 70 
R-6 75 R-20 66 R-34 75 
R-7 57 R-21 63 R-35 58 
R-8 65 R-22 68 R-36 65 
R-9 70 R-23 69 R-37 75 
R-10 69 R-24 67 R-38 76 
R-11 75 R-25 74 R-39 61 
R-12 67 R-26 80 R-40 61 
R-13 65 R-27 68 R-41 71 
R-14 71 R-28 65 R-42 72 

      Perhitungan data yang telah dilakukan diatas diatas kemudian 

dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Menentukan kualifikasi dan interval nilai dengan cara menentukan range: 

I = R/K 

Dimana : 

R  = H – L + 1 

 = (80 – 57) + 1 

 = 23 + 1 = 24 

K = 1 + 3,3 log N 

 = 1 + 3,3 log 42 

 = 1 + 3,3 (1.623) 

 = 1 + 5,357 

 = 6,357 = 6 

Sehingga dapat diketahui interval nilai : 

I  = R/K 

 = 24/6 = 4 

Sehingga dapat diperoleh kualifikasi dan interval nilai seperti pada tabel 

berikut : 

Tabel II 

Distribusi Frekuensi Skor Data Persepsi Siswa Tentang Kompetensi 

Profesional Guru Mata Pelajaran Fiqih (Xı) 

No. Kelas Interval Frekuensi Absolut 
Frekuensi Relatif 

% 
1. 57 – 60 4 9,524% 
2. 61 – 64 6 14,286% 
3. 65 – 68 11 26,190% 
4. 69 – 72 9 21,428% 
5. 73 – 76 7 16,667% 
6. 77 - 80 5 11,905% 

Jumlah 42 100% 
 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor datadi atas di sajikan dalam 

histogram dibawah ini: 
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Gambar 1 

Histogram Frekuensi Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional  

Guru Mata Pelajaran Fiqih 

 

2. Data persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru mata pelajaran fiqih 

(X₂) 

Nilai kuantitatif persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru 

mata pelajaran fiqih ditentukan dengan menjumlahkan skor jawaban angket 

dari responden. Agar lebih jelas maka dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel III 

Hasil Angket Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian 

Guru Mata Pelajaran Fiqih di M.Ts.AswajaBumijawa Tegal 

RESPONDEN SKOR RESPONDEN SKOR RESPONDEN SKOR 
R-1 90 R-15 85 R-29 94 
R-2 80 R-16 77 R-30 92 
R-3 99 R-17 85 R-31 76 
R-4 91 R-18 84 R-32 93 
R-5 79 R-19 95 R-33 95 
R-6 92 R-20 92 R-34 90 
R-7 78 R-21 93 R-35 89 
R-8 89 R-22 92 R-36 77 
R-9 92 R-23 90 R-37 96 
R-10 88 R-24 91 R-38 96 
R-11 88 R-25 93 R-39 80 
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R-12 77 R-26 97 R-40 85 
R-13 84 R-27 91 R-41 90 
R-14 88 R-28 85 R-42 86 

 

Perhitungan data yang telah dilakukan diatas kemudian dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

Menentukan kualifikasi dan interval nilai dengan cara menentukan range: 

I = R/K 

Dimana : 

R  = H – L + 1 

 = (99 – 76) + 1 

 = 23 + 1 = 24 

 K = 1 + 3,3 log N 

 = 1 + 3,3 log 42 

 = 1 + 3,3 (1.623) 

 = 1 + 5,357= 6,357 = 6 

Sehingga dapat diketahui interval nilai : 

I  = R/K 

 = 24/6 = 4 

Sehingga dapat diperoleh kualifikasi dan interval nilai seperti pada tabel 

berikut : 

Tabel IV 

Distribusi Frekuensi Skor Data Persepsi Siswa Tentang Kompetensi 

Kepribadian Guru Mata Pelajaran Fiqih (X ₂) 

No. Kelas Interval Frekuensi Absolut 
Frekuensi Relatif 

% 
1. 76 – 79 6 14,286% 
2. 80 – 83 2 4,762% 
3. 84 – 87 7 16,667% 
4. 88 – 91 12 28,571% 
5. 92 – 95 11 26,190% 
6. 96 – 99 4 9,524% 

Jumlah 42 100% 
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Selanjutnya distribusi frekuensi skor data di atas di sajikan dalam 

histogram dibawah ini: 

Gambar 2 

Histogram Frekuensi Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian  

Guru Mata Pelajaran Fiqih 

 

3. Data motivasi belajar siswa (Y) 

Nilai kuantitatif motivasi belajar siswa ditentukan dengan 

menjumlahkan skor jawaban angket dari responden. Agar lebih jelas maka 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel V 

Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Mata 

Pelajaran Fiqih di M.Ts.AswajaBumijawa Tegal 

RESPONDEN SKOR RESPONDEN SKOR RESPONDEN SKOR 
R-1 63 R-15 54 R-29 66 
R-2 57 R-16 57 R-30 48 
R-3 68 R-17 58 R-31 54 
R-4 50 R-18 51 R-32 64 
R-5 45 R-19 70 R-33 56 
R-6 56 R-20 60 R-34 58 
R-7 54 R-21 67 R-35 48 
R-8 55 R-22 62 R-36 61 
R-9 66 R-23 65 R-37 66 
R-10 66 R-24 63 R-38 52 
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R-11 56 R-25 57 R-39 52 
R-12 58 R-26 68 R-40 59 
R-13 50 R-27 52 R-41 62 
R-14 55 R-28 55 R-42 59 

 

Perhitungan data yang telah dilakukan diatas kemudian dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

Menentukan kualifikasi dan interval nilai dengan cara menentukan range: 

I = R/K 

Dimana : 

R  = H – L + 1 

 = (68 – 45) + 1 

 = 23 + 1 = 24 

K = 1 + 3,3 log N 

 = 1 + 3,3 log 42 

 = 1 + 3,3 (1.623) 

 = 1 + 5,357= 6,357 = 6 

Sehingga dapat diketahui interval nilai : 

I  = R/K 

 = 24/6 = 4 

Sehingga dapat diperoleh kualifikasi dan interval nilai seperti pada tabel 

berikut : 

Tabel VI 

Distribusi Frekuensi Skor Data 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih (Y) 

No. Kelas Interval Frekuensi Absolut 
Frekuensi Relatif 

% 
1. 45 – 48 3 7,143% 
2. 49 – 52 6 14,285% 
3. 53 – 56 9 21,429% 
4. 57 – 60 9 21,429% 
5. 61 – 64 6 14,285% 
6. 65 – 68 9 21,429% 

Jumlah 42 100% 
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Selanjutnya distribusi frekuensi skor data di atas di sajikan dalam 

histogram dibawah ini: 

Gambar 3 

Histogram Frekuensi Motivasi Belajar Siswa  

Pada Mata Pelajaran Fiqih 

 

 

B. Pengujian Hipotesis 

Analisis uji hipotesis dimaksudkan untuk mengolah data yang terkumpul, 

baik dari data hasil penelitian persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru 

mata pelajaran fiqih (X₁), penelitian persepsi siswa tentang kompetensi 

kepribadian guru mata pelajaran fiqih (X₂), maupun motivasi belajar siswa (Y). 

Hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah untuk menentukan pengaruh 

variabel persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru mata pelajaran fiqih 

(X₁) terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran fiqih (Y), 

menentukan pengaruh variabel persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian 

guru mata pelajaran fiqih (X₂) terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII pada 

mata pelajaran fiqih (Y), dan menentukan pengaruh variabel persepsi siswa 

tentang kompetensi profesional(Xı) dan persepsi siswa tentang kompetensi 
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kepribadian (X₂) guru mata pelajaran fiqih secara bersama-sama terhadap 

motivasi belajar (Y) siswa kelas VIII pada mata pelajaran fiqih. 

Sebelum melakukan perhitungan maka untuk mempermudah dibuat tabel 

kerja koefisien korelasi yang terlampir dalam lampiran 18. Dimana dapat 

diketahui: 

N = 42   ∑ X₁ = 2879  ∑X₁² = 198953 

∑X₁X₂ = 254566  ∑X₂ = 3704  ∑X₂² = 328208 

∑X₁Y = 168264  ∑Y = 2443  ∑Y² = 143697 

∑X₂Y = 216167 

Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Mencari skor deviasi 

∑�₁² = ∑�₁²  -(∑
₁)²�  

 = 198953 – 
(���)²
�  

  = 198953  -
������

�  

  = 198953 – 197348,595 = 1604,405 

∑�₂² = ∑�₂²  -(∑
₂)²�  

  = 328208–
(����)²
�  

  = 328208  -
��������

�  

  = 328208 – 326657,534 = 1550,466 

∑�²	  = ∑�²  -(∑�)²�  

  = 143697  -
(���)²
�  

  = 143697  -
������

�  

  = 143697 – 142101,167 = 1595,833 
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∑�₁�₂  = ∑�₁�₂  -(∑
₁)(∑
₂)�  

  = 254566  -
(���)(����)

�  

  = 254566  -
��������

�  

  = 254566 – 253900,381 = 665,619 

∑�₁�  = ∑�₁�  -
(∑
₁)(∑�)

�  

  = 168264  -
(���)(���)

�  

  = 168264  -
�������

�  

  = 168264 – 167461,833 = 802,167 

∑�₂�  = ∑�₂�  -
(∑
₂)(∑�)

�  

  = 216167  -
(����)(���)

�  

  = 216167  -
������

� = 216167 – 215449,333 = 717,667 

2. Mencari mean dan deviasi standar serta menentukan tingkat kualitas 

masing-masing variabel 

a. Menentukan mean dan standar deviasi 

1) Mean dan deviasi standar variabelpersepsi siswa tentang 

kompetensi profesional guru mata pelajaran fiqih (Xı) 

�	� ₁  =
∑
₁
�  

  = 
���
� = 68,548 

SD   = �∑�₁²�  

= �����,����  

= √38,200 = 6,181 
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2) Mean dan deviasi standar variabel persepsi siswa tentang 

kompetensi kepribadian guru mata pelajaran fiqih (X₂) 

�%₂  = 
∑
₂
�  

  = 
����
� = 88,190 

SD   = �∑�₂²�  

  = �����,����  

  = √36,916 = 6,076 

3) Mean dan deviasi standar variabel motivasi belajar mata 

pelajaran fiqih (Y) 

�%  = 
∑�
�  

 = 
���
� = 58,167 

SD  = �∑)²�  

  = �����,����  

  = √37,996 = 6,164 

b. Menentukan tingkat kualitaspersepsi siswa tentang kompetensi 

profesional dan kompetensi kepribadian guru mata pelajaran fiqih, 

dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih 

1) Tingkat kualitas persepsi siswa tentang kompetensi profesional 

guru mata pelajaran fiqih 

Menentukan tingkat kualitas persepsi siswa tentang 

kompetensi profesional guru mata pelajaran fiqih yaitu dengan 

mengubah skor mentah standar skala lima dibawah ini : 
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  A 

M + 1,5 SD = 68,548 + (1,5)(6,181) = 77,820 

   B 

M + 0,5 SD = 68,548 + (0,5)(6,181) = 71,639 

   C 

M – 0,5 SD = 68,548 – (0,5)(6,181) = 65,457 

   D 

M – 1,5 SD = 68,548 – (1,5)(6,181) = 59,276 

   E 

 Tabel VII 

 Kualitas Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Profesional 

 Guru Mata Pelajaran Fiqih 

Rata-rata Interval Kualitas Kriteria 

 

 

68,547 

78 ke atas Sangat Baik  

 

Sedang 

72 – 77 Baik 

67 – 71 Sedang 

60 – 65 Kurang 

59 ke bawah Sangat 

Kurang 

 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa 

persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru mata 

pelajaran fiqih di M.Ts.AswajaBumijawa termasuk dalam 

kategori sedang, yaitu berada pada interval nilai 67-71 dengan 

nilai rata- rata 68,547. 

2)  Tingkat kualitas persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian 

guru mata pelajaran fiqih 
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Menentukan tingkat kualitas persepsi siswa tentang 

kompetensi kepribadian guru mata pelajaran fiqih yaitu dengan 

mengubah skor mentah standar skala lima dibawah ini : 

 

  A 

M + 1,5 SD = 88,190 + (1,5)(6,076) = 97,304 

   B 

M + 0,5 SD = 88,190 + (0,5)(6,076) = 91,228 

   C 

M – 0,5 SD = 88,190 – (0,5)(6,076) = 85,152 

   D 

M – 1,5 SD = 88,190 – (1,5)(6,076) = 79,076 

   E 

 Tabel VIII 

 Kualitas Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian 

 Guru Mata Pelajaran Fiqih 

Rata-rata Interval Kualitas Kriteria 

 

 

88,190 

97 ke atas Sangat Baik  

 

Sedang 

91 – 96 Baik 

85 – 90 Sedang 

80– 84 Kurang 

79 ke bawah Sangat 

Kurang 

 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa 

persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru mata 

pelajaran fiqih di M.Ts.AswajaBumijawa termasuk dalam 

kategori sedang, yaitu berada pada interval nilai 85-90 dengan 

nilai rata- rata 88,190. 

3) Tingkat kualitas motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

fiqih 
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Menentukan tingkat kualitas motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran fiqih yaitu dengan mengubah skor mentah 

standar skala lima dibawah ini : 

 

 A 

M + 1,5 SD = 58,167 + (1,5)(6,164) = 67,413 

 B 

M + 0,5 SD = 58,167 + (0,5)(6,164) = 61,249 

 C 

M – 0,5 SD = 58,167 – (0,5)(6,164) = 55,085 

 D 

M – 1,5 SD = 58,167 – (1,5)(6,164) = 48,921 

 E 

 TabelIX 

  Kualitas Motivasi Belajar Siswa  

  Pada Mata Pelajaran Fiqih 

Rata-rata Interval Kualitas Kriteria 

 

 

58,167 

67 ke atas Sangat Baik  

 

Sedang 

61 – 66 Baik 

55 – 60 Sedang 

49– 54 Kurang 

48 ke bawah Sangat 

Kurang 

 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di 

M.Ts.AswajaBumijawa termasuk dalam kategori sedang, yaitu 

berada pada interval nilai 55-60 dengan nilai rata- rata 58,167. 
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3. Mencari korelasi antara kriterium dan prediktor 

a. Korelasi antara X₁ dan X₂ 

1) +�₁�₂ = 
∑�₁�₂

,(∑�₁²)(∑�₂²) 

  = 
���,���

,(����,���)(����,���) 

  = 
���,���

√������,��� 

  = 
���,���
����,��= 0,422 

Dari perhitungan korelasi diatas diketahui bahwa +�₁�₂= 

0,422 kemudiandikonsultasikan dengan harga +-./01	 pada taraf 

signifikansi 1% dan 5%yaitu +234567= 0,422>+-./01	 (0,01; 40)=0,403 

dan +ℎ9-:;<	 = 0,422>+-./01(0,05; 40)=0,312 berarti ada korelasi yang 

signifikan antara X₁ dan X₂. 

2) Menguji korelasi signifikan atau tidak 

t>  = 
?√@A
√�A?B  

  = 
�,�√�A
,�A(�,�)B 

  = 
�,���,��

�,���  

  = 
,���
�,�= 2,979 

Dari hasil diatas, karena harga -234567= 

2,979>-4CDEF(�,��;��)= 2,02 dan -234567 = 2,979>-4CDEF(�,��;��)= 2,71 

maka signifikan. 

b. Korelasi antara X₁ dan Y 

1) +�₁) = 
∑�₁)

,(∑�₁²)(∑)²) 
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  = 
��,���

,(����,���)(����,���) 

  = 
��,���
����,���= 0,501 

Dari perhitungan korelasi diatas diketahui bahwa +�₁)= 

0,501 kemudian dikonsultasikan dengan harga +-./01	 pada taraf 

signifikansi 1% dan 5% yaitu +234567= 0,501>+-./01	 (0,01; 40)=0,403 

dan +ℎ9-:;<	= 0,501>+-./01	 (0,05; 40)=0,312 berarti ada korelasi yang 

signifikan antara X₁ dan Y. 

2) Menguji korelasi signifikan atau tidak 

-2  = 
H√6A
√�AHB  

  = 
�,���√�A
,�A(�,���)B 

  = 
�,�����,��

�,���  

  = 
�,���
�,���= 3,664 

Dari hasil diatas, karena harga -234567= 3,664 

>-4CDEF(�,��;��)= 2,02 dan -234567 = 3,512 >-4CDEF(�,��;��)= 2,71 

maka signifikan. 

c. Korelasi antara X₂ dan Y 

1) +�₂)  = 
∑�₂)

,(∑�₂²)(∑)²) 

  = 
���,���

,(����,���)(����,���) 

  = 
���,���
���,���= 0,456 

Dari perhitungan korelasi diatas diketahui bahwa +�₂)= 

0,456 kemudian dikonsultasikan dengan harga +-./01	 pada taraf 

signifikansi 1% dan 5% yaitu +234567= 0,456 >+-./01	 (0,01; 40)=0,403 



57 
 

dan +ℎ9-:;<	= 0,456 >+-./01	 (0,05; 40)=0,312 berarti ada korelasi yang 

signifikan antara X₂dan Y. 

2) Menguji korelasi signifikan atau tidak 

-2  = 
H√6A
√�AHB  

  = 
�,���√�A
,�A(�,���)B 

  = 
�,�����,��

�,���  

  = 
,���
�,���= 3,224 

Dari hasil diatas, karena harga -234567= 

3,224>-4CDEF(�,��;��)= 2,02 dan -234567 = 3,224>-4CDEF(�,��;��)= 2,71 

maka signifikan. 

d. Korelasi ganda antara X₁ X₂ dan Y 

1) I)	�₁�₂ = �HJK₁B	L	HJK₂BA		HJK₁HJK₂	HK₁K₂�AHK₁K₂B  

  = �(�,���)BL	(�,���)BA		(�,���)(�,���)(�,�)�A(�,�)²  

  = ��,���,�= 0,569 

Dari perhitungan korelasi diatas diketahui bahwa I)�₁�₂= 

0,569 kemudian dikonsultasikan dengan harga +-./01	 pada taraf 

signifikansi 1% dan 5% yaitu +234567= 0,569 >+-./01	 (0,01; 40)=0,403 

dan +ℎ9-:;<= 0,569 >+-./01	 (0,05; 40)=0,312 berarti ada korelasi yang 

signifikan antara X₁X₂danY. 

2) Menguji korelasi signifikan atau tidak 

M2  = 
N²/P

(�ANB)/(6APA�) 
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  =
(�,���)B/

(�A(�,���)B/(�AA�) 

  = 
�,��
�,���= 9,529 

Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga 

M4CDEF dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1). Jadi dk 

pembilang = 2 dan dk penyebut = 42 – 2 – 1 = 39. Dengan taraf 

kesalahan 5% dan 1%, harga M4CDEF (0,05;2,39) = 3,23 dan 

(0,01;2,39) = 5,18 maka M234567= 9,529 > dari M4CDEF	,sehingga 

signifikan.  

Langkah selanjutnya untuk menganalisis uji hipotesis adalah 

mengolah data dengan rumus analisis regresi satu prediktor dan analisis 

regresi dua prediktor. 

1. Analisis regresi satu prediktor untuk X₁ terhadap Y 

a. Mencari persamaan regresi 

Ŷ = a + b₁X 

Dimana : b = 
∑�₁)
∑�₁²  

dan  a = �% - b₁�₁%%% 
b₁ = 

∑�₁)
∑�₁²  

= 
��,���
����,���= 0,499 

a = �%  -  b₁�₁%%%%% 
= 58,167 – (0,499) (68,548) 

= 58,167 – 34,205 = 23,962 

Ŷ = 23,962 + 0,499X 

b. Mencari varians garis regresi 

QRHE7 = 
(∑�₁))²
∑�₁²  
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= 
(��,���)²
����,���  

 = 
������,���
����,��� = 401,066 

QRHES = ∑�²  -(∑�₁))²∑�₁²  

= 1595,833  -
(��,���)²
����,���  

= 1595,833 – 401,066 = 1194,767 

IRHE7 =
TUVWX
YDVWX 

 =
���,���

�  

 =401,066 

IRHES =
TUVWZ
YDVWZ 

=
����,���

��  

=29,869 

MHE7 =
NU	HE7
NUVWZ  

   =
���,���
�,���  

   =13,426 
Fhitung = 13,426 >Ftabel ( 0,05 ; 1, 40) = 4,08  berarti signifikan 

Fhitung = 13,426 >Ftabel ( 0,01 ; 1, 40) = 7,31  berarti signifikan 

c. Tabel Anava Regresi Linier Sederhana Ŷ = 23,962 + 0,499X 

 
Sumber 

varian 
JK Dk RK M234567 F 5% F1% Kreteria 

Regresi 401,066 1 401,066 
13,426 4,08 7,31 Signifikan 

Residu 1194,767 40 29,869 
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∑ 1595,833 41      

 

2. Analisis regresi satu prediktor untuk X₂ terhadap Y 

a. Mencari persamaan regresi 

Ŷ = a + b₂X 

Dimana : b = 
∑�₂)
∑�₂²  

dan  a = �%  -  b₂�₂%%% 
b₂= 

∑�₂)
∑�₂²  

= 
���,���
����,���= 0,463 

a = �%  -  b₂�₂%%% 
= 58,167 – (0,463) (88,190) 

= 58,167 – 40,832 = 17,335 

Ŷ = 17,335 + 0,463X 

b. Mencari varians garis regresi 

QRHE7 = 
(∑�₂))²
∑�₂²  

= 
(���,���)²
����,���  

 = 
������,��
����,��� = 332,188 

QRHES = ∑�²  -(∑�₂))²∑�₂²  

= 1595,833  -
(��,���)²
����,���  

= 1595,833 – 332,188 = 1263,645 

IRHE7 =
TUVWX
YDVWX 

 =
��,���

�  
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 =332,188 

IRHES=TUVWZYDVWZ 

=
���,���

��  

=31,591 

MHE7=
NU	HE7
NUVWZ  

   =
��,���
��,���  

   =10,515 
Fhitung = 10,515>Ftabel ( 0,05 ; 1, 40) = 4,08  berarti signifikan 

Fhitung = 10,515>Ftabel ( 0,01 ; 1, 40) = 7,31  berarti signifikan 

c. Tabel Anava Regresi Linier Sederhana Ŷ = 17,335 + 0,463X 

 
Sumber 

varian 
JK db RK M234567 F 5% F1% Kreteria 

Regresi 332,188 1 332,188 
10,515 4,08 7,31 Signifikan 

Residu 1263,645 40 31,591 

∑ 1595,833 41      

 

3. Analisis regresi dua prediktor untuk X₁ X₂ terhadap Y 

a. Mencari persamaan garis regresi dua prediktor dengan persamaan 

Ŷ = a + b₁X₁ +b₂X₂ 

Dimana untuk menghitung harga-harga a, b₁, dan b₂ dapat 

menggunakan persamaan berikut : 

∑�  = an + b₁∑�₁ + b₂∑�₂ 
∑�₁� = a ∑�₁ + b₁∑�₁² + b₂∑�₁�₂ 
∑�₂� = a ∑�₂ + b₁∑�₁�₂ + b₂∑�₂² 
 2443     = 42a + 2879b₁ + 3704b₂.................(i) 

 168264 = 2879a + 198953b₁ + 254566b₂................(ii) 
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216167 = 3704a + 254566b₁ + 328208b₂.................(iii) 

Agar a menjadi 0 pada persamaan i dan ii, maka persamaan i 

dikalikan 2879, persamaan ii dikalikan 42, hasilnya menjadi : 

7033397 = 120918a + 8288641b₁ + 10663816b₂ 

7067088 = 120918a + 8356026b₁ + 10691772b₂  

 - 

 -33691   = 0 - 67385b₁ - 27956b₂ 

 -33691   = -67385b₁ -27956b₂................(iv) 

Agar perhitungan a menjadi 0 pada persamaan i dan iii, maka 

persamaan (i) dikalikan 3704, persamaan iii dikalikan 42, hasilnya 

menjadi : 

9048872 = 155568a + 10663816b₁ + 13719616b₂ 

9079014 = 155568a + 10691772b₁ + 13784736b₂ 

 - 

-30142  = 0 –27956b₁ -65120b₂ 

 -30142  = -27956b₁ -65120b₂................(v) 

Persamaan iv dikalikan dengan 27956, persamaan v dikalikan 

67385, hasilnya menjadi : 

 -941865596  = -1883815060b₁ -781537936b₂ 

 -2031118670  = -1883815060b₁ -4388111200b₂ 

  - 

  1089253074  = 3606573264b₂ 

                  b₂   = 1089253074 : 3606573264 

                        = 0,302 

Harga b₂dimasukan dalam persamaan v, maka : 

 -30142  = -27956b₁ -65120(0,302) 

 -30142  = -27956b₁ –19666,24 

 27956b₁ = -19666,24 + 30142 

          b₁= 10475,76 : 27956 = 0,375 

Harga b₁ dan b₂dimasukan dalam persamaan i, maka : 
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 2443      = 42a + 2879 (0,375) + 3704 (0,302) 

 2443      = 42a + 1079,625 + 1118,608 

         a = 2198,233 – 2443 :-42 

         a    = -244,767 : -42 = 5,828 

Jadi persamaan regresi dua prediktornya adalah 

Ŷ = 5,828 + 0,375X₁ + 0,302X₂ 

b. Menentukan analisis varians garis regresi  

QRHE7 = I(∑�²) 
= (0,569²) (1595,833) 

= (0,324) (1595,833) = 517,049 

IRHE7 = 
TUVWX
YDVWX 

= 
���,���

 = 258,525 

QRHES = (1 -I)(∑�²) 
= (1 – 0,324) (1595,833) 

= (0,676)(1595,833) = 1078,783 

IRHES = 
TUVWZ
YDVWZ 

= 
����,���

�� = 27,661 

MHE7 = 
NUVWX
NUVWZ  

            = 
��,��
�,��� = 9,346 

Fhitung = 9,346 >Ftabel ( 0,05 ; 2, 39) = 3,23  berarti signifikan 

Fhitung = 9,346 >Ftabel ( 0,01 ; 2, 39) = 5,18  berarti signifikan 

c. Tabel anava analisis regresi dua preediktor 

Ŷ = 5,828 + 0,375X₁ + 0,302X₂ 

Sumber 
varian 

JK Db RK M234567 F 5% F 1% Kriteria 

Regresi 517,049 2 528,525 9,346 3,23 5,18 signifikan 
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Residu 1078,783 39 27,661 
∑ 1595,832 41      

 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah perhitungan data diatas, dapat diketahui hasil nilai dari persepsi 

siswa tentang kompetensi profesional guru mata pelajaran fiqih (Xı)nilai rata-rata 

sebesar 68,548 terletak pada interval 67-71 termasuk dalam kategori “sedang”, 

untuk persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru mata pelajaran fiqih 

(X₂) nilai rata-rata sebesar 88,190 terletak pada interval 85-90 termasuk dalam 

kategori “sedang”, dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih (Y) 

sebesar 58,167 terletak pada interval 55-60 termasuk dalam kategori “sedang”. 

Kemudian untuk mengetahuisignifikansi pengaruh persepsi siswa tentang 

kompetensi profesional guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

fiqih, pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih, dan secara bersama-sama 

pengaruh antara persepsi siswa tentang kompetensi profesional dan kompetensi 

kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas 

VIII M.Ts.AswajaBumijawa Tegal dengan membandingkan harga MHE7 dengan 

M4CDEF. Jika MHE7>M4CDEF maka ditolak Ho (signifikan) dan sebaliknya jika 

MHE7<M4CDEF maka diterima Ho (non signifikan). 

Pertama untuk pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi profesional 

guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VIII, dengan 

taraf signifikansi 5% dk pembilang 1 dan dk penyebut = N – 2 = 40 di peroleh 

M4CDEF sebesar 4,08 sedang MHE7 sebesar 13,426. Jika dibandingkan keduanya MHE7 

= 13,426 >M4CDEF(0,05 ; 1,40) = 4,08. Kemudian pada taraf signifikan 1% dk 

pembilang 1 dan dk penyebut = N – 2 = 40 diperoleh M4CDEF sebesar 7,31 sedang 

MHE7 sebesar 13,426. Jika dibandingkan keduanya MHE7= 13,426 >M4CDEF(0,01 ; 

1,40) = 7,31. Dengan demikian bahwa variabel persepsi siswa tentang 

kompetensi profesional guru mata pelajaran fiqih berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VIII 

M.Ts.AswajaBumijawa Tegal. 

Kedua untuk pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian 

guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VIII, dengan 

taraf signifikansi 5% dk pembilang 1 dan dk penyebut = N – 2 = 40 di peroleh 

M4CDEF sebesar 4,08 sedang MHE7 sebesar 10,515. Jika dibandingkan keduanya MHE7 

= 10,515 >M4CDEF(0,05 ; 1,40) = 4,08. Kemudian pada taraf signifikan 1% dk 

pembilang 1 dan dk penyebut = N – 2 = 40 diperoleh M4CDEF sebesar 7,31 sedang 

MHE7 sebesar 10,515. Jika dibandingkan keduanya MHE7= 10,515 >M4CDEF(0,01 ; 

1,40) = 7,31. Dengan demikian bahwa variabel persepsi siswa tentang kompetensi 

kepribadian guru mata pelajaran fiqih berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VIII 

M.Ts.AswajaBumijawa Tegal. 

Ketiga untuk pengaruh secara bersama antara  persepsi siswa tentang 

kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VIII, dengan taraf signifikansi 5% dk 

pembilang 2 dan dk penyebut = N – 2 – 1 = 39 di peroleh M4CDEF sebesar 3,23 

sedang MHE7 sebesar 9,346. Jika dibandingkan keduanya MHE7 = 9,346 >M4CDEF(0,05 

; 2,39) = 3,23. Kemudian pada taraf signifikan 1% dk pembilang 2 dan dk 

penyebut = N – 2 – 1 = 39 diperoleh M4CDEF sebesar 5,18 sedang MHE7 sebesar 

9,346. Jika dibandingkan keduanya MHE7= 9,346>M4CDEF(0,01 ; 2,39) = 5,18. 

Dengan demikian bahwa anataravariabel persepsi siswa tentang kompetensi 

profesional dan kompetensi kepribadian guru mata pelajaran fiqih secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran fiqih kelas VIII M.Ts.AswajaBumijawa Tegal. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel X₁, X₂, dan Y pada taraf 

signifikan 0,05 dan 0,01 keduanya menunjukkan signifikan, berarti variabel siswa 

tentang kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian guru mata pelajaran 

fiqih berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar mata pelajaran 

fiqih kelas VIII M.Ts.AswajaBumijawa Tegal. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan terdapat kendala dan hambatan. Hal 

tersebut bukan karena faktor kesenjangan namun karena keterbatasan dalam 

melakukan penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan sampel penelitian.Penelitian yang penulis lakukan hanya 

mengambil beberapa sampel saja yaitu sejumlah 42 siswa dari jumlah jumlah 

total 167 siswa kelas VIII M.Ts.AswajaBumijawa Tegal. Dimungkinkan hasil 

penelitian tersebut hanya berlaku pada siswa di M.Ts.AswajaBumijawa saja 

tidak berlaku disekolah lain. 

2. Keterbatasan dalam obyek penelitian, dalam hal ini peneliti hanya meneliti 

tentang pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi profesional dan 

kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa, padahal masih 

banyak lagi faktor-faktor lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi 

motivasi belajar siswa. 

3. Keterbatasan yang terjadi pada penyebaran angket adalah kebenaran jawaban 

yang diberikan oleh responden sulit dibuktikan kebenarannya. Masih ada 

kemungkinan responden tidak jujur dalam menjawab pertanyaan dalam 

angket. 

Berbagai keterbatasan yang penulis paparkan diatas, makadapat dikatakan 

dengan sejujurnya bahwa inilah kekurangan daripenelitian yang penulis lakukan 

di M.Ts.AswajaBumijawa Tegal. Meskipun banyak hambatan dan tantangan yang 

di hadapi dalammelakukan penelitian ini, penulis bersyukur bahwa penelitian ini 

dapatselesai dengan lancar. 

 


