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ABSTRAK
Pemahaman Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) pada
peserta didik kelas V di SDN 38 Mataram masih rendah, oleh karena itu perlu
adanya solusi yang bisa meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan dalam hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan
literasi membaca tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan
(PKn). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemahaman
nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca
untuk meningkatkan karakter disiplin peserta didik kelas V SDN 38 Mataram.
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Metode pengumpulan data
dalam peneltian ini yaitu angket dan dokumentasi. Instrument dalam penelitian ini
adalah. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman nilai-nilai
Pancasila dan Kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca. Sedangkan
variabel terikat adalah karakter disiplin peserta didik kelas V SDN 38 Mataram.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian, maka
dapat disimpulkan bahwa, Ada hubungan pemahaman nilai-nilai pancasila dan
kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca untuk meningkatkan karakter
disiplin peserta didik kelas V SDN 38 Mataram”. Hal ini dapat dilihat dari hasil
uji hipotesis yang dilakukan peneliti berdasarkan dar hasil perbandingan t hitung
dengan ttabel yaitu 3,042 > ttabel 1,435 dengan taraf signifikan 5%, yang
menyebabkan
ditolak.

Kata kunci:

Pemahaman Nilai-nilai PKn, Kegiatan Literasi Membaca, dan
Karakter Disiplin
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada dasarnya karakter disiplin meliputi sikap, perilaku, motivasi, dan
ketermapilan skill. Karakter disiplin merupakan sikap dan perilaku yang
muncul sebagai akibat dari pelatihan atau kebiasaan menaati aturan, hukum
atau perintah. Karakter disiplin, meliputi disiplin waktu, disiplin menegakkan
aturan, disiplin sikap, dan disiplin beribadah.
Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan permasalahan menyangkut
karakter disiplin peserta didik. Bahwa sebagian peserta didik kelas V di SDN
38 Mataram memang belum meimliki karakter disiplin yang belum ideal. Hal
ini terlihat dari perilaku peserta didik kelas V di SDN 38 Mataram yang
bertentangan dengan norma disiplin. Selain itu, ditemukan permasalahan
karakters disiplin pada peserta didik kelas V di SDN 38 Mataram, seperti
pertama, Permasalahan kenakalan, pelanggaran, perilaku negatif dan perilaku
yang menyimpang yang melanggar aturan-aturan disiplin sekolah maupun
aturan yang melanggar norma agama yang tidak sesuai dengan Tujuan, Visi
dan Misi Sekolah masih banyak dilakukan oleh para peserta didik kelas V di
SDN 38 Mataram, Kedua, Kurang adanya sinergitas antara orang tua wali
murid dan guru dalam penanganan permasalahan peserta didik, sehingga
peserta didik yang kelihatannya dirumah sangat penurut kepada kedua orang
tuanya, tanpa diketahui disekolahpun selalu bermasalah. Selain itu orang tua
kurang bisa memberikan perhatian dan pengawasan terhadap putra-putrinya,
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dimana mereka saatnya terpenuhi sebagai tugas-tugas perkembangannya,
namun orang tua terkadang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan ataupun
terlalu percaya dengan keberadaan puta-putrinya.
Dari beberapa permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa
pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) pada peserta
didik kelas V di SDN 38 Mataram masih rendah, oleh karena itu perlu adanya
solusi yang bisa meningkatkan Pemahaman Nilai-nilai Pancasila dan
Kewarganegaraan dalam hal ini bisa dihubungkan dengan kegiatan literasi
membaca tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan
(PKn).
Pemahaman Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) melalui
kegiatan membaca dalam memperbaiki karakter disiplin sisiwa sangat
dibutuhkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Hubungan
Pemahaman Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan melalui Kegiatan
Literasi Membaca untuk Meningkatkan Karakter Disiplin Peserta Didik Kelas
V SDN 38 Mataram.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan kedalam
berbagai permasalahan sebagai berikut:
1. Permasalahan kenakalan, pelanggaran, perilaku negatif dan perilaku yang
menyimpang yang melanggar aturan-aturan disiplin sekolah maupun
aturan yang melanggar norma agama yang tidak sesuai dengan Tujuan,
Visi dan Misi Sekolah masih banyak dilakukan oleh para peserta didik
kelas V di SDN 38 Mataram.
2

2. Kurang adanya sinergitas antara orang tua wali murid dan guru dalam
penanganan permasalahan peserta didik, sehingga peserta didik yang
kelihatannya dirumah sangat penurut kepada kedua orang tuanya, tanpa
diketahui disekolahpun selalu bermasalah.
1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi di atas, agar penelitian lebih fokus, maka
peneliti memfokuskan pada permasalahan tentang pemahaman nilai-nilai
Pancasila dan Kewarganegaraan, literasi membaca, dan karakter disiplin
peserta didik kelas V SDN 38 Mataram.
1.4 Rumusan Masalah
Adakah

hubungan

pemahaman

nilai-nilai

Pancasila

dan

Kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca untuk meningkatkan
karakter disiplin peserta didik kelas V SDN 38 Mataram.
1.5 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui hubungan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan
Kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca untuk meningkatkan
karakter disiplin peserta didik kelas V SDN 38 Maaram.
1.6 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat
yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuaan, khususnya dalam
bidang studi Pancasila dan Kewarganegaraan.
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2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meberikan informasi
kepada peserta didik maupun pihak-pihak lain mengenai ada atau tidaknya
hubungan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan melalui
kegiatan literasi membaca untuk meningkatkan karakter disiplin peserta
didik.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relavan
Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan
penelitian yang hendak dilakukan yakni:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dutta Darma Setiadi (2017) dengan judul
“Hubungan Pemahaman Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan
Dalam Pembelajaran PKn dengan Karakter Peserta didik Kelas V SDN
Negeri 13 Magelang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
sangat baik signifikan antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dan
Kewarganegaraan dengan karakter peserta didik Kelas V SDN Negeri
Magelang. Nilai r hitung sebesar 0,637 dan probabilitas sebesar 0,000
(0,000<01).
Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama
menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan perbedaan Penelitian
yang dilakukan oleh Dutta Darma Setiadi yaitu pada lokasi penelitian.
2. Nurhidayatullah (2019) Hubungan Pemahaman Nilai-nilai Pancasila dan
Kewarganegaraan Pada Muatan PKn Dengan Karakter Peserta didik kelas
IV SDN Gugus V Cakranegara Tahun Pelajaran 2018/2019. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini adanya hubungan
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yang

signifikan

antara

pemahaman

nilai-nilai

Pancasila

dan

Kewarganegaraan dengan karakter peserta didik kelas IV SDN Gugus V.
Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama
menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan perbedaan Penelitian
yang dilakukan oleh Dutta Darma Setiadi yaitu pada lokasi penelitian.
3. Puspita, Hasyim dan Yanzi. Hubungan pemahaman nilai pancasila dengan
perubahan sikap nasionalisme peserta didik SDN. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) pemahaman tentang materi perilaku sesuai nilai
pancasila (x) dominan pada kategori kurang paham dengan presentase
42%, (2) perubahan sikap nasionalisme peserta didik (y) dominan pada
kategori setuju dengan presentase 50%. Kesimpulan hasil penelitian
menunjukkan terdapat hubungan yang positif, signifikan, dan kategori
keeratan rendah antara hubungan pemahaman materi tentang nilai
pancasila dengan perubahan sikap nasionalisme peserta didik.
Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama
menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan perbedaan Penelitian
yang dilakukan oleh Dutta Darma Setiadi yaitu pada lokasi penelitian.
2.2

Kajian Teori

2.2.1 Pancasila dan Kewarganegaraan
2.2.1.1 Pengertian Pancasila dan Kewarganegaraan
Ubaidillah dan Rozak (2016: 12), “Pengertian Civics sebagai llmu
Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan
manusia dan Negara. Rahmat (2019: 13) menyatakan bahwa “makna
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selalu didefinisikan sebagai
sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait
dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara.
Menurut E. Dimond seperti dikutip Somantri (dalam Setiawan,
2014: 13) menjelaskan rumusan sebagai berikut: Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan sebagaimana keberhubungan dengan kegiatankegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit,
citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah
negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum dan
tanggung jawab).
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Pendidikan Kewarganegaran merupakan mata pelajaran yang bertujuan
untuk mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang mampu
menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air, sesuai
dengan Pancasila, Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan semangat komitmen Negra
Kesatuan Republik Indonesia.
2.2.1.2 Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan
Menurut Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Pendidikan Nasional, ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan meliputi nilai-nilai sebagai beikut:
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam
perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,
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Simpah Pemuda, Keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan
negara, sikap positif terhadap NKRI, keterbukaan dan jaminan
keadilan.
2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tatatertib dalam keluarga, tata
tertib di sekolah, norma yang berlaku dalam masyarakat, peraturanperaturan daerah, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan
peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional
HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri
sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan
mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri,
persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi negara, meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia,
hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan politik: Pemerintahan desa dan kecamatan, pemda dan
otonomi, demokrasi dan sistem politik, pemerintah pusat, budaya
politik, udaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem
pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
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7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara, proses perumusan Pancasila, Pengamalan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa materi PKn di atas memuat nilai-nilai yang dapat
membentuk karakter peserta didik. Beberapa karakter yang dimuat oleh
nilai-nilai materi mata pelajaran PKn antara lain: nasionalis, kepatuhan pada
aturan sosial, menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban
diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif
dan kemandirian.
2.2.2 Literasi Membaca
Literasi membaca dalam pengertian masyarakat umum atau non ahli
adalah

membaca.

Definisi

Literasi

membaca

telah

mengalami

perkembangan dengan makna yang lebih luas. Literasi membaca tidak
hanya sebatas membaca buku teks dengan memperoleh pemahaman/makna
dari kata atau kalimat dalam suatu teks atau yang terucap saja.
Definisi literasi membaca menurut Clay dalam (Taylor & Mackenney,
2008: 230) adalah kegiatan mendapatkan pesan, dan secara fleksibel yang
digunakan untuk memecahkan masalah. Definisi tersebut diarahkan pada
kode pencetak, bahasa dan respons persepsi visual sengaja diarahkan oleh
bacaan dalam beberapa cara terintegrasi untuk menggali makna dari isyarat
dalam teks, sehingga pembaca dapat memaksimalkan dalam memahami
pesan peneliti.
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
Literasi membaca ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di
dalam diri seseorang yang memiliki kemandirian dalam menentukan
kegiatan membacanya, seperti jenis materi bacaan, topik-topik yang
diminati, jumlah dan luas bacaanya, dan tujuan membaca. Pembaca
melaksanakan kegiatan membaca baik secara mandiri, ataupun membaca
melalui kegiatan dalam suatu jaringan sosial untuk memperluas dan berbagi
pengetahuan serta pengalaman.
2.2.3 Karakter Displin
2.2.3.1 Disiplin
Disiplin merupakan salah satu nilai karakter yang dapat
ditanamkan pada peserta didik sebagai salah satu sikap dalam
pembelajaran. Penanaman karakter disiplin dapat diintegrasikan
kedalam proses pembelajaran. Karakter yang dibawakan oleh seorang
individu mencerminkan kepribadian dari individu tersebut. Biasanya
kata “disiplin” berkonotasi negatif.
Salahudin (2013: 111) mendefinisikan disiplin merupakan
tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan. Samani (2012: 121) memaknai bahwa
karakter disiplin merupakan sikap dan perilaku yang muncul sebagai
akibat dari pelatihan atau kebiasaan menaati aturan, hukum atau
perintah.
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Berdasarkan pengertian tersebut maka karakter disiplin
merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka
mematuhi aturan yang ada.
Karakter disiplin merupakan perilaku yang dapat ditunjukkan
oleh seorang peserta didik di sekolah. Terdapat bebarapa indikator
disiplin yang diungkapkan oleh kemendiknas (2010: 33) antara lain:
1. Disiplin waktu
2. Disiplin menegakkan aturan
3. Disiplin sikap
4. Disiplin beribadah.
Karakter atau sikap disiplin dapat didefinisikan sebagai salah
satu karakter yang baik dan membawa seseorang pada hal yang baik.
karakter disiplin jika benar-benar diterapkan akan membawa
keuntungan bagi pelaku disiplin itu sendiri untuk menjadikan
seseorang lebih baik lagi. Karakter disiplin dapat ditanamkan pada
semua orang sebagai tanda bahwa orang tersebut dapat mematuhi
aturan yang berlaku. Peserta didik dapat berperilaku disiplin dimana
saja, baik di sekolah maupun di rumah. Peserta didik menerapkan
sikap disiplin di sekolah dengan mematuhi peraturan yang sudah
ditetapkan, sedangkan di rumah peserta didik mematuhi peraturan
yang diterapkan dalam keluarga. Peserta didik yang menanamkan
karakter disiplin dalam dirinya, maka kegiatan yang dilakukan akan
lebih terarah dan teratur.
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Dari beberapa definisi di atas, menunjukkan bahwa kedisiplinan
merupakan ketaatan dan kepatuhan pada peraturan yang dilakukan
dengan rasa senang hati, bukan karena dipaksa atau terpaksa.
2.3 Kerangka Berpikir
Dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan yang
baik maka hal tersebut diharapkan akan mempunyai hubungan yang positif
dengan karakter yang dimiliki peserta didik. Sehingga dengan pemahaman
nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan yang baik karakter yang
dihasilkan juga baik. Begitu juga sebaliknya, jika pemahaman nilai-nilai
Pancasila dan Kewarganegaraan peserta didik buruk maka karakter yang
dimiliki peserta didik tersebut akan buruk juga.
Setiap orang diharapkan mempunyai karakter yang baik. Dengan
mempunyai karakter yang baik maka orang tersebut akan mempunyai
perilaku yang baik. Karakter akan mempengaruhi cara berpikir dan
berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan
berkerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Melalui kegiatan literasi maka hal ini akan meningkatkan pemahaman
nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan kelas V, dan peserta didik
diharapkan akan mempunyai karakter yang baik juga sesuai dengan karakter
pancasila. Karena pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila dan
Kewarganegaraan

dapat

dijadikan

sebagai

landasan

utama

dalam

pembentukan karakter peserta didik. Dengan pemahaman yang baik maka
peserta didik diharapkan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam
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kehidupan sehari-hari. Sehingga akan terbentuk karakter yang baik juga. Oleh
karena itu pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan sangat
penting karena akan mempunyai hubungan dengan karakter yang dimiliki
oleh peserta didik.
Berikut ini adalah skema pemikiran peneliti:
Pemahaman Nilainilai Pancasila
dan
Kewarganegaraan

Kegiatan
Literasi
Membaca

Karakter Disiplin
peserta didik

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir
2.4

Hipotesis
1. Ho: Tidak Ada hubungan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan
Kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca untuk
meningkatkan karakter disiplin peserta didik kelas V SDN 38
Mataram.
2. Ha: Ada

hubungan

pemahaman

nilai-nilai

Pancasila

dan

Kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca untuk
meningkatkan karakter disiplin peserta didik kelas V SDN 38
Mataram.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi, karena di dalam
penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan
pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan melalui kegiatan
literasi membaca untuk meningkatkan karakter disiplin peserta didik. Desain
penelitian seperti terlihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 3.1. Desain Penelitian Sugiyono (2017: 83)
Keterangan:
X : Pemahaman nilai–nilai Pancasila peserta didik
Y : Karakter Disipplin Peserta didik
: Hubungan X dengan Y
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 38 Mataram tahun
pelajaran 2020/2021.
3.2.2 Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan dari tanggal 1 -16 September 2020.
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3.3 Penentuan Subjek Penelitian
3.3.1 Populasi Penelitian
Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh peserta didik kelas
kelas V SD Negeri 38 Mataram

berjumlah 26 orang peserta didik.

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1. Jumlah Populasi Peserta didik Kelas V SD Negeri 38 Mataram
Tahun Pelajaran 2020/2021
No
Kelas
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-Laki
Perempuan
1
V
12
14
26
3.3.2 Sampel Penelitian
Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
Total Sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan jumlah
populasi (Sugiyono, 2017: 71). Maka jumlah sampel adalah 26 peserta
didik. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.
Tabel 3.2. Jumlah Sampel Peserta didik Kelas V SD Negeri 38 Mataram
Tahun Pelajaran 2020/2021
No
Kelas
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-Laki
Perempuan
1
V
12
14
26
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
3.4.1 Teknik Angket
Data angket diperoleh dari angket pemahaman nilai-nilai pancasila
dan kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca dan angket
karakter disiplin peserta didik yang masing-masing berjumlah 25 item yang
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diberikan pada peserta didik kelas V di SD Negeri 38 Mataram dengan
penskoran sebagai berikut: S: Selalu diberi skor 4, SR: Sering diberi skor 3,
KD: Kadang-kadang diberi skor 2, dan TP: Tidak Pernah diberi skor 1.
3.4.2 Teknik Dokumentasi
Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk
mengumpulkan data-data tentang profil sekolah, nama guru, foto-foto
kegiatan penelitian, dan nama peserta didik kelas V di SD Negeri 38
Mataram.
3.5 Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel
terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman nilai-nilai
Pancasila dan Kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca.
Sedangkan variabel terikat adalah karakter disiplin peserta didik kelas V SDN
38 Mataram.
3.6 Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang akan digunakan dalam
mengumpulkan data tentang hubungan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan
Kewarganegaraan melalui kegiatan literasi membaca untuk meningkatkan
karakter disiplin peserta didik kelas V SDN 38 Mataram.
3.7 Prosedur Penelitian
Prosedur dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan
kuantitatif. Prosedur penelitian diawali dengan menentukan atau memilih
masalah, setelah peneliti menentukan masalah selanjutnya peneliti melakukan
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studi pustaka terhadap sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian.
Rumusan

masalah

ditentukan

setelah

studi

pustaka

dilaksanakan.

Merumuskan anggapan sama dengan menuliskan hipotesis terhadap masalah
yang sedang diteliti. Rumusan anggapan selanjutnya akan menentukan
pendekatan mana yang lebih tepat digunakan peneliti dalam penelitian yang
dilaksanakan.
3.8 Teknik Analisis Data
3.8.1 Uji Instrumen
3.8.1.1 Uji Validitas
Uji Validitas digunakan untuk menunjukan tingkat keandalan atau
ketepatan suatu alat ukur. Dikatakan valid jika memiliki koefisien
korelasi lebih besar dari 0,3 maka dinyatakan valid tetapi jika
koefisiennya korelasinya dibawah 0,3 maka dinyatakan tidak valid. Uji
validitas menggunakan SPSS versi 25.
3.8.1.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu tes yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Dikatakan reliabel jika memberikan
nilai Cronbach Alpha > 0.70 meskipun nilai 0.60 masih dapat diterima.
Uji validitas menggunakan SPSS versi 25.
3.8.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghilangkan penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi dalam analisis sehingga hasil yang
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akan diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan
kenyataan. Pengujian meliputi:
3.8.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas data adalah pengujian yang dilakukan untuk
mengetahui normal tidaknya persebaran data yang akan dianalisis. Jika
nilai signifikansi Kolmogrof-Smirnov lebih dari α (sig > 0,05), maka Ho
diterima dan dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Akan
tetapi, jika nilai signifikansi Kolmogrof-Smirnov kurang dari α (sig <
0,05), maka Ho ditolak dan dapat dinyatakan bahwa data tidak
berdistribusi normal.
3.8.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dan untuk
menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance kurang dari
0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 0,10 (Ghozali, 2018:108).
3.8.3 Analisis Regresi Linear Sedehana
Menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan
kejadian (Variabel Y) dipengaruhi oleh variabel bebas X sehingga rumus
umum dari regresi linear berganda ini adalah:
Y = a + b1X1
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