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 Motto : Kerjakan apa saja yang telah menjadi hak dan kewajibanmu, karena 

kebahagiaan hidupmu terletak disitu.  

 

(Musthafa Al-Gholayani) Kupersembahkan karya ini untuk: Seluruh keluarga tercinta dan 

sahabat seperjuangan yang selalu setia mendukung serta tak pernah lelah untuk 

berjuang bersama. 



 ABSTRAK Dhyka Septiana : Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas XI SMK PGRI 4 Kediri, Skripsi, PPKn, FKIP 

Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020. Kata kunci : kecerdasan spiritual, motivasi 

belajar, hasil belajar, Pendidikan Kewarganegaraan.  

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil wawancara peneliti dengan guru PKn di SMK PGRI 4 

Kediri, bahwa angkatan kelas XI hasil belajarnya dalam mata pelajaran PKn lebih rendah 

dibanding angkatan kelas lain, Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya mungkin 

disebabkan oleh tingkat kecerdasan spiritual dan motivasi belajar siswa. Hal tersebut 

dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku siswa baik dalam proses pembelajaran maupun 

dalam keseharian mereka di lingkungan sekolah. Permasalahan penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar PKn siswa? (2) 

Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa? (3) Bagaimana 

pengaruh kecerdasan spiritual dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa?. 

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik 

penelitian survei.  

 

Dimana populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI dengan jumlah 198 siswa yang 

kemudian secara purposive sampling diambil 48 siswa sebagai sampel. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan penyebaran angket 

atau kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif statistik, asumsi 

klasik, dan regresi linier berganda. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kecerdasan 

spiritual berpengaruh positif terhadap hasil belajar PKn siswa. (2) Motivasi belajar 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar PKn siswa. (3) Kecerdasan spiritual dan 

motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar PKn siswa.  

 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan (1) Untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa guru perlu mempertimbangkan pula tingkat kecerdasan spiritual 

siswa. (2) Motivasi belajar juga memiliki pengaruh yang penting dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa, baik itu motivasi dari dalam diri siswa maupun motivasi yang berasal 

dari lingkungan. Sehingga dalam hal ini guru dan orangtua harus selalu memberi 

dorongan dan dukungan pada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  
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PENDAHULUAN A.  

 

Latar Belakang Masalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan pendidikan nilai 

dan moral sekaligus mata pelajaran yang wajib diberikan dalam setiap jenjang 

pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas bahkan perguruan 

tinggi. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami tentang makna kehidupan 

berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan nantinya mereka bisa menjadi generasi 

penerus bangsa yang berkarakter. Pentingnya pelajaran PKn menuntut guru untuk 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berkualitas agar mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa serta mendorong mereka untuk berfikir kritis dan 

kreatif.  

 

Sehingga dalam hal ini guru harus memilih strategi, metode, model, serta media 

pembelajaran yang tepat agar dapat membantu siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan, sehingga mereka dapat meningkatkan hasil belajar PKn sesuai dengan 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh sekolah. Hasil belajar 

merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk 

mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Perubahan tersebut merupakan cerminan 

dari usaha belajar seseorang. Menurut Purwanto (2009: 44) hasil belajar adalah 

perubahan perilaku siswa akibat belajar, dimana perubahan yang dimaksud mencakup 

tiga aspek yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai tolak ukur terhadap seberapa besar usaha 

belajar siswa. Umumnya semakin besar usaha belajar siswa maka akan semakin 

meningkat pula hasil belajarnya. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur yang sebenarnya, sebab pada dasarnya hasil belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor 

tertentu. Slameto (2010: 54) berpendapat bahwa yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar adalah faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri siswa) dan faktor 

eksternal (faktor yang berasal dari luar diri siswa).  

 

Salah satu faktor internal yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

adalah kecerdasan siswa. Dimana dalam kecerdasan terdapat kecerdasan spiritual. 



Menurut Zohar dan Marshall (2007: 52) kecerdasan spiritual atau spiritual quotient (SQ) 

merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, 

yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang 

lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. Sehingga siswa yang memiliki 

kecerdasan spiritual tinggi maka akan cenderung memiliki kesadaran terhadap 

kewajiban mereka.  

 

Misalnya saja kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan, kewajiban untuk belajar, serta 

kewajiban lain yang memang sepatutnya harus mereka lakukan. Pentingnya kecerdasan 

spiritual tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak baik dari siswa, orang 

tua, guru maupun pihak sekolah. Terutama dalam proses pembelajaran di sekolah yang 

alangkah lebih baiknya bila disusun secara sistematis dan terstruktur. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mempunyai kecerdasan yang seimbang.  

 

Selain kecerdasan spiritual, salah satu faktor internal yang cukup memberikan pengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar adalah motivasi belajar siswa atau dorongan belajar 

yang timbul dari dalam diri siswa. Menurut Sardiman (1988: 75) motivasi belajar siswa 

merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah kegiatan 

belajar sehingga tujuan tercapai. Kecerdasan spiritual menjadi salah satu hal penting 

yang harus diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar disamping kecerdasan 

emosional atau emotional quotient (EQ) dan kecerdasan intelektual atau intelektual 

quotient (IQ).  

 

Sebab pembelajaran yang kurang memperhatikan kecerdasan spiritual biasanya akan 

berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar siswa hingga hal tersebutlah yang 

nantinya menjadikan hasil belajar siswa kurang maksimal. Antara kecerdasan spiritual 

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar setiap siswa akan memiliki kadar pengaruh 

yang berbeda satu sama lain. Seperti keadaan yang terjadi di SMK PGRI 4 Kediri 

khususnya angkatan kelas XI. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah 

seorang guru PKn di sekolah tersebut, ditemukan fenomena bahwa angkatan kelas XI 

memiliki hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan angkatan kelas X maupun kelas 

XII.  

 

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh tingkat kecerdasan spiritual dan motivasi belajar siswa. 

Dapat terlihat dari perilaku siswa dalam kegiatan sehari-hari, misalnya adalah kurangnya 

rasa peduli, kurangnya semangat untuk belajar, berbuat sesuatu yang bertentangan 

dengan peraturan, serta mudah menyerah dan putus asa dalam mengerjakan tugas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian 



dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar 

PKn Siswa Kelas XI SMK PGRI 4 Kediri”.  

 

Proses penelitian ini memerlukan kerjasama antara pihak sekolah khususnya guru PKn 

kelas XI dan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sehingga dapat 

dikaji dan dituntaskan. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang 

dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pada 

umumnya kecerdasan spiritual siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri masih rendah. Terlihat 

dari perilaku mereka seperti kurang peduli terhadap sesama dan belum bisa 

menyesuaikan diri dengan siapa mereka berinteraksi. Begitu pula dengan motivasi 

belajar siswa yang juga masih rendah.  

 

Siswa tampak kurang fokus dan semangat dalam proses pembelajaran khususnya pada 

pembelajaran PKn. Selain itu mereka juga mudah menyerah dan putus asa ketika 

mendapatkan tugas dari guru yang mereka anggap sulit. Sehingga tidak ada usaha 

untuk menyelesaikannya. Hal tersebut mengakibatkan rata-rata hasil belajar siswa masih 

belum maksimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab permasalahan 

diatas adalah kemungkinan karena adanya pengaruh sosial media yang memberi 

dampak cukup besar. Sehingga siswa lebih peduli dengan dunia maya daripada apa 

yang terjadi di dunia nyata. Begitu pula dengan proses pembelajaran, siswa lebih tertarik 

untuk membaca berbagai hal di sosial media daripada mempelajari materi 

pembelajaran. C.  

 

Pembatasan Masalah Ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dibatasi supaya peneliti 

lebih fokus terhadap masalah apa yang ingin dikaji. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Kecerdasan spiritual siswa kelas XI SMK PGRI 4 

Kediri masih rendah. Motivasi belajar siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri masih rendah. 

Rata-rata hasil belajar siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri masih belum makasimal. D.  

 

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh kecerdasan 

spiritual terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri? Bagaimana 

pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri? 

Bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri? E. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan 

masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk 

menjelaskan pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI 

SMK PGRI 4 Kediri.  

 

Untuk menjelaskan pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI 



SMK PGRI 4 Kediri. Untuk menjelaskan pengaruh kecerdasan spiritual dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri. F. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai berbagai hal terkait pengaruh kecerdasan spiritual dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar PKn. Serta mampu dijadikan sebagai pedoman untuk 

mengembangkan penelitian-penelitan yang berikutnya.  

 

Manfaat Praktis Bagi Peneliti Sebagai informasi terkait adanya pengaruh kecerdasan 

spiritual dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 

Kediri. Bagi Siswa Untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan motivasi belajar siswa. 

Sehingga nanti diharapkan dapat meningkatkan pula hasil belajar siswa khususnya 

terhadap mata pelajaran PKn. Bagi Guru Sebagai sumbangan pemikiran terkait ada 

tidaknya pengaruh kecerdasan spiritual dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn 

siswa. Bagi Sekolah Sebagai contoh agar dalam kegiatan belajar mengajar memiliki 

acuan terkait pengaruh kecerdasan spiritual dan motivasi belajar terhadap hasil belajar 

PKn siswa. 



 



BAB II KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS A. Kajian Teori 1.  

 

Kecerdasan Spiritual Pengertian Kecerdasan Spiritual Kecerdasan spiritual atau spiritual 

quotient (SQ) adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk memahami 

makna yang terjadi agar bisa digunakan sebagai acuan dalam menempatkan perilaku 

serta hidup dalam konteks yang lebih luas. Menurut Zohar dan Marshall (2007: 52) 

kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan makna dan nilai. Dimana kecerdasan spiritual digunakan untuk membuat 

kebenaran, keindahan, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana 

cara manusia menggunakan makna, tujuan, dan motivasi dalam berfikir dan mengambil 

keputusan.  

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abdul Wahid Hasan (2006: 27) yang menyatakan 

bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan hidup yang dihadapi. Artinya manusia dituntut untuk kreatif mengubah 

penderitaan menjadi semangat (motivasi) hidup yang tinggi sehingga penderitaan 

berubah menjadi kebahagiaan. Kecerdasan spiritual memiliki unsur-unsur terkait yang 

didalamnya terdapat niat ibadah dalam segala hal, berfkir dan bertindak sesuai dengan 

fitrah manusia, serta keikhlasan hati.  

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Agustian (2003: 57) yang menyatakan bahwa 

kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap 

setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemiran tauhidi (integralistik) 

serta berprinsip karena Allah. Sejalan dengan itu Marsha Sinetar (2001: 15) berpendapat 

bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang bagaimana dapat merasakan 

semua kegiatan yang dilakukannya dengan senang hati (ikhlas) dan selalu 

mengkaitkannya dengan ibadah.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diartikan bahwa kecerdasan spiritual 

merupakan kecerdasan yang dimiliki setiap manusia untuk memberikan makna, nilai, 

dan tujuan dalam hidupnya sehingga dapat meningkatkan motivasi hidup serta 

kemampuan untuk memberikan makna pada ibadah yang dilakukan. Kecerdasan 

spiritual mempu menjadikan manusia hidup menjadi lebih baik dan bermakna. 

Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual Kecerdasan spiritual bertumpu pada bagian dalam diri 

yang berhubungan dengan kearifan diluar ego atau jiwa kesadaran.  

 

Sehingga senantiasa digunakan bukan hanya untuk mengetahui nilai-nilai yang ada, 

melainkan juga untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan. Adapun 

aspek-aspek kecerdasan spiritual Menurut Zohar dan Marshall (2007: 12) adalah sebagai 

berikut: 1) Kemampuan bersikap fleksibel Kemampuan individu untuk bersikap adaptif 



secara spontan dan aktif. Dimana individu mudah menyesuaikan diri dan memiliki 

pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat menghadapi beberapa 

pilihan dalam hidup.  

 

2) Tingkat kesadaran diri yang tinggi Kemampuan individu untuk mengetahui batas 

wilayah yang nyaman untuk dirinya. Sehingga mendorong individu untuk merenungkan 

apa yang dipercayai dan apa yang dianggap bernilai, berusaha untuk memperhatikan 

segala macam kejadian dan peristiwa dengan berpegang pada agama yang diyakininya. 

3) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan Kemampuan 

individu dalam menghadapi penderitaan dan menjadikan penderitaan yang dialami 

sebagai motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dikemudian hari.  

 

4) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit Kemampuan individu 

dimana saat dia mengalami sakit maka akan menyadari keterbatasan dirinya, dan 

menjadi lebih dekat dengan Tuhan serta yakin bahwa hanya Tuhan yang akan 

memberikan kesembuhan. 5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

Kualitas hidup individu yang didasarkan pada tujuan hidup yang pasti dan berpegang 

pada nilai-nilai yang mampu mendorong untuk mencapai tujuan hidup tersebut. 6) 

Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu Individu yang mempunyai 

kecerdasan spiritual tinggi mengetahui bahwa ketika dia merugikan orang lain maka 

berarti dia merugikan dirinya sendiri.  

 

Sehingga mereka enggan untuk melakukan kerugian yang tidak perlu. 7) Berfikir secara 

holistik Kecenderungan individu untuk melihat suatu permasalahan dari setiap sisi dan 

melihat bahwa setiap persoalan setidaknya mempunyai dua sisi bahkan lebih. 8) 

Kecenderungan untuk bertanya Aktif bertanya sangat penting bagi segala kegiatan 

ilmiah, yang merupakan semangat dan motivasi untuk meneliti secara terus menerus. 

Kemampuan individu untuk akif bertanya akan menjadikan mereka pribadi yang 

mandiri. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa siswa yang memeiliki 

kecerdasan spiritual adalah yang dalam hidupnya mampu menyesuaikan diri dengan 

keadaan atau lingkungan, mampu mendorong dirinya untu intropeksi diri, merubah 

penderitaan menjadi kebahagiaan, mensyukuri segala sesuatu yang terjadi, memiliki 

prinsip untuk mecapai tujuan hidup, berfikir rasional dan kritis, serta berani mencoba 

hal-hal baru dan tidak mudah putus asa.  

 

Fungsi Kecerdasan Spiritual Kecerdasan spiritual secara umum memiliki fungsi untuk 

membentuk perilaku seseorang agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Agustian (2008: 286) yang menyatakan bahwa fungsi 

kecerdasan spiritual adalah sebagai berikut: Kerendahan hati untuk menghormati dan 

menerima segala nasihat maupun kritik dari orang lain. Tabah dan sabar dalam 



menghadapi segala ujian maupun cobaan serta selalu berserah diri kepada Tuhan. Ikhlas 

dan tulus dalam mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Bersikap kritis terhadap berbagai 

persoalan dan melihat kebenaran dari berbagai sumber.  

 

Mampu bersifat fleksibel dengan mendahulukan pekerjaan yang lebih penting dan 

dapat membagi waktu dengan baik. Memiliki integritas dan tanggung jawab untuk 

membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi dengan melakukan pekerjaan secara 

sungguh-sungguh serta menjadi contoh yang baik dalam bertingkah laku . Motivasi 

Belajar Pengertian Motivasi Belajar Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang 

turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seorang siswa akan belajar dengan 

baik apabila ada faktor pendorongnya yaitu motivasi belajar.  

 

Siswa akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi belajar yang 

tinggi. Motivasi berasal dari kata “motif” yang berarti daya penggerak yang telah 

menjadi aktif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Winkel (2005: 160) yang 

menyebutkan bahwa motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak psikis 

didalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai tujuan. Motivasi 

belajar dengan kata lain dapat juga diartikan sebagai pendorong dalam diri siswa untuk 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. Hal terebut sesuai 

dengan pendapat Hamzah B.  

 

Uno (2011: 23) bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator yang dimaksud diatas 

antara lain adalah adanya hasrat dan dorongan untuk mempelajari sesuatu, adanya 

minat yang tinggi dari diri siswa, serta dorongan dari lingkungan sekitar sehingga siswa 

memiliki semangat yang lebih besar dalam belajar. Berdasarkan beberapa pendapat 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan seluruh daya 

penggerak psikis yang ada dalam diri individu siswa yang dapat memberikan dorongan 

untuk belajar demi mencapai tujuan dari belajar tersebut.  

 

Peran dan Fungsi Motivasi Belajar Motivasi belajar sangat berperan penting bagi siswa 

dalam menunjang semangat belajar dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamzah B. Uno (2011: 27) yang 

menyatakan bahwa peran penting dalam motivasi belajar adalah sebagai berikut: Peran 

motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Motvasi dapat berperan dalam 

penguatan belajar apabila seorang anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu 

masalah yang menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkab berkat bantuan 

hal-hal yang pernah dilalui.  

 



Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi dalam memperjelas 

tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk 

belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati 

manfaat oleh anak. Motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah 

termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha mempelajari dengan baik dan tekun dengan 

harapan memperoleh hasil yang lebih baik.  

 

Motivasi belajar selain memiliki peran penting bagi siswa juga berfungsi sebagi 

pendorong timbulnya tingkah laku dan mempengaruhi serta mengubah tingkah laku 

siswa. Sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Oemar Hamalik (2011: 108) bahwa 

fungsi motivasi belajar adalah meliputi: Mendorong timbulnya kelakuan/suatu 

perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarah pada perbuatan ke 

pencapaian tujuan yang diinginkan. Motivasi berfungsi sebagai penggerak dalam 

kegiatan belajar.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dan 

fungsi motivasi belajar adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi 

sehingga dalam mencapai prestasi tersebut siswa dituntut untuk menentukan sendiri 

perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar pada siswa. Seperti pendapat yang disampaikan oleh 

Syamsu Yusuf (2009: 23) bahwa motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sebagai berikut: Faktor Internal yakni faktor yang berada dalam diri siswa, meliputi: 

Faktor Fisik Faktor fisik meliputi nutrisi (gisi), kesehatan, dan fungsi-fungsi fisik (terutama 

panca indra). Faktor Psikologis Faktor psikologis berhubungan dengan aspek-aspek 

yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa.  

 

Faktor Eksternal yakni yang berasal dari lingkungan siswa, meliputi: Faktor Non Sosial 

Faktor non sosial meliputi keadaan udara (cuaca panas atau dingin), waktu (pagi, siang, 

malam), tempat (sepi, bising, atau kualitas sekolah tempat belajar), sarana dan prasarana 

atau fasilitas belajar. Faktor Sosial Faktor sosial adalah faktor manusia (guru, konselor, 

dan orang tua) baik yang hadir secara langsung atau tidak langsung. Proses belajar akan 

berlangsung dengan baik apabila guru mengajar dengan cara menyenangkan, seperti 

bersikap ramah, memberi perhatian pada semua siswa, serta selalu membantu siswa 

yang mengalami kesulitan belajar.  

 

Perhatian orangtua saat di rumah juga menjadi hal yang harus diperhatikan, baik secara 

material dengan menyediakan sarana dan prasarana belajar guna membantu dan 

mempermudah siswa belajar di rumah, maupun dengan memberikan dukungan dan 

semangat untuk siswa. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 



motivasi belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil usaha seseorang. 

Bila usaha yang dilakukan siswa itu adalah hal-hal yang positif dan menunjang serta 

berorientasi pada kegiatan belajar PKn, maka motivasi belajar akan mempengaruhi hasil 

belajar PKn. Pengembangan Motivasi Belajar Setiap motivasi belajar memiliki tujuan.  

 

Secara umum, motivasi bertujuan menggerakkan seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan 

tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Oemar Hamalik 

(2011: 108) bahwa motivasi itu sendiri mengandung nilai-nilai sebagai berikut: Motivasi 

akan menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan belajar siswa, karena belajar 

tanpa adanya motivasi akan terasa sulit. Pembelajaran yang bermotivasi pada 

hakikatnya adalah pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan motif dan 

minat pada siswa. Pembelajaran ini sesuai dengan tuntutan demokrasi dalam 

pendidikan.  

 

Pembelajaran yang bermotivasi menuntut kreatifitas dan imajinasi guru untuk 

bersungguh-sungguh mencari cara-cara yang sesuai guna membangkitkan dan 

memlihara motivasi belajar siswa. Guru harus berusaha agar murid-muridnya memiliki 

self motivation yang baik. Berhasil atau tidaknya dalam membangkitkan dan 

menggunakan motivasi dalam pengajaran erat hubungannya dengan pengaturan 

disiplin dalam kelas. Jika gagal akan berdampak timbulnya masalah disiplin didalam 

kelas.  

 

Asas motivasi menjadi salah satu bagian yang integral daripada asas dalam mengajar, 

penggunaan motivasi dalam mengajar bukan saja melengkapi prosedur mengajar tetapi 

akan menjadi faktor yang menentukan pembelajaran yang lebih efektif, asas motivasi 

sangat esensial dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan motivasi belajar mengandung nilai-nilai yang 

motivasi menentukan tingkat keberhasilan, pembelajaran bermotivasi hakikatnya adalah 

pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, pembelajaran bermotivasi harus kreatif 

dan imajinatif, kegagalan menimbulkan disiplin, dan asas motivasi menjadi salah satu 

bagian yang integral. 3.  

 

Hasil Belajar Pengertian Belajar Belajar merupakan segala kegiatan atau aktivitas 

manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan. Dimana 

manusia senantiasa mengasah kemampuan sesuai bidang yang ditekuni. Hal ini 

disebabkan oleh semakin berkembangnya zaman yang menuntut manusia untuk 

memiliki ilmu pengetahuan yang lebih guna menghadapi berbagai problematika 

kehidupan Hal tersebut sesuai dengan pendapat Aunurrahman (2013: 35) yang 

menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk 



memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri didalam interaksi dengan lingkungannya.  

 

Sejalan dengan itu Purwanto (2009: 38) berpendapat bahwa belajar adalah proses dalam 

diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan 

dalam perilakunya. Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah perubahan yang 

melalui proses atau tahapan. Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Syah (2006: 68) 

bahwa belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu 

yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif.  

 

Belajar dapat dinyatakan sebagai kemampuan berfikir seseorang dalam memahami 

pengalaman yang ada di lingkungan sekitar serta hubungan antar masyarakat. Sejalan 

dengan itu Majid (2014: 15) mengemukakan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan 

proses perubahan didalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, dan kepandaian. 

Dikatakan belajar apabila memenuhi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (gerak).  

 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang melalui proses 

mengenali lingkungan, interaksi, serta pengalaman yang diperoleh. Dalam hal ini 

perubahan terjadi pada tiga aspek yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengertian 

Hasil Belajar Hasil belajar mempunyai peran cukup penting dalam proses pembelajaran 

yaitu sebagai akibat dari belajar itu sendiri. Menurut Purwanto (2009: 44) hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan yang dimaksud 

mencakup tiga aspek yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Haryati (2007: 97) yang menyatakan 

bahwa laporan hasil belajar meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil 

belajar juga dapat diartikan sebagai tindakan akhir dalam proses pembelajaran yang 

telah dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dimyati dan Mudjiono (2013: 3) 

yang menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar.  

 

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. 

Aspek-aspek terkait hasil belajar lebih lanjut dijelaskan oleh Majid (2014: 10) yang 

menyatakan bahwa Taksonomi Bloom mengenai aspek-aspek tersebut terdiri dari 

beberapa tingkatan sebagai berikut: Ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Ranah afektif meliputi penerimaan, responsif, 



nilai yang dianut (nilai diri), organisasi,dan karakterisasi.  

 

Ranah psikomotorik meliputi persepsi, persiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural 

(mekanisme), reaksi kompleks, dan adaptasi. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku siswa secara 

keseluruhan baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang diperoleh 

setelah melalui proses belajar. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Hasil 

belajar dipengaruhi oleh beberapa hal baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun 

dari lingkungan.  

 

Seperti pendapat Hamdani (2011:139) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua yaitu faktor dari dalam (internal) 

dan faktor dari luar (eksternal). Penjabaran dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut: Faktor Internal Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri siswa. 

Yang termasuk faktor internal adalah sebagai berikut: Kecerdasan (intelegensi) 

Kecerdasan merupakan kemampuan belajar yang disertai dengan kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di sekitarnya.  

 

Dimana setiap siswa mempunyai kecerdasan yang berbeda. Faktor kecerdasan ini 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Faktor jasmaniah atau fisiologis Keadaan jasmani atau fisiologis pada umumnya sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa. Siswa yang memiliki kondisi jasmani 

yang baik akan mampu memahami materi dengan baik. Sebaliknya dengan siswa yang 

memiliki kondisi jasmani buruk maka proses pemahaman suatu materi akan terganggu. 

Sikap Sikap merupakan kecenderungan untuk merespon suatu hal, orang, atau benda 

dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh.  

 

Ketika proses pembelajaran berlangsung, maka akan terjadi sikap positif (menerima) dan 

sikap negatif (menolak) dari siswa. Minat Minat adalah kecenderungan untuk selalu 

memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus menerus. Minat siswa dalam 

pembelajaran memiliki pengaruh yang besar, sebab siswa akan belajar dengan senang 

tanpa ada rasa beban jika memiliki minat terhadap suatu mata pelajaran. Bakat Bakat 

merupakan kemampuan yang dimiliki siswa untuk mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang. Setiap siswa mempunyai bakat masing-masing untuk mencapai hasil 

yang diinginkan.  

 

Oleh karena itu, bakat memberikan pengaruh terhadap siswa dalam belajar sehingga 

ditunjjukkan pada hasil yang diraih. Motivasi Motivasi merupakan faktor psikis yang 

bersifat non-intelektual yang memiliki peranan dalam gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor yang muncul 



dari luar diri siswa. Menurut Hamdani (2011: 143) yang termasuk faktor eksternal adalah 

sebagai berikut: Keadaan keluarga Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam 

masyarakat sehingga menjadi tempat yang paling dekat dengan siswa.  

 

Oleh karena itu sebaiknya orangtua menyadari bahwa pendidikan yang pertama dimulai 

dari keluarga. Kemampuan belajar siswa dapat ditingkatkan dengan cara memberikan 

perhatian kepada anak secara serius. Keadaan sekolah Lingkungan sekolah yang baik 

dapat menjadikan siswa lebih giat dalam belajar. Salah satu yang berpengaruh dalam 

lingkungan sekolah adalah bagaimana guru mengelola kelas sehingga proses belajar 

mengajar dapat menarik perhatian siswa. Lingkungan masyarakat Lingkungan 

masyarakat sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

 

Selain di rumah dan keluarga, siswa akan banyak bergaul dengan lingkungan tempat 

mereka berada, sehingga lingkungan dapat membentuk kepribadian siswa menjadi baik 

atau buruk. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau 

civic education merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diberikan pada 

jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Daasar sampai Perguruan Tinggi. Dimana dalam 

pengembangannya PKn harus memberikan perhatian terhadap nilai, moral, sikap, dan 

tingkah laku siswa guna membentuk karakter pada diri mereka agar menjadi warga 

negara yang baik.  

 

Hal tersebut sesuai dengan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Azra 

(2000: 7) yaitu suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang 

mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki 

political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, dan political participation 

serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan 

bagi masyarakat dan bangsa. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah 

untuk membina moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Sesuai dengan pernyataan Depdiknas (2005: 34) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga 

memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan 

memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam 

berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari uraian diatas dapat 

diartikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai dan moral 

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa baik dalam pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan agar mereka memiliki pribadi yang berkarakter serta menjadi generasi 

penerus bangsa Indonesia yang bermartabat. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh M.Wildan Khoiruzzahro’ (IAIN Tulungagung) yang 

berjudul “Pengaruh Spiritual Quotient (SQ) dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi 



Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTsN Kunir Tahun Ajaran 2014/2015”.  

 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa spiritual quotient (SQ) atau kecerdasan 

spiritual dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar Matematika siswa. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

bebas yaitu kecerdasan spiritual dan motivasi belajar. Perbedaannya terletak pada 

variabel terikat jika pada penelitian terdahulu adalah prestasi belajar Matematika, 

sedangkan penelitian ini variabel terikat adalah hasil belajar PKn.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Kasih Haryo Basuki (Universitas Indraprasta PGRI) yang 

berjudul “Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswa di SMAN Kota Depok 2015”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa kecerdasan spiritual dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

Matematika siswa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak 

pada variabel bebas yaitu kecerdasan spiritual dan motivasi belajar.  

 

Perbedaannya terletak pada variabel terikat jika pada penelitian terdahulu adalah 

prestasi belajar Matematika, sedangkan penelitian ini variabel terikat adalah hasil belajar 

PKn Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartikasari (UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang) yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Spiritual (SQ) dan Motivasi Belajar 

terhadap Hasil Belajar Kelas X Mata Pelajaran Sosiologi di MAN Gondanglegi Tahun 

2017”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kecerdasan spiritual dan motivasi 

belajar berpengaruh terhadap hasil belajar Sosiologi siswa.  

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

bebas yaitu kecerdasan spiritual dan motivasi belajar. Perbedaannya terletak pada 

variabel terikat jika pada penelitian terdahulu adalah hasil belajar Sosiologi, sedangkan 

penelitian ini variabel terikat adalah hasil belajar PKn. Penelitian yang dilakukan oleh 

Zerni Melmusi (IAIN Bukittinggi) yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan 

Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTsN 6 Agam Tahun 

Pelajaran 2018/2019”.  

 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kecerdasan spiritual dan motivasi belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika siswa. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas yaitu kecerdasan spiritual dan 

motivasi belajar. Perbedaannya terletak pada variabel terikat jika pada penelitian 

terdahulu adalah hasil belajar Matematika, sedangkan penelitian ini variabel terikat 

adalah hasil belajar PKn. Kerangka Berfikir Penelitian ini menggunakan penulisan 

deduktif.  

 



Deduktif yaitu kebenaran yang bersifat umum (asumsi) menuju kepada kesimpulan yang 

lebih spesifik yang merupakan aplikasi atau implikasi logis dari kebenaran umum 

tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diperoleh bagan kerangka berfikir 

sebagai berikut: Tabel 2.1 Kerangka Berfikir Kecerdasan Spiritual (X1) _ _ Motivasi Belajar 

(X2) _ _ Kecerdasan spiritual dan motivasi belajar merupakan faktor internal yang 

mempengaruhi hasil belajar. Dimana kecerdasan spiritual mampu menyelaraskan hasil 

belajar yang dapat dipengaruhi.  

 

Begitu juga dengan motivasi belajar yang dapat menyeimbangkan hasil belajar yang 

diperoleh. Apabila motivasi belajar rendah maka hasil belajar juga rendah. Oleh sebab 

itu antara kecerdasan spiritual dan motivasi belajar merupakan faktor yang saling 

berketerkaitan satu dengan lainnya. Hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara atas 

suatu permasalahan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan 

pendapat Dyah Ratih Sulistyastuti & Erwan Agus Purwanto (2007: 137) yang menyatakan 

bahwa hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan sementara mengenai masalah 

penelitian yang kebenarannya masih lemah sehngga harus diuji secara empiris.  

 

Berdasarkan tinjauan dan kerangka pemikiran teoritis serta rumusan masalah dan tujuan 

penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: Ha1 : Kecerdasan 

spiritual berpengaruh positif terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri. 

Ha2 : Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK 

PGRI 4 Kediri. Ha3 : Kecerdasan spiritual dan motivasi belajar berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri. Penjelasan lebih lanjut 

terkait hipotesis terhadap variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 

2.2 Penjelasan Varibel Penelitian No. _Variabel Bebas _Variabel Terikat _ _1. _Kecerdasan 

Spiritual _Hasil Belajar PKn _ _2.  

 

_Motivasi Belajar _Hasil Belajar PKn _ _3. _Kecerdasan Spiritual dan Motivasi Belajar 

_Hasil Belajar PKn _ _ 



 



BAB III METODE PENELITIAN Identifikasi Variabel Penelitian Variabel Bebas (Variabel 

Independen) Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi ataupun merubah variabel terikat. Dimana dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah kecerdasan spiritual (X1) dan motivasi belajar (X2).  

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Siregar (2017: 10) yang menyatakan bahwa 

variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab, 

mempengaruhi atau merubah variabel lain (variabel terikat). Variabel ini sering juga 

disebut dengan prediktor atau stimulus yang disimbolkan dengan huruf X. Sejalan 

dengan itu Sugiono (2018: 61) menyatakan bahwa variabel bebas variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel 

Terikat (Variabel Dependen) Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel 

yang dipengaruhi dan menjadi akibat dari variabel bebas.  

 

Dimana dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar PKn siswa 

kelas XI SMK PGRI 4 Kediri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Siregar (2017: 10) yang 

menyatakan bahwa variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel 

ini merupakan implikasi dari hasil penelitian atau disebut dengan variabel respon yang 

disimbolkan dengan huruf Y.  

 

Sejalan dengan itu Sugiono (2018: 61) berpendapat bahwa variabel terikat disebut juga 

dengan variabel output atau konsekuen adalah variabel yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Teknik dan Pendekatan Penelitian Teknik Penelitian Teknik 

penelitian merupakan penjabaran terkait metode penelitian atau sistem yang digunakan 

dalam suatu penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Siregar (2017: 8) yang 

menyatakan bahwa teknik penelitian adalah cara-cara menerapkan prinsip-prinsip logis 

terhadap penemuan, penjelasan, dan pengesahan suatu kebenaran atau suatu cara 

ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu gunan memecahkan permasalahan. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut Misbahudiin dan Hasan (2013: 15) menyatakan bahwa 

teknik penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau 

mengukur data.  

 

Penggunaan teknik penelitian yang tepat dimaksudkan untuk mengatasi pemecahan 

masalah yang spesifik sekaligus meningkatkan objektifitas dalam menggali ilmu. 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah 

survei. Menurut Siregar (2017: 4) Penelitian survei adalah penelitian yang tidak 

melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan terkait 

karakter penelitian survei meliputi: Objek penelitian dapat dilakukan pada populasi kecil 

maupun populasi besar. Akan tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 



diambil dari populasi tersebut.  

 

Sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, hubungan antara variabel dan 

pengaruh sosiologis atau psikologis. Penelitian ini dilakukan untuk mengambil suatu 

generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Metode ini tidak memerlukan 

kelompok kontrol. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Siregar (2017: 110) pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan yang datanya dalam bentuk angka. Data tersebut diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Pendekatan kuantitatif 

mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian. Selanjutnya 

variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasional.  

 

Sejalan dengan itu Misbahuddin (2016: 33) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan yang menggunakan alat analisis model matematika, model statistik 

dan model ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka yang kemudian 

dijelaskan dan dipaparkan dalam bentuk suatu uraian. Dari pendapat tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang datanya 

berupa angka kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik atau 

model matematika.  

 

Penulis pada penelitian ini menyajikan data dalam bentuk angka-angka statistik yang 

berkaitan dengan kecerdasan spiritual dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn 

siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat 

Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di SMK PGRI 4 Kediri yang terletak di Jalan KH. 

Ahmad Dahlan Nomor 6 Gang 1 Mojoroto Kota Kediri. Waktu Penelitian Keseluruhan 

pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan ketentuan SK Rektor adalah selama enam 

bulan yaitu mulai bulan November 2019 sampai dengan April 2020 dengan rencana 

penelitian sebagai berikut: Tabel 3.1  

 

Waktu Penelitian No _Kegiatan _Nov _Des _Jan _Feb _Mar _Apr _ _Minggu ke- _1 _2 _3 _4 

_1 _2 _3 _4 _1 _2 _3 _4 _1 _2 _3 _4 _1 _2 _3 _4 _1 _2 _3 _4 _ _1. _Pengajuan judul _x _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2. _Pengajuan outline _ _x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _3. _Penyusunan proposal _ _ _x _x _x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4. 

_Penyusunan Instrumen _ _ _ _ _ _x _x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5. _Seminar proposal 

_ _ _ _ _ _ _ _x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6. _Revisi proposal dan instrumen penelitian _ _ 

_ _ _ _ _ _ _x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7. _Pengurusan ijin penelitian _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8.  

 

_Pelancaran instrumen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x _x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9. _Skoring dan 



tabulasi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x _x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10. _Analisis data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _x _x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11. _Penyusunan laporan _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x _x _x _ _ _ _ _ 

_ _12. _Revisi bab IV-V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x _x _ _ _ _ _13. _Penyusunan 

abstrak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x _ _ _ _14. _Melengkapi lampiran _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x _ _ _15.  

 

_Penggandaan dan publikasi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _x _ _ Populasi dan 

Sampel Populasi Populasi merupakan keseluruhan elemen penelitian baik itu berupa 

subjek maupun objek yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Sugiono (2018: 117) yang menyatakan bahwa populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek ataupun objek yang mempunyai karakterisik 

dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sejalan dengan itu Nana Syaodih Sukmadinata (2008:225) menyatakan 

bahwa populasi merupakan orang-orang, lembaga, organisasi, benda-benda yang 

menjadi sasaran penelitian merupakan populasi.  

 

Subjek ataupun objek penelitian sendiri dapat berupa makhluk hidup maupun 

fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan. Menurut Burhan Bungin (2010: 102) 

populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, peristiwa, nilai, gejala, sikap hidup, dan 

lain-lain. Sehingga objek-objek tersebut bisa menjadi sumber data penelitian. Adapun 

jenis populasi terbagi menjadi dua yaitu: Populasi finit, yaitu populasi dari jumlah 

individu yang ditentukan.  

 

Populasi infit, yaitu jumlah populasi dari jumlah individu yang tidak terhingga dan tidak 

diketahui dengan pasti. Populasi pada penelitian ini adalah populasi finit karena 

populasi yang sudah diketahui jumlahnya yaitu siswa angkatan kelas XI SMK PGRI 4 

Kediri yang berjumlah total 198 siswa. Sampel dan Teknik Sampling Sampel merupakan 

bagian dari populasi yang dipelajari dalam suaru penelitian dimana hasilnya akan 

dianggap sebagai gambaran bagi populasi asalnya.  

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Siregar (2017: 30) yang menyatakan bahwa 

sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja 

yang diambil sehingga dapat digunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

diinginkan dari suatu populasi. Sejalan dengan itu Arikunto (2013: 174) menyatakan 

bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili populasi untuk diambil 

suatu kesimpulannya. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menerapkan purposive sampling atau penentuan sampel 

secara disengaja dengan catatan sampel tersebut sudah mewakili populasi dan tetap 

memperhatikan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan 



penelitian. Peneliti dalam penelitian ini menentukan jumlah sampel sebanyak 48 siswa 

dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.2 Jumlah Sampel No. _Kelas _Jumlah _ _1. _XI TKJ 

_26 _ _2.  

 

_XI TKR 2 _22 _ _ Total _48 _ _ Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

Pengembangan Instrumen Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu 

masalah. Sehingga instrumen penelitian dapat juga diartikan sebagai alat untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis 

serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.  

 

Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat Sugiyono (2018: 133) yang menyatakan 

bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk 

memperoleh dan mengukur nilai variabel yang diteliti. Sehingga jumlah instrumen yang 

digunakan dalam penelitian tergantung dari banyaknya variabel yang diteliti. Sejalan 

dengan itu Sumadi Suryabrata (2008: 52) berpendapat bahwa instrumen penelitian 

adalah alat yang digunakan untuk merekam keadaan dan aktivitas atribut-atribut 

psikologis.  

 

Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi kognitif dan 

atribut non kognitif. Untuk atribut kognitif perangsangnya adalah pertanyaan, 

sedangkan untuk atribut non kognitif perangsangnya adalah pernyataan. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket. Menurut 

Kusumah (2011: 78) Angket merupakan daftar pertanyaan/pernyataan tertulis yang 

diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan 

peneliti. Sejalan dengan itu Siregar (2017: 21) berpendapat bahwa angket merupakan 

suatu metode pengumpulan informasi yang memungkinkan menganalisis sikap, 

keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari sampel yang bisa terpengaruh oleh sistem 

yang ingin diteliti.  

 

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket mengenai kecerdasan 

spiritual untuk mengatahui tingkat kecerdasan spiritual siswa, serta angket mengenai 

motivasi belajar untuk mengetahui seberapa besar motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran PKn. Dimana angket tersebut masing-masing terdiri dari sembilan butir 

pernyataan positif dengan rincian sebagai berikut: 



 Tabel 3.3 Tabel Indikator-Indikator Variabel No. _Variabel _Sub Variabel _Indikator _No. 

Butir _ _1. _Kecerdasan Spiritual _Kemampuan bersikap fleksibel _Mampu menyesuaikan 

diri dengan keadaan atau lingkungan _1,2,3 _ _ _ _Percaya akan adanya Tuhan 

_Mensyukuri segala sesuatu yang terjadi _4,5,6 _ _ _ _Tingkat kesadaran diri yang tinggi 

_Mampu mendorong dirinya untuk intropeksi diri _7,8,9 _ _2.  

 

_Motivasi Belajar _Motivasi Intrinsik _Memiliki minat yang tinggi _10,11,12 _ _ _ _ 

_Adanya dorongan untuk mempelajari sesuatu _13,14,15 _ _ _ _Motivasi Ekstrinsik 

_Adanya dorongan dari luar atau lingkungan _16,17,18 _ _3. _Hasil Belajar _Nilai Ujian 

Akhir Semester _ _ _ _ Dalam instrumen penelitian pasti dibutuhkan suatu alat ukur yang 

disebut skala pengukuran. Menurut Sugiyono (2017: 134) skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya 

interval dalam suatu alat ukur sehingga alat ukur tersebut dapat menghasilkan data 

yang lebih efisien, akurat, dan efektif.  

 

Adapun skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala linkert 

karena digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala linkert sendiri memiliki dua 

pernyataan atau gradasi yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk 

pernyataan positif diberi skor 5,4,3,2,1. Sedangkan untuk pernyataan negatif diberi skor 

1,2,3,4,5. Dalam penelitian ini pernyataan yang digunakan adalah pernyataan positif 

dengan rincian skor sebagai berikut: Tabel 3.4  

 

Tabel Skoring Angket Bentuk Jawaban _Skor _ _Sangat setuju/selalu/sangat positif _5 _ 

_Setuju/sering/positif _4 _ _Ragu-ragu/kadang-kadang/netral _3 _ _Tidak setuju/hampir 

tidak pernah/negatif _2 _ _Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif _1 _ _Sumber 

: Sugiyono (2017:135) Definisi operasional variabel meliputi variabel independen atau 

bebas (X) yaitu kecerdasan spiritual (X1) dan motivasi belajar (X2). Sedangkan variabel 

dependen atau terikat (Y) yaitu hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

 

Menurut Sugiyono (2017: 137) data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber data 

sekunder dari data yang kita butuhkan. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu 

melalui angket atau kuesioner mengenai kecerdasan spiritual dan motivasi belajar yang 

diberikan langsung kepada siswa kelas XI TKJ dan XI TKR 2 SMK PGRI 4 Kediri.  

 

Sedangkan untuk data sekundernya yaitu mengambil data dari nilai Ujian Akhir 

Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 pada mata pelajaran PKn. Validasi Instrumen 



Validasi insrumen dalam penelitian sangat diperlukan untuk menguji apakah instrumen 

tersebut valid atau tidak. Menurut Siregar (2017: 46) validasi instrumen adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu angket atau kuesioner.  

 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataannya mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Validasi instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas instrumen dan uji reliabilitas 

instrumen. Menurut Sugiyono (2017: 173) instrumen yang baik harus mempunyai 

validitas atau valid yang tinggi dan reliabel atau konsisten. Dalam menggunakan 

instrumen yang valid dan reliabel pada saat mengumpulkan data, diharapkan nantinya 

penelitian akan menghasilkan data yang dapat dipercaya kebenarannya.  

 

Untuk menguji validitas instrumen peneliti menggunakan rumus korelasi product 

moment persons, yaitu: r ????= N ? xy- ? x ? y N ??? ?? 2 - ??? ² (?? ? ?? 2 -(? ??)²) 

Keterangan: r xy : koefisien validitas N : jumlah responden ? x : jumlah skor total x ? y : 

jumlah skor total y ? xy : jumlah butir dikalikan skor total Keputusan uji dengan 

signifikansi 5% maka: Jika r hitung > r tabel, maka butir soal valid. Jika r hitung < r tabel, 

maka butir soal tidak valid. Untuk menguji reliabilitas instrumen peneliti menggunakan 

rumus Cronbach Alpha, yaitu: ?? 11 = 2 ?? ?? 1 2 1/2 (1 + ?? 1 2 1/2 ) Keterangan: ?? 11 : 

reliabilitas yang dicari ?? 1 2 1/2 : koefisien antara skor-skor tiap butir soal Keputusan 

dalam uji reliabilitas adalah: Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60, maka kuesioner 

dinyatakan reliabel atau konsisten. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60, maka kuesioner 

dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.  

 

Langkah-langkah Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau 

cara yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan dalam 

rangkaian penelitian. Dimana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Wawancara Wawancara merupakan percakapan 

antara dua orang atau lebih yang berlangsung dari narasumber dan pewawancara. 

Menurut Sugiyono (2017: 194) wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk 

melaksanakan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang ingin diteliti.  

 

Wawancara ini juga dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan guru wali kelas XI TKJ dan XI 

TKR 2 serta guru mata pelajaran PKn di kedua kelas tersebut. Kegiatan wawancara 

dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai keadaan siswa secara lebih rinci. 

Dokumentasi Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen berdasarkan bukti yang akurat dari sumber informasi. Menurut 

Arikunto (2008: 134) dokumentasi adalah pencarian suatu variabel atau data mengenai 

suatu hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 



agenda, dan lain-lain.  

 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari data mengenai hasil belajar 

PKn yang diambil dari nilai Ujian Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020 siswa 

kelas XI TKJ dan XI TKR 2 SMK PGRI 4 Kediri dengan berkoordinasi langsung bersama 

guru mata pelajaran PKn di kedua kelas tersebut. Angket atau Kuesioner Angket atau 

kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan untuk 

mengetahui tanggapan responden terhadap suatu penelitian. Menurut Siregar (2017: 

21) angket atau kuesioner adalah suatu metode pengumpulan informasi yang 

memungkinkan menganalisis sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari sampel 

yang bisa terpengaruh oleh sistem yang ingin diteliti.  

 

Angket dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kecerdasan spiritual 

dan motivasi belajar siswa. Dimana angket disebar langsung kepada siswa kelas XI TKJ 

dan XI TKR 2 SMK PGRI 4 Kediri secara online melalui aplikasi google.form yang 

selanjutnya tanggapan atau respon juga dikirimkan secara online pula. Kemudiaan data 

yang sudah didapat oleh peneliti selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Teknik Analisis 

Data Jenis Analisis Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan aplikasi software spps (Statistical Package for the Social Sciences) versi 

22.  

 

SPSS sendiri merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis 

statistika tingkat lanjut, analisis data dengan alogaritma machine learning, analisis string, 

serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data 

analisis. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Analisis Statistik Deskriptif Penelitian ini menggunakan data jenis kuantitatif 

yang dinyatakan dengan angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Data tersebut 

diperoleh dri hasil jawaban yang diberikan responden. Untuk menentukan klasifikasi 

kondisi tiap variabel, terlebih dahulu ditentukan perhitungan panjang kelas interval.  

 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: Panjang Kelas Interval = skor 

tertinggi-skor terendah +1 banyak kelas interval Setelah menentukan panjang interval 

total nilai tiap item dimasukkan ke dalam tiap interval, sehingga dapat difrekuensikan 

tiap klasifikasi. Dari frekuensi tersebut, skor yang didapat kemudian dihitung dengan 

tingkat persentasenya untuk selanjutnya dikualifikasi. Untuk menentukan besarnya 

persentase menggunakan rumus: P = F N x 100% Keterangan P : Persentase F : 

Frekuensi (banyaknya responden yang menjawab) N : Jumlah responden Asumsi Klasik 

Fungsi asumsi klasik adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dimana fungsinya adalah untuk menghindari nilai pengukuran yang bias 

dari persamaan regresi linier berganda, maka terlrbih dahulu dilakukan persyaratan linier 



berganda atau yang disebut dengan asumsi klasik.  

 

Adapun uji asumsi klasik ini meliputi: Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. 

Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Karena jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel ini tidak ontogonal. Variabel 

ontogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama 

dengan nol.  

 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas antar variabel bebas adalah 

dengan membuat hipotesis: Jika tolerance value < 0,10 atau VIF > 10, maka terjadi 

multikolinearitas. Jika tolerance value > 0,10 atau VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan Uji Glester 

untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan 

menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: Jika nilai sig variabel 

independen < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.  

 

Jika nilai sig variabel independen > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

Normalitas Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Adapun 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut: Jika nilai sig > 0,05 

maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai sig < 0,05 maka data penelitian 

tidak berdistribusi normal. Analisis Regresi Linier Berganda Jenis analisis ini digunakan 

untuk menentukan ketepatan prediksi dan untuk melengkapi analisis sejauh mana 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.  

 

Dengan teknik ini dapat diketahui hubungan bersama-sama (simultan) maupun 

sendiri-sendiri (parsial) antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Persamaan 

analisis regresi linier berganda: Y = a + ß1X1 + ß2X2 + µ Keterangan Y : Variabel terikat 

a : Bilangan konstanta X1 : Variabel bebas kecerdasan spiritual X2 : Variabel bebas 

motivasi belajar ß1 ß2 : Koefisien regresi µ : Error. Uji Hipotesis Uji Parsial (Uji t) Fungsi 

dilakukannya uji t adalah untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen.  

 

Uji t dapat dilakukan dengan rumus: t hitung = ????-ß?? ?????? Keterangan bi : Nilai 

koefisien regresi ßi : Nilai koefisien regresi untuk populasi Sbi : Kesalahan baku koefisien 

regresi Setelah dilakukan analisa data maka langkah selanjutnya adalah 

membandingkan signifikansinya dengan taraf signifikan 0,05. Dari hasil tersebut yang 



kemudian akan ditarik kesimpulan apakah hipotesis nol (Ho) atau hipotesis alternatif 

(Ha) tersebut apakah ditolak atau diterima. Kriterianya adalah sebagai berikut: Jika nilai t 

hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika nilai t hitung > t tabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Atau dengan melihat signifikansi t, yaitu: Jika sig t = 0,05, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima.  

 

Jika sig t = 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Uji Simultan (Uji F) Uji simultan 

dilakukan guna mengetahui hubungan simultan antar variabel bebas (X) dengan 

variabel terikat (Y). Adapun rumus yang digunakan yaitu: F = ?? 2 /?? (1- ?? 2 )(??-??-1) 

Keterangan R : Koefisien korelasi linier berganda n : Banyaknya data K : Banyaknya 

variabel bebas Kriteria dalam penerimaan dan penolakan hipotesis dalam uji F adalah: 

Jika nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika nilai F hitung > F 

tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Atau dengan melihat signifikansi F yaitu: Jika sig 

F = 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jika sig F = 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

 

Uji Koefisien Determinasi (Nilai R Square) Koefisien determinasi (R square) bertujuan 

untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel bebas yang digunakan dalam 

model regresi untuk menjelaskan variabilitas variabel terikatnya. Nilai R square berada 

antara angka nol dan satu. Jika R square mendekati angka satu menjelaskan variabilitas 

variabel terikatnya semakin kuat, dan sebaliknya jika R square semakin mendekati angka 

nol maka menunjukkan variabilitas variabel terikat tersebut lemah Norma Keputusan 

Norma keputusan merupakan syarat utama suatu penyelesaian dengan statistik. 

Pengujian norma keputusan dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnor. 

Uji normalitas bertujuan untuk melibatkan bahwa sampel yang diambil dari populasi 

yang berdistribusi normal.  

 

Secara multivarians pennguji norma keputusan data dilakukan dengan nilai signifikansi 

atas 0,05. Uji normalitas hanya output Test of Normality yang digunakan. Jika p value 

(sig) < 0,05 maka Ha ditolak, sehingga data berasal dari populasi yang berdistribusi 

tidak normal. Namun jika p value (sig) > 0,05 maka Ha diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data Variabel Deskripsi Data 

Variabel Bebas Penelitian ini dilaksanakan di SMK PGRI 4 Kediri yang beralamatkan di 

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 6 Gang 1 Mojoroto Kota Kediri.  

 

Dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik penelitian 

survey, sehingga dibutuhkan populasi dan sampel untuk mencari data yang ingin 

diketahui oleh peneliti. Adapun prosedur pelaksanaan penelitian telah dijelaskan 

berdasarkan ketentuan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan identifikasi 

variabel penelitian, maka diperoleh data mengenai variabel bebas adalah sebagai 

berikut: Kecerdasan Spiritual Variabel kecerdasan spiritual (X1) terdiri dari tiga indikator 

yang meliputi mampu menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan, mensyukuri 

segala sesuatu yang terjadi, dan mampu mendorong dirinya untuk intropeksi diri. 

Selanjutnya dari tiga indikator tersebut dijabarkan menjadi sembilan item pernyataan.  

 

Dimana setiap item pernyataan mempunyai alternatif jawaban dan setiap jawaban akan 

diberi skor. Pernyataan-pernyataan tersebut diberikan kepada 48 siswa yang menjadi 

sampel pada penelitian ini. Dari jawaban yang telah diberikan oleh responden maka 

perlu dicari skor tertinggi dan skor terendah untuk menentukan panjang interval. Dari 

sembilan pernyataan yang telah diberkan maka diperoleh skor tertinggi yaitu 45 (9x5) 

dan skor terendah 9 (9x1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Panjang Kelas 

Interval = skor tertinggi-skor terendah +1 banyak kelas interval = 45-9 +1 3 = 12,3 

dibulatkan 12 Tabel 4.1  

 

Kriteria Penetapan Kecerdasan Spiritual No _Interval Skor _Kriteria _Frekuensi _ _ _ _ _F 

_% _ _1. _9 – 20 _Rendah _9 _18,75 _ _2. _21 – 32 _Sedang _27 _56,25 _ _3. _33 – 45 

_Tinggi _12 _25 _ _Jumlah _48 _100 _ _ Berdasarkan tabel tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa dari 48 siswa yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual rendah 

adalah sebanyak 9 siswa, tingkat kecerdasan spiritual sedang sebanyak 27 siswa, dan 

tingkat kecerdasan spiritual tinggi sebanyak 12 siswa. Adapun rinciannya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: / Gambar 4.1  

 

Diagram Kecerdasan Spiritual Motivasi Belajar Variabel motivasi belajar (X2) terdiri dari 

tiga indikator yang meliputi memiliki minat yang tinggi, adanya dorongan untuk 

mempelajari sesuatu, dan adanya dorongan dari luar atau lingkungan. Selanjutnya dari 

tiga indikator tersebut dijabarkan menjadi sembilan item pernyataan. Dimana setiap 

item pernyataan mempunyai alternatif jawaban dan setiap jawaban akan diberi skor. 

Pernyataan-pernyataan tersebut diberikan kepada 48 siswa yang menjadi sampel pada 

penelitian ini. Dari jawaban yang telah diberikan oleh responden maka perlu dicari skor 

tertinggi dan skor terendah untuk menentukan panjang interval.  

 



Dari sembilan pernyataan yang telah diberkan maka diperoleh skor tertinggi yaitu 45 

(9x5) dan skor terendah 9 (9x1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Panjang 

Kelas Interval = skor tertinggi-skor terendah +1 banyak kelas interval = 45-9 +1 3 = 12,3 

dibulatkan 12 Tabel 4.2 Kriteria Penetapan Motivasi Belajar No _Interval Skor _Kriteria 

_Frekuensi _ _ _ _ _F _% _ _1. _9 – 20 _Rendah _9 _18,75 _ _2. _21 – 32 _Sedang _28 _58,33 

_ _3.  

 

_33 – 45 _Tinggi _11 _22,92 _ _Jumlah _48 _100 _ _ Berdasarkan tabel tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa dari 48 siswa yang memiliki tingkat motivasi belajar rendah 

adalah sebanyak 9 siswa, tingkat motivasi belajar sedang sebanyak 28 siswa, dan tingkat 

motivasi belajar tinggi sebanyak 11 siswa. Adapun rinciannya dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: / Gambar 4.2 Diagram Motivasi Belajar Hasil Uji Validitas Variabel Bebas 

Hasil validitas merupakan suatu ukuran untuk melihat kesahihan suatu instrumen. 

Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut bisa digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Dalam pengambilan keputusan mengenai uji validitas perlu 

diketahui besarnya r tabel untuk menentukan valid tidaknya suatu instrumen.  

 

Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi statistika (r tabel) dengan 

menentukan nilai df sesuai rumus: df = (N-2) Keterangan df : Distribusi Frekuensi (r 

tabel) N : Jumlah Responden Berdasarkan keterangan diatas, df dalam penelitian ini 

adalah 48-2=46, sehingga r tabel yang didapat dengan signifikansi 0,05% adalah 0,240. 

Pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah sebagai berikut: Jika r hitung > r tabel 

maka butir soal adalah valid. Jika r hitung < r tabel maka butir soal adalah tidak valid. 

Adapun hasil uji validitas variabel bebas adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Hasil Uji 

Validitas Kecerdasan Spiritual No. _r hitung _r tabel _Keterangan _ _1. _0,753 _0,240 

_Valid _ _2.  

 

_0,756 _0,240 _Valid _ _3. _0,698 _0,240 _Valid _ _4. _0,758 _0,240 _Valid _ _5. _0,776 

_0,240 _Valid _ _6. _0,743 _0,240 _Valid _ _7. _0,792 _0,240 _Valid _ _8. _0,756 _0,240 

_Valid _ _9. _0,741 _0,240 _Valid _ _ Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jika nilai r 

hitung lebih besar (>) dari nilai r tabel (0,240). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

uji validitas kecerdasan spiritual (X1) mempunyai kesahihan atau valid secara 

keseluruhan. Terkait hasil uji validitas motivasi belajar dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Motivasi Belajar No. _r hitung _r tabel _Keterangan _ _1. 

_0,782 _0,240 _Valid _ _2. _0,755 _0,240 _Valid _ _3. _0,692 _0,240 _Valid _ _4.  

 

_0,682 _0,240 _Valid _ _5. _0,657 _0,240 _Valid _ _6. _0,738 _0,240 _Valid _ _7. _0,737 

_0,240 _Valid _ _8. _0,744 _0,240 _Valid _ _9. _0,872 _0,240 _Valid _ _ Berdasarkan tabel 

diatas menunjukkan jika nilai r hitung lebih besar (>) dari nilai r tabel (0,284). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas motivasi belajar (X2) mempunyai kesahihan 



atau valid secara keseluruhan. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Bebas Reliabel berarti bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul dan 

pengukur data.  

 

Pengambilan keputusan dalam uji realibilitas Cronbach Alpha adalah: Jika nilai Cronbach 

Alpha > 0,60, maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Jika nilai Cronbach 

Alpha < 0,60, maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. Adapun 

hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tabel 4.5 Hasil Uji 

Reliabilitas Variabel Bebas No. _Variabel _Cronbach Alpha _N of Items _Keterangan _ _1. 

_Kecerdasan Spiritual _,903 _9 _Reliabel _ _2. _Motivasi Belajar _,896 _9 _Reliabel _ _ 

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh hasil instrumen dengan nilai Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,60 baik untuk kecerdasan spiritual (X1) maupun untuk motivasi belajar 

(X2).  

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini instrumen yang digunakan 

reliabel secara keseluruhan. Deskripsi Data Variiabel Terikat Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar PKn siswa, dimana jenis data hasil belajar ini 

merupakan data sekunder yang berasal dari hasil dokumentasi nilai UAS tahun ajaran 

2019/2020 semester genap dan wawancara bersama gura mata pelajaran PKn kelas XI 

TKJ dan XI TKR 2 SMK PGRI 4 Kediri. Adapun data yang dihasilkan berasal dari nilai UAS 

siswa dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.6  

 

Kriteria Penetapan Hasil Belajar No _Interval Skor _Kriteria _Frekuensi _ _ _ _ _F _% _ _1. 

_60 – 69 _Rendah _14 _29,17 _ _2. _70 – 79 _Sedang _25 _52,08 _ _3. _80 – 88 _Tinggi _9 

_18,75 _ _Jumlah _48 _100 _ _ Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa dari 48 siswa yang memiliki hasil belajar rendah adalah sebanyak 14 siswa, hasil 

belajar sedang sebanyak 25 siswa, dan hasil belajar tinggi sebanyak 9 siswa. Adapun 

rinciannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: / Gambar 4.3  

 

Diagram Hasil Belajar Analisis Data Prosedur Analisis Data Penelitian ini pada dasarna 

adalah menggunakan analisis regresi linier berganda (multiples) yang berfungsi untuk 

mencari pengaruh dari dua variabel independen atau bebas yaitu kecerdasan spiritual 

(X1) dan motivasi belajar (X2) terhadap variabel dependen atau terikat yaitu hasil belajar 

PKn siswa (Y). Adapun prosedur analisis data pada penelitian ini adalah dengan 

melakukan pengujian prasyarat analisis sebagai berikut: Uji Normalitas Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang digunakan dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan pada uji normalitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik non parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S).Adapaun dasar pengambilan kepuutusan dalam uji 

normalitas adalah sebagai berikut: Jika nilai signifikansi > 0,05, maka nilai residual 



berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak 

normal. 



 Tabel 4.7  

 

Hasil Uji Normalitas / Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,200 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

nilai residual dalam penelitian ini adalah berdistribusi normal. Uji Multikolinearitas Uji 

Multikolinearitas secara umum bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas dan variabel terikat. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau 

tidak terjadi gejala multikolinearitas.  

 

Adapun pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas adalah sebagai berikut: Jika 

tolerance value < 0,10 atau VIF > 10, maka terjadi multikolinearitas. Jika tolerance value 

> 0,10 atau VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Tabel 4.8 Hasil Uji 

Multikolinearitas / Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Tolerance Value adalah 

0,361 > 0,10 dan VIF adalah 2,767 < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas Secara umum 

uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam penelitian terjadi 

ketidaksamaan variasi (variance) dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain.  

 

Jika variasi dari nilai residual ssatu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap, maka 

disebut homoskedastisitas. Namun jika nilai residual pengamatan satu ke pengamatan 

lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini melakukan uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glister. Adapun pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: Jika nilai sig variabel independen < 0,05, maka 

terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai sig variabel independen > 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Tabel 4.9  

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas / Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika nilai sig 

variabel kecerdasan spiritual adalah 0,899 > 0,05 dan variabel motivasi belajar adalah 

0,788 > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Hasil Analisis Data Berdasarkan prosedur analisis data yang diuraikan diatas, maka dapat 

diketahui bahwa dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh kecerdasa spiritual (X1) dan motivasi 

belajar (X2) terhadap hasil belajar PKn siswa (Y).  

 

Adapun pengujian yang ada dalam uji regresi linier berganda meliputi: Uji t (Parsial) Uji t 

berfungsi untuk mrngetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara sendiri-sendiri (parsial). Tabel 4.10 Hasil Uji t (Parsial) / Uji F 



(Simultan) Fungsi uji simultan adalah untuk mengetahui ada tidaknya prngaruh varibel 

bebas kecerdasan spiritual (X1) dan motivasi belajar (X2) terhadap hasil belajar PKn 

siswa (Y) secara bersama-sama atau simultan. Tabel 4.11 Hasil Uji F (Simultan) / Uji 

Koefisien Determinasi (Nilai R Square) Koefisien determinasi (R square) bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas yang digunakan dalam model 

regresi untuk memberikan pengaruh terhadap variabrl terikat.  

 

Nilai R square berada antara angka nol dan satu. Jika R square mendekati angka satu 

menjelaskan variabilitas variabel terikatnya semakin kuat, dan sebaliknya jika R square 

semakin mendekati angka nol maka menunjukkan variabilitas variabel terikat tersebut 

lemah. Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square) / Interpretasi Hasil Analisis 

Data Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari uji regresi linier berganda, maka 

dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Uji t (Parsial) 

Pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut: Jika nilai t hitung < t tabel, 

maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jika nilai t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima.  

 

Atau dengan melihat signifikansi t, yaitu: Jika sig t = 0,05, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jika sig t = 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga untuk 

menentukan hasil dari uji t terlebih dahulu perlu diketahui nilai dari t tabel sesuai 

dengan t tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan t tabel dapat menggunakan 

rumus t = ( ?? 2 : n – k – 1) dengan df = 0,05, sehingga hasilnya adalah (0.025 : 45) 

dengan nilai t tabel 2,014.  

 

Maka sesuai dengan hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut: Variabel Kecerdasan 

Spiritual (X1) 3,366 > 2,014 sehingga H0 ditolak dan Ha1 diterima. 0,002 < 0,05 

sehingga H0 ditolak dan Ha1 diterima. Variabel Motivasi Belajar (X2) 3,548 > 2,014 

sehingga Ho ditolak dan Ha2 diterima. 0,001 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha2 

diterima. Uji F (Simultan) Pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut: 

Jika nilai F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jika nilai F hitung > F 

tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima.  

 

Atau dengan melihat signifikansi F yaitu: Jika sig F = 0,05, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jika sig F = 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga untuk 

menentukan hasil dari uji F terlebih dahulu perlu diketahui nilai dari F tabel sesuai 

dengan F tabel distribusi frekuensi. Untuk menentukan F tabel dapat menggunakan 

rumus F = (k : n - k) yang hasilnya adalah (2 : 46) dengan nilai F tabel 3,20. Maka sesuai 

dengan hasil uji F dapat disimpulkan sebagai berikut: 59,499 > 3,20 sehingga H0 ditolak 

dan Ha3 diterima.  

 



0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha3 diterima. Uji Koefisien Determinasi (Nilai R 

Square) Nilai R square berada antara angka nol dan satu. Jika R square mendekati angka 

satu menjelaskan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin 

kuat, dan sebaliknya jika R square semakin mendekati angka nol maka menunjukkan 

bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut lemah. Dalam hasil uji 

koefisien determinasi menunjukkan bahwa dalam penelitian ini nilai R Square adalah 

sebesar 0,726 atau 72,6 %.  

 

Pengujian Hipotesis Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

pengujian hipotesis dalam penellitian ini adalah sebagai berikut: Tabel 4.13 Pengujian 

Hipotesis No. _Pengujian _Hasil Analisis Data _Keterangan _ _1. _Uji t _Kecerdasan 

Spiritual (X1) t hitung > t tabel (3,366 > 2,014) Sig t < 0,05 (0,002 < 0,05) _H0 ditolak 

dan Ha1 diterima artinya bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar PKn. _ _ _ _Motivasi Belajar (X2) t hitung > t tabel (3,548 > 2,014) Sig t < 0,05 

(0,000 < 0,05) _H0 ditolak dan Ha2 diterima artinya bahwa motivasi belajar berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar PKn. _ _2.  

 

_Uji F _F hitung > F tabel (59,4999 > 3,20) Sig F < 0,05 (0,000 < 0,05) _H0 ditolak dan 

Ha3 diterima artinya bahwa kecerdasan spiritual dan motivasi belajar berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar PKn. _ _3. _Uji Koefisien Determinasi _Nilai R Square = 0,726 

_Kecerdasan spiritual dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar PKn 

sebesar 72,6%. _ _ Pembahasan “Kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri”.  

 

Berdasarkan hasil uji t pada regresi linier berganda untuk variabel kecerdasan spiritual 

(X1) diperoleh t hitung > t tabel yaitu 3,366 > 2,014 dengan tingkat sig t < 0,05 yaitu 

0,002 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha1 diterima, yang 

artinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

fungsi kecerdasan spiritual menurut Agustian (2008: 286) sebagai salah satu pendorong 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan membentuk perilaku seseorang yang 

berakhlak mulia.  

 

Artinya adalah bahwa dalam setiap individu siswa sebenarnya memiliki kecerdasan 

spiritual walaupun tingkatnya berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa lain. 

Tergantung bagaimana cara mengelola kecerdesan spiritual tersebut agar dapat 

memiliki tingkatan yang lebih baik. “Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri”. Berdasarkan hasil uji t pada regresi linier 

berganda untuk variabel motivasi belajar (X2) diperoleh t hitung > t tabel yaitu 3,548 > 

2,014 dengan tingkat sig t < 0,05 yaitu 0,001 < 0,05.  



 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha2 diterima, yang artinya adalah 

terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn 

siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hamzah B. 

Uno (2011: 27) yang menyatakan bahawa salah satu peran motivasi belajar adalah untuk 

menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar 

sesuatu berusaha mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh 

hasil yang lebih baik.  

 

Artinya adalah bahwa setiap siswa pasti memiliki motivasi belajar baik yang berasal dari 

dalam diri sendiri maupun dorongan dari lingkungan. Namun ada banyak faktor yang 

membuat tingkat motivasi itu berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. 

“Kecerdasan spiritual dan motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri”. Berdasarkan hasil uji F pada regresi linier 

berganda dalam penelitian ini diperoleh F hitung > F tabel yaitu 59,499 > 3,20 dengan 

tingkat sig F < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05.  

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha3 diterima, yang artinya adalah 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri. Hal tersebut dapat pula 

diketahui dari uji koefisien determinasi yang diperoleh nilai R square sebesar 0,726. 

Artinya adalah bahwa kecerdasan spiritual dan motivasi belajar memberikan pengaruh 

sebesar 72,6% terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri.  

 



BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil temuan dari hasil 

penelitian dan pembahasan serta pengujian hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: “Kecerdasan spiritual berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri.” Artinya adalah bahwa 

untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa harus diperhatikan tingkat kecerdasan 

spiritual siswa. Sebab dengan kecerdasan spiritual siswa dituntut untuk memahami dan 

terampil dalam memilih serta mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Dengan 

demikian diharapkan siswa memiliki pengetahuan yang berguna bagi kehidupan 

bermasyarakat.  

 

“Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 

4 Kediri.” Artinya adalah bahwa untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa salah 

satunya dengan meningkatkan motivasi belajar. Sebab dengan motivasi belajar siswa 

akan memiliki daya gerak atau pendorong untuk belajar lebih giat dan tekun yang 

harapannya adalah untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Sehingga dibutuhkan 

pula peran guru dan orangtua sebagai penyemangat serta pendorong belajar bagi 

siswa. “Kecerdasan spiritual dan motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar PKn siswa kelas XI SMK PGRI 4 Kediri.”  

 

Artinya adalah bahwa kecerdasan spiritual dan motivasi belajar sama-sama memiliki 

pengaruh positif terhadap hasil belajar PKn siswa. Sehingga pada penelitian ini dapat 

dikatakan jika semakin meningkat kecerdasan spiritual siswa maka akan semakin 

meningkat pula hasil belajarnya. Begitu pula dengan semakin meningkat motivasi 

belajar siswa maka akan semakin meningkat pula hasil belajarnya. Implikasi Berdasarkan 

simpulan diatas maka dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut: 

Semakin meningkat kecerdasan spiritual maka akan meningkat pula hasil belajar PKn 

siswa.  

 

Sehingga siswa yang memiliki kecerdasan spiritual dapat mengontrol perilaku yang 

diperbuat, dapat lebih tenang dalam menghadapi permasalahan, serta mampu 

menyesaikan diri dimanapun dia berada. Semakin meningkat motivasi belajar maka 

akan meningkat pula hasil belajar PKn siswa. Sehingga siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi akan lebih giat dan semangat untuk belajar dan melakukan suatu usaha 

yang dapat membuat hasil belajar lebih maksimal. Maka implikasi hasil penelitian ini 

adalah menerima asumsi teori bahwa kecerdasan spiritual dan motivasi belajar 

sama-sama memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar PKn siswa kelas XI SMK 

PGRI 4 Kediri.  

 

Saran Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disarankan beberapa hal 

sebagai berikut: Hasil penelitian ini sebaiknya menjadi bahan informasi baik bagi guru 



maupun pihak sekolah agar lebih mengoptimalkan kecerdasan spiritual dan motivasi 

belajar karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bagi para peneliti untuk 

penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang kecerdasan spiritual dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar sebaiknya fokus mata pelajaran yang diteliti 

adalah selain PKn, aagar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan 

penelitian ini. 
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VARIABEL PENELITIAN No. _Variabel _Sub Variabel _Indikator _No. Butir _ _1. 

_Kecerdasan Spiritual _Kemampuan bersikap fleksibel _Mampu menyesuaikan diri 

dengan keadaan atau lingkungan _1,2,3 _ _ _ _Percaya akan adanya Tuhan _Mensyukuri 

segala sesuatu yang terjadi _4,5,6 _ _ _ _Tingkat kesadaran diri yang tinggi _Mampu 

mendorong dirinya untuk intropeksi diri _7,8,9 _ _2.  

 

_Motivasi Belajar _Motivasi Intrinsik _Memiliki minat yang tinggi _10,11,12 _ _ _ _ 

_Adanya dorongan untuk mempelajari sesuatu _13,14,15 _ _ _ _Motivasi Ekstrinsik 

_Adanya dorongan dari luar atau lingkungan _16,17,18 _ _3. _Hasil Belajar _Nilai Ujian 

Akhir Semester _ _ _ _ 



 ANGKET KECERDASAN SPIRITUAL Bacalah pernyataan berikut dengan baik, kemudian 

pilihlah jawaban yang tersedia. Isilah jawaban dengan menggunakan tanda centang (v) 

pada kolom yang anda pilih. Jangan mengosongkan jawaban, jika tidak sesuai pilihlah 

jawaban yang paling mendekati. Alternatif jawaban adalah sebagai berikut: SS : Sangat 

Setuju, menyatakan bahwa pernyataan tersebut selalu dilakukan.  

 

S : Setuju, menyatakan bahwa pernyataan tersebut sering dilakukan. KK : 

Kadang-Kadang, menyatakan bahwa pernyataan tersebut kadang-kadang dilakukan. TS : 

Tidak Setuju, menyatakan bahwa pernyataan tersebut jarang dilakukan. STS : Sangat 

Tidak Setuju, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak pernah dilakukan. NO. 

_PERNYATAAN _JAWABAN _ _ _ _5 _4 _3 _2 _1 _ _ _ _SS _S _KK _TS _STS _ _1. _Saya 

berpakaian dengan rapi dan sopan baik di sekolah, rumah maupun saat bepergian. _ _ _ 

_ _ _ _2. _Saya menjaga ucapan saya saat berbicara dengan orang lain. _ _ _ _ _ _ _3. _Saya 

mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan yang baru. _ _ _ _ _ _ _4. _Saya tidak 

pernah meninggalkan kewajiban saya untuk beribadah. _ _ _ _ _ _ _5.  

 

_Saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong saya dalam setiap kesulitan. _ _ _ _ _ _ _6. 

_Saya dapat mengambil hikmah dari setiap ujian atau masalah dalam hidup. _ _ _ _ _ _ _7. 

_Saya menilai diri saya terlebih dahulu sebelum menilai orang lain. _ _ _ _ _ _ _8. _Saya 

menerima kritik dari orang lain dengan senang hati demi merubah saya menjadi pribadi 

yang lebih baik. _ _ _ _ _ _ _9. _Saya merasa berdosa apabila berbohong kepada orang 

lain. _ _ _ _ _ _ _ 



 ANGKET MOTIVASI BELAJAR Bacalah pernyataan berikut dengan baik, kemudian 

pilihlah jawaban yang tersedia. Isilah jawaban dengan menggunakan tanda centang (v) 

pada kolom yang anda pilih.  

 

Jangan mengosongkan jawaban, jika tidak sesuai pilihlah jawaban yang paling 

mendekati. Alternatif jawaban adalah sebagai berikut: SS : Sangat Setuju, menyatakan 

bahwa pernyataan tersebut selalu dilakukan. S : Setuju, menyatakan bahwa pernyataan 

tersebut sering dilakukan. KK : Kadang-Kadang, menyatakan bahwa pernyataan tersebut 

kadang-kadang dilakukan. TS : Tidak Setuju, menyatakan bahwa pernyataan tersebut 

jarang dilakukan. STS : Sangat Tidak Setuju, menyatakan bahwa pernyataan tersebut 

tidak pernah dilakukan. NO. _PERNYATAAN _JAWABAN _ _ _ _5 _4 _3 _2 _1 _ _ _ _SS _S 

_KK _TS _STS _ _10. _Saya mengisi waktu luang dengan mengulangi pelajaran sekolah. _ 

_ _ _ _ _ _11.  

 

_Saya belajar lebih giat lagi untuk memperbaiki nilai saya yang kurang maksimal. _ _ _ _ _ 

_ _12. _Saya suka mencari informasi tentang pelajaran dari sumber apapun (buku, 

internet, dll). _ _ _ _ _ _ _13. _Saya suka mengunjungi perpustakaan sekolah untuk 

membaca buku pelajaran. _ _ _ _ _ _ _14. _Saya mengajukan pertanyaan kepada guru 

ketika ada pelajaran yang belum saya mengerti. _ _ _ _ _ _ _15. _Saya senang mengikuti 

kegiatan atau perlombaan yang diadakan oleh sekolah. _ _ _ _ _ _ _16. _Saya 

mendapatkan dukungan dari keluarga apabila saya akan melaksanakan ujian. _ _ _ _ _ _ 

_17.  

 

_Saya mendapatkan dukungan dari teman apabila saya ingin menjawab pertanyaan dari 

guru. _ _ _ _ _ _ _18. _Saya mendapatkan hadiah dari keluarga apabila hasil rapot saya 

bagus. _ _ _ _ _ _ _



HASIL SKOR RESPONDEN TERHADAP KECERDASAN SPIRITUAL No. Responden _X1.1 

_X1.2 _X1.3 _X1.4 _X1.5 _X1.6 _X1.7 _X1.8 _X1.9 _TOTAL _ _1. _4 _3 _2 _4 _4 _4 _2 _2 _3 _28 

_ _2. _5 _5 _3 _5 _5 _5 _2 _2 _3 _35 _ _3. _4 _4 _4 _4 _4 _4 _3 _3 _3 _33 _ _4. _4 _2 _2 _5 _5 

_4 _4 _4 _4 _34 _ _5. _3 _4 _1 _5 _3 _4 _3 _5 _2 _30 _ _6. _5 _4 _3 _5 _5 _3 _5 _5 _5 _40 _ _7. 

_2 _2 _2 _2 _2 _2 _1 _1 _2 _16 _ _8. _3 _2 _2 _4 _1 _2 _2 _3 _2 _21 _ _9. _2 _3 _1 _4 _3 _4 _1 

_3 _2 _23 _ _10. _3 _2 _1 _4 _3 _3 _3 _2 _2 _23 _ _11.  

 

_2 _3 _3 _5 _4 _4 _4 _5 _2 _32 _ _12. _3 _4 _2 _4 _3 _2 _1 _2 _4 _25 _ _13. _5 _4 _4 _5 _5 _5 

_4 _3 _3 _38 _ _14. _4 _3 _3 _5 _4 _2 _3 _2 _3 _29 _ _15. _2 _2 _2 _3 _2 _2 _1 _1 _2 _17 _ _16. 

_3 _2 _2 _2 _3 _3 _3 _2 _3 _23 _ _17. _3 _4 _3 _4 _3 _2 _3 _1 _3 _26 _ _18. _2 _2 _2 _2 _1 _1 

_1 _2 _1 _14 _ _19. _4 _3 _2 _4 _3 _3 _4 _3 _1 _27 _ _20. _5 _2 _1 _5 _5 _2 _3 _2 _2 _27 _ _21. 

_5 _5 _4 _5 _4 _4 _4 _5 _5 _41 _ _22. _4 _3 _3 _5 _3 _3 _4 _5 _3 _33 _ _23. _2 _3 _2 _3 _3 _2 

_3 _3 _3 _24 _ _24. _2 _2 _1 _3 _2 _2 _2 _2 _3 _19 _ _25. _4 _3 _2 _4 _4 _3 _4 _3 _3 _30 _ _26. 

_3 _3 _2 _3 _2 _2 _3 _1 _2 _21 _ _27. _4 _2 _2 _5 _4 _3 _4 _3 _4 _31 _ _28. _5 _5 _5 _5 _4 _4 

_5 _5 _5 _43 _ _29.  

 

_3 _2 _2 _4 _3 _2 _4 _2 _3 _25 _ _30. _2 _4 _2 _5 _5 _4 _4 _4 _4 _34 _ _31. _2 _2 _1 _3 _2 _2 

_2 _3 _2 _19 _ _32. _3 _2 _2 _4 _2 _3 _3 _2 _3 _24 _ _33. _5 _4 _3 _5 _5 _3 _5 _5 _5 _40 _ _34. 

_5 _4 _3 _5 _3 _4 _5 _5 _4 _38 _ _35. _4 _4 _1 _4 _3 _2 _4 _3 _3 _28 _ _36. _4 _4 _5 _5 _4 _5 

_5 _5 _4 _41 _ _37. _2 _2 _2 _2 _2 _2 _2 _1 _2 _17 _ _38. _3 _3 _3 _4 _2 _1 _2 _3 _2 _23 _ _39. 

_5 _3 _2 _5 _4 _3 _3 _3 _2 _30 _ _40. _4 _5 _3 _5 _3 _3 _4 _2 _2 _31 _ _41. _2 _2 _2 _5 _3 _1 

_2 _2 _1 _20 _ _42. _2 _3 _3 _3 _4 _3 _3 _3 _2 _26 _ _43. _2 _2 _1 _3 _3 _3 _1 _3 _2 _20 _ _44. 

_4 _2 _1 _3 _2 _2 _2 _3 _2 _21 _ _45. _3 _4 _3 _5 _3 _4 _3 _4 _3 _32 _ _46. _4 _3 _4 _5 _3 _4 

_2 _4 _2 _31 _ _47.  

 

_3 _2 _1 _5 _2 _2 _2 _1 _2 _20 _ _48. _3 _2 _2 _4 _3 _2 _4 _2 _3 _25 _ _ 



HASIL SKOR RESPONDEN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR No. Responden _X2.1 _X2.1 

_X2.3 _X2.4 _X2.5 _X2.6 _X2.7 _X2.8 _X2.9 _TOTAL _ _1. _4 _3 _4 _3 _5 _2 _4 _2 _4 _31 _ _2. 

_4 _4 _3 _3 _3 _3 _4 _4 _4 _32 _ _3. _2 _3 _3 _3 _3 _3 _3 _3 _3 _26 _ _4. _5 _4 _4 _5 _4 _5 _3 

_3 _4 _37 _ _5. _3 _4 _5 _3 _4 _3 _2 _4 _3 _31 _ _6. _3 _4 _4 _4 _4 _5 _5 _4 _5 _38 _ _7. _2 _3 

_3 _2 _3 _2 _2 _2 _2 _21 _ _8. _2 _3 _2 _3 _2 _2 _2 _2 _2 _20 _ _9. _4 _3 _5 _2 _3 _2 _3 _3 _2 

_27 _ _10. _2 _3 _2 _3 _2 _2 _2 _1 _2 _19 _ _11. _4 _3 _3 _2 _4 _1 _3 _4 _3 _27 _ _12. _3 _4 _5 

_3 _4 _3 _2 _4 _3 _31 _ _13. _4 _3 _3 _3 _4 _4 _4 _5 _4 _34 _ _14.  

 

_4 _2 _3 _2 _4 _1 _3 _4 _3 _26 _ _15. _3 _3 _2 _3 _2 _2 _4 _2 _3 _24 _ _16. _2 _2 _2 _3 _2 _2 

_1 _2 _2 _18 _ _17. _3 _2 _1 _3 _4 _3 _1 _3 _2 _22 _ _18. _2 _3 _2 _3 _3 _2 _2 _2 _2 _21 _ _19. 

_3 _4 _4 _2 _5 _3 _4 _3 _4 _32 _ _20. _4 _4 _4 _3 _4 _5 _5 _5 _4 _34 _ _21. _4 _3 _2 _5 _5 _3 

_4 _5 _5 _36 _ _22. _4 _3 _3 _4 _5 _3 _2 _3 _2 _29 _ _23. _3 _2 _2 _3 _3 _5 _3 _4 _3 _28 _ _24. 

_2 _1 _2 _2 _2 _2 _1 _1 _2 _15 _ _25. _3 _2 _2 _1 _4 _2 _2 _3 _2 _21 _ _26. _3 _4 _3 _4 _4 _4 

_4 _3 _3 _32 _ _27. _4 _3 _3 _2 _4 _3 _3 _2 _3 _27 _ _28. _5 _5 _5 _4 _4 _4 _4 _5 _4 _40 _ _29. 

_4 _3 _2 _3 _4 _4 _4 _3 _3 _30 _ _30. _4 _4 _4 _3 _3 _4 _4 _3 _4 _33 _ _31. _3 _4 _2 _3 _2 _2 

_2 _2 _1 _21 _ _32.  

 

_2 _3 _2 _2 _2 _2 _3 _3 _3 _22 _ _33. _3 _5 _4 _4 _5 _5 _3 _3 _4 _36 _ _34. _4 _4 _4 _4 _4 _5 

_5 _5 _5 _40 _ _35. _4 _3 _4 _3 _3 _3 _3 _4 _3 _30 _ _36. _5 _5 _4 _4 _3 _4 _4 _4 _4 _37 _ _37. 

_1 _2 _2 _1 _1 _1 _1 _1 _1 _11 _ _38. _3 _4 _4 _3 _3 _4 _2 _3 _2 _28 _ _39. _2 _3 _3 _3 _2 _3 

_3 _3 _3 _25 _ _40. _3 _3 _2 _3 _4 _5 _2 _4 _3 _29 _ _41. _2 _2 _2 _2 _1 _2 _2 _2 _2 _17 _ _42. 

_5 _3 _4 _4 _3 _3 _3 _3 _4 _32 _ _43. _2 _2 _1 _2 _3 _1 _3 _2 _2 _18 _ _44. _2 _2 _2 _2 _4 _3 

_2 _2 _1 _20 _ _45. _5 _4 _5 _5 _5 _3 _2 _2 _4 _35 _ _46. _5 _3 _1 _5 _5 _2 _3 _2 _2 _28 _ _47. 
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