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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi  

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dan diolah 

terlebih dahulu dengan menggunakan uji asumsi, yaitu uji 

normalitas dan uji linearitas. Uji asumsi ini dilakukan dengan 

cara menggunakan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) Release13.0. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data tersebut 

memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini akan dilakukan 

dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-

S Z) dan memberikan hasil sebagai berikut : 

1) Motivasi Menjadi Pendamping Pendidikan Iman Anak  

 Uji normalitas pada data motivasi menjadi pendamping 

pendidikan iman anak memperoleh nilai K-S Z = 0,964 

(p>0,05) yang berarti data tersebut memiliki distribusi data 

normal. 

2) Persepsi Terhadap Tugas Pendampingan  

 Uji normalitas pada data persepsi terhadap tugas 

pendampingan memperoleh nilai K-S Z = 0,631 (p>0,05) 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing data penelitian memiliki distribusi normal, 

maka asumsi normalitas terpenuhi. 
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b.  Uji Linearitas 

 Uji linearitas terhadap data motivasi menjadi pendamping 

pendidikan iman anak dan persepsi terhadap tugas 

pendampingan menunjukkan F linier 54,634 ( P<0,05) yang 

berarti adanya hubungan yang linear atau searah pada kedua 

variable. 

2. Uji Hipotesis 

Uji Korelasi Product momentmenghasilkan nilai rxy= 0,730 

dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif yang sangat signifikan antara persepsi tugas pendampingan 

dengan motivasi menjadi pendamping pendidikan iman anak 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

bahwa hipotesis diterima, yaitu terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara persepsi terhadap tugas pendampingan dengan 

motivasi menjadi pendamping pendidikan iman anak. Hal ini 

ditunjukkan dengan rxy= 0,730 dengan besar p sebesar 0,000 

(p<0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara persepsi terhadap tugas pendampingan 

dengan motivasi menjadi pendamping pendidikan iman anak. 

Artinya semakin positif persepsi seseorang terhadap tugas 

pendampingan, maka semakin tinggi  motivasi menjadi pendamping 

pendidikan iman anak, demikian juga sebaliknya. Hipotesis yang 

diajukan dengan demikian diterima. 

Hal penelitian ini sejalan dengan pendapat Puspitasari ( 2012, 

h. 61) bahwa sebagian besar tingkah laku dari manusia ditentukan 

dan digerakkan oleh masing-masing persepsinya terhadap sesuatu. 

Tindakan sehari-hari akan memengaruhi persepsi dari masing-
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masing individu terhadap rangsangan dari luar serta kemampuan 

terhadap rangsangan tersebut. Setiap individu memiliki kondisi 

internal. Kondisi tersebut adalah motivasi yang berupa dorongan 

pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu 

yang sesuai dengan dorongan yang ada pada dalam dirinya. 

Wang (2007, h. 2) mengatakan proses kognisi utama dari 

persepsi adalah emosi, motivasi, dan perilaku. Persepsi tersebut 

menjelaskan model psikologis dan kognitif  melalui proses emosi, 

motivasi, dan sikap dalam pelaksanaan. Persepsi memberikan 

kepuasan kebutuhan terkait hubungan dengan intruksi pada bagian 

tugas yang akan diberikan. Suatu persepsi bahwa dapat 

meningkatkan motivasi pada individu untuk menjalankan suatu 

proses  dan dorongan pada diri mereka masing-masing. 

Kember dkk (dalam Pramitasari, dkk,  h. 98-99) mengatakan 

bahwa motivasi dapat menurun jika individu tidak dapat melihat 

bagaimana teori diaplikasikan dalam displin ilmu dan pekerjaan. 

Persepsi dan motivasi memiliki hubungan yang sangat dekat, 

persepsi dan motivasi sama-sama memiliki peranan dalam 

keberhasilan sebuah proses dan usaha. 

Persepsi merupakan faktor dalam individu yang berperan 

penting pada motivasi menjadi pendamping pendidikan iman anak di 

gereja. Alasannya persepsi merupakan sebuah pandangan dan 

merupakan gambaran yang berhubungan dengan  ketepatan pada 

penilaian dan dorongan untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini 

juga memengaruhi proses kognitif dan afektif yang melatarbelakangi 

kaum muda untuk memiliki motivasi menjadi pendamping 

pendidikan iman anak sebagai suatu proses pendampingan. 

Pengaruh variabel persepsi terhadap tugas pendampingan 

terhadap variabel motivasi menjadi pendamping pendidikan iman 
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anak dapat dilihat dari sumbangan efektif (SE) yang diberikan 

berupa 53,20 %. Hal ini berarti sebagian besar dari persepsi terhadap 

tugas pendampingan sangat berpengaruh terhadap motivasi menjadi 

pendamping pendidikan iman anak secara langsung,  Faktor lain juga 

ikut memengaruhi kaum muda dalam meningkatkan motivasi 

menjadi pendamping pendidikan iman anak seperti faktor internal ( 

inteligensi, sikap, persepsi, dan kepribadian) dan faktor eksternal ( 

celaan, hadiah, pujian, cibiran dan applause ) 

Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini 

diketahui bahwa variabel persepsi terhadap tugas pendampingan 

menunjukkan hasil mean empirk ( Me) sebesar 65,50. Jika 

dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 47,5 dan standar 

deviasi hipotetik ( SDh) 9,5 maka dapat dilihat pada penelitian ini 

subjek memiliki tingkat persepsi terhadap tugas pendampingan 

tergolong tinggi. Adanya persepsi terhadap tugas pendampingan 

yang tinggi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah 

adanya beberapa item pada skala persepsi terhadap tugas 

pendampingan  dan motivasi menjadi pendamping pendidikan iman 

anak yang memiliki kesamaan dan menyebabkan  terjadinya 

intervensi konsep pada kedua skala tersebut. 

Dari hasil perhitungan nilai mean empirik (Me) diketahui 

bahwa motivasi menjadi pendamping pendidikan iman anak  

memiliki nilai mean empirik ( Me) sebesar 87,66. Jika dibandingkan 

dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 65 dan standar deviasi hipotetik 

( SDh) 13, maka motivasi menjadi pendamping pendidikan iman 

anak termasuk kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa 

motivasi menjadi pendamping pendidikan iman anak pada subjek 

tergolong tinggi seperti mampu menjadi pendamping pendidikan 

iman anak yang ditunjukkan dengan kebutuhan, dorongan dan 
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tujuan. Penelitian ini berbeda dengan wawancara dan hasil 

penelitian. Pada saat wawancara subjek penelitian memiliki motivasi 

yang rendah. karena peneliti melakukan wawancara kepada empat 

orang subjek yang tidak aktif di gereja, sehingga mengakibatkan 

perbedaan antara data awal dan penelitian. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan bahwa motivasi kaum muda tergolong tinggi. 

Empat orang subjek yang diwawancarai tidak mengikuti dalam 

pengisian skala dan peneliti menggunakan subjek yang berbeda pada 

penelitian ini. Empat orang subjek tersebut tidak mencerminkan 

populasi dari penelitian. Subjek penelitian yaitu kaum muda yang 

ada di gereja setelah ibadah misa selesai dan juga kaum muda yang 

sudah aktif berkegiatan di gereja. 

Adapun kelemahan penelitian yang memengaruhi hasil dari 

penelitian ini, yaitu :  

1. Subjek dalam menjawab pernyataan yang diberikan kurang 

sesuai dengan keadaan dirinya, sehingga jawaban yang diberikan 

kurang sesuai dengan keadaan dirinya dan cenderung ingin ideal 

sesuai dengan anggapan umum, sehingga ada kemungkinan 

jawaban tidak jujur. 

2. Kondisi pulang Misa mengakibatkan subjek agak begitu 

keberatan dalam mengisi skala.  

3. Jumlah item yang banyak dirasa terlalu banyak dan membuat 

jenuh dalam pengisian skala oleh para subjek. 

4. Cuaca yang panas dan kondisi gereja yang ramai mengakibatkan 

subjek terburu-buru untuk mengisi skala. 

 


