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ABSTRACT 

 

This research was abaout “the validity and reliability trial of students study 

problem scale at SMA N 001 NORT KAMPAR academic year 2012/2013”. The 

research was function to: a. to know validity degree of students study problem 

scale. b. to know reliability degree of students study problem scale. And this 

research was useful for next researcher to make it as reference and it can 

increase knowlage about validity trial. Pupulation and sample in this research are 

amount of 229 students that devided to 6 classes. The assumption that using are 

every students have problems in study and every students have different degree 

and kinds of study problem. The method was analytical descriptive, analyze 

technique material use product moment correlation technique and alpha 

cronbach formula with use SPSS 18.0 for windows program helping. After 

comulation had did with statistic and SPSS 18.0 for windows helping, so study 

problem scale validity and reliability are: 1). For validity, from 50 items there are 

47 are valid item and 3 are not valid, with koefition and correlation results 

between: -0,073 – 0,736. 2). For reliability, with use SPSS 18.0 for windows 

program. Alpha Cronbach value is 0,914. So, validity and reliability trial of 

students study problem scale at SMA N 001 North Kampar had reach out for 

validity and reliability standart amount of 47 items. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkan potensi 

sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfalisitasi 

kegiatan belajar mereka. Secara detail dalam UU RI NO. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan Nasional BAB I Pasal 1 ( 1 ) pendidikan didefenisikan sebagai 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Dalam hal ini tentu saja diperlukan adanya pendidik yang profesional 

terutama guru-guru di sekolah 

Setiap individu pasti pernah mengalami suatu masalah didalam hidupnya 

baik yang bersifat internal maupun eksternal. Seperti pendapat SIGMUND 

FREUD, ia mengatakan bahwa selagi manusia hidup pasti mempunyai masalah, 

yang dituliskannya dalam buku “The Love Is Problem”. 



 
 

 2 

Begitu juga dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah sering timbul 

masalah-masalah, baik dari tenaga pengajar ataupun siswa yang diajar. Masalah 

adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, ada yang melihat 

sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang 

mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan.  

Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari mutu si pengajar 

itu sendiri, karena tenaga pengajar merupakan ujung tombak dari pelaksanaan 

pendidikan tersebut. Keberhasilan dari proses belajar mengajar di sekolah sangat 

ditentukan oleh komponen-komponen pengajaran yang ada, meliputi guru, siswa, 

materi, metode, media serta evaluasi yang sama pentingnya dan sangat 

menentukan prestasi belajar siswa.  

Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda antara siswa satu 

dengan yang lainnya. Hal ini dapat kita ketahui pada saat berlansungnya proses 

belajar mengajar di dalam kelas. Sebagian siswa ada yang memperhatikan 

pelajaran dengan baik dan ada pula siswa yang tidak memperhatikan pelajaran 

dengan baik. Munculnya cara belajar yang seperti ini tentu dipengaruhi oleh 

motivasi yang dimilikinya. Realita menunjukan bahwa siswa yang mempunyai 

motivasi yang tinggi ia akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki motivasi ataupun yang belum 

termotivasi.  

Kondisi dalam diri siswa perlu diungkapkan dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling guna memperoleh pemahaman tentang diri siswa secara lebih detail 

dan secara lebih tepat denggan menggunakan aplikasi instrumentasi. Upaya ini 

dapat dilakukan melalui tes dan non tes. Hasil dari aplikasi instrumentasi ini 

selanjutnya dianalisis dandigunakan untuk memberikan bantuan secara tepat 

kepada siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya dalam 

bentuk layanan bimbingan dan konseling. 

Dengan demikian diperlukan instrument atau skala pengukuran yang 

mampu mengungkapkan secara valid (cermat) dan reliabel (konsisten) sehingga 

informasi yang telah terkumpul dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan 

yang dapat dipertanggung jawabkan.  

Adapun gejala-gejala yang sering terlihat pada siswa yaitu prestasi 

belajarnya rendah, selalu melanggar tata tertib sekolah, membolos, kurang 

bergaul, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mudah marah, tidak sopan, selalu 

berbicara kotor, menyontek, lambat menangkap pelajaran, tidak mempunyai 

kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik, maka hal seperti inilah yang 

membutuhkan bantuan guru untuk menuntaskan masalah yang sedang di 

hadapinya.  

Berdasarkan hasil pengamatan penulis sewaktu PPL di SMA N 001 

KAMPAR UTARA. Hal ini terlihat dari tingkah laku yang negatif, diantaranya : 

1. Dalam proses belajar siswa masih banyak yang tidak memperhatikan 

pada saat guru menerangkan, suka mengganggu teman pada saat dalam 

proses pembelajaran, sering cabut pada saat jam pelajaran, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, suka berbicara kotor pada saat jam 

pelajaran, suka keluar masuk pada saat jam pelajaran berlangsung.  

2. Belum tersedianya inventori kusus untuk mengukur skala masalah 

belajar siswa. 



 
 

 3 

Dengan memperhatikan permasalahan dan fenomena-fenomena diatas, 

yang sering dilakukan oleh sebahagian siswa sewaktu proses belajar mengajar 

berlangsung. Maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengambil judul 

“UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA MASALAH BELAJAR 

PADA SISWA SMA N 001 KAMPAR UTARA TAHUN PELAJARAN 

2012/2013 ” 

 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah 

: 1) Bagaimanakah tingkat validitas skala masalah belajar pada siswa SMA N 001 

KAMPAR UTARA  TP. 2012/2013? 

2) Bagaimanakah tingkat Reliabilitas skala masalah belajar pada siswa SMA N 

001 KAMPAR UTARA TP. 2012/2013? 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui tingkat validitas 

skala masalah belajar pada siswa SMA N 001 KAMPAR UTARA  TP. 2012/213. 

2) Untuk mengetahui tingkat Reliabilitas skala masalah belajar pada siswa SMA 

N 001 KAMPAR UTARA TP. 2012/213. 

Dan manfaat penelitian ini adalah : 1) Dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan dan evaluasi bagi peneliti selanjutnya. 2) Dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi guru atau wali kelas untuk menuntaskan masalah belajar, sehingga 

dapat menigkatkan hasil belajar siswa. 3) Dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi bagi guru pembimbing untuk membuat program bimbingan terhadap 

siswa yang mempunyai masalah belajar. 4) Dapat menambah dan memperluas  

ilmu pengetahuan tentang uji validitas dan reliabilitas skala masalah belajar di 

SLTA bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI  

yang berjumlah 229 orang. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik Total Sampling yang juga berjumlah 229 

orang. 

Dalam peneltian ini penulis menggunakan metode diskriptif analitik yaitu 

suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan 

atau fenomena-fenomena dan setelah itu dilakukan analisis. 

Instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang masalah belajar 

sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka data yang 

dikumpulkan adalah skala masalah belajar siswa yang dibuat oleh penulis 

sebanyak 50 item mencakup item positif dan item negatif. Secara rinci mengenai 

jumlah item skala masalah belajar siswa kisi-kisinya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 
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TABEL I 

KISI – KISI ITEM SKALA MASALAH BELAJAR 
 
 

Aspek/ 

variabel 

yang 

diteliti 

Sub 

Variabel 
Indikator 

Sebaran Item 

Jumah 
Pernyataan (+) Pernyataan (-) 

Masalah 

Belajar 

 

 

 

Internal 

Sikap 

Belajar 

3,5,11,14,15,19,

22,28,30,33,44 

1,2,6,13,16,17,2

1,25,26,27,25,43

,45,49 

 

24 

Motivasi 31, 46, 47 36,41 5 

Rasa 

Percaya 

diri 

 4,18,34 3 

kesehatan 8 9,20,48 4 

 

Eksternal 

Guru  12,38,39,40 4 

Sosial 7,32,35 10,29,37,50 7 

Orang 

Tua 
 23,24,42 3 

Jumlah 18 32 50 

 

Berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka untuk 

menganalisis tingkat validitas datanya digunakan teknik komputerisasi dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 18.0 for windows dengan menggunakan 

rumus Product Moment: 

 rxy =  

keterangan : 

rxy = koefisien kolerasi antara variabel x dan variabel y 

n = jumlah sampel 

x= skor-skor tiap butir soal untuk setiap individu atau siswa uji coba 

y= skor total tiap siswa uji coba 

 Jika suatu alat ukur mempunyai korelasi yang signifikan antara skor item 

dan skor totalnya maka dikatakan alat skor tersebut adalah valid (Ghozali 2001). 

 

 Untuk menguji reliabilitasnya dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

program computer yaitu SPSS 18.0 for windows dengan menggunakan model 

Alpha Cronbach dengan rumus : 

ri =  
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keterangan: 

K  : Mean kuadrat antara subyek 

  : Mean kuadrat kesalahan 

  : Varians total 

  
Dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrument dikatakan 

reliabel jika nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60 (Ghozali 2001). 

 

Berdasarkan kesepakatan dengan pihak sekolah, maka pelaksanaan 

pengumpulan data dilaksanakan pada 27 April s/d 27 Mei 2013, dengan beberapa 

pertimbangan antara lain : 

1) Menyiapkan lembar soal atau pernyataan mengenai skala masalah belajar 

yang terdiri dari 50 item sebanyak 229 rangkap. 

2) Mengajukan format skala masalah belajar kepada pembimbing. 

3) Mengajukan permohonan izin penelitian kepada Dekan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 

4) Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMA N 001 Kampar Utara 

5) Pengumpulan data dilakukan dikelas X dan XI SMA N 001 KAMPAR 

UTARA. 

6) Menyebarkan inventori skala masalah belajar kepada siswa yang menjadi 

sampel di SMA N 001 KAMPAR UTARA. 

7) Menjelaskan kepada responden tentang maksud dan tujuan dari pengisian 

inventori skala masalah belajar, agar data yang diperoleh objektif. 

8) Setelah seluruh angket terkumpul, barulah dilakukan pengolahan data. 

 

Langkah selanjutnya adalah mengelompokan data soal menjadi dua bagian 

yaitu kelompok soal yang bernomor genap dan soal yang bernomor ganjil. Lalu 

data yang telah terkumpul dilakukan penyekoran berdasarkan teknik belah dua. 

Apabila item positif maka penskorannya adalah SS=5, S=4, KK=3, TP=2, STP=1. 

Sedangkan untuk item negative penskorannya adalah SS=1, S=2, K=3, TP=4, 

STP=5. Kemudian data yang telah selesai diskor lalu dimasukan  kedalam 

program Microsoft Excel 2007 dan kemudian data diolah dengan analisis statistik 

dengan bantuan program SPSS 18.0 for windows untuk menguji validitas dan 

reliabilitasnya. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

1. Uji Validitasnya 

 

Berdasarkan dari hasil pengukuran dengan menggunakan program 

SPSS 18 for windows diperoleh korelasi item total (rxy) yang berkisar 

antara -0,073 – 0,736. 

Untuk mendapatkan item-item yang valid maka dilakukan 

pengukuran dengan program SPSS 18.0 for windows. Penentuan item 
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valid dan tidak valid berdasarkan perbandingan nilai korelasi (pearson 

corelation) dengan nilai probabilitas korelasi [ sig. (1-tailed)] ≤ taraf 

signifikan (α) sebesar 5% (p= 0,05).  

Dari hasil perhitungan komputerisasi dengan menggunakan 

program SPSS 18.0 for windows diperoleh nilai probabilitas [sig. (1-

tailed)] ≤ taraf signifikan (α) sebesar 0,05 sebanyak 3 item soal yang di 

katakan tidak valid yaitu pada nomor 5,28, dan 33 karena nilai probabilitas 

korelasi [sig. (1-tailed)] > taraf signifikan (α) 0,05. Dengan demikian dari 

50 item skala masalah belajar yang dibuat oleh penulis didapatkan 47 item 

yang valid dan 3 item yang dikatakan gugur atau tidak valid. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL II 

HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

 

No. 

Item 

Nilai  

Korelasi(Pearson 

Corelation) 

r 

Probabilitas 

Korelasi 

Sig.(1-tailed) 

p 

Taraf 

Signifikan 

5%(p=0,05) 

P 

 

Kesimpulan 

1 0,492 0,000 0,05 Valid 

2 0,662 0,000 0,05 Valid 
3 0,203 0,001 0,05 Valid 
4 0,457 0,000 0,05 Valid 
5 0,090 0,087 0,05 Tidak Valid 
6 0,202 0,001 0,05 Valid 
7 0,391 0,000 0,05 Valid 
8 0,298 0,000 0,05 Valid 
9 0,336 0,000 0,05 Valid 

10 0,592 0,000 0,05 Valid 
11 0,199 0,001 0,05 Valid 
12 0,441 0,000 0,05 Valid 
13 0,521 0,000 0,05 Valid 
14 0,179 0,003 0,05 Valid 
15 0,489 0,000 0,05 Valid 
16 0,597 0,000 0,05 Valid 
17 0,423 0,000 0,05 Valid 
18 0,478 0,000 0,05 Valid 
19 0,355 0,000 0,05 Valid 
20 0,571 0,000 0,05 Valid 
21 0,573 0,000 0,05 Valid 
22 0,380 0,000 0,05 Valid 
23 0,432 0,000 0,05 Valid 
24 0,459 0,000 0,05 Valid 
25 0,718 0,000 0,05 Valid 
26 0,597 0,000 0,05 Valid 
27 0,706 0,000 0,05 Valid 



 
 

 7 

28 0,011 0,433 0,05 Tidak Valid 
29 0,353 0,000 0,05 Valid 
30 0,518 0,000 0,05 Valid 
31 0,451 0,000 0,05 Valid 
32 0,395 0,000 0,05 Valid 
33 -0,073 0,136 0,05 Tidak Valid 
34 0,337 0,000 0,05 Valid 
35 0,454 0,000 0,05 Valid 
36 0,458 0,000 0,05 Valid 
37 0,476 0,000 0,05 Valid 
38 0,485 0,000 0,05 Valid 
39 0,605 0,000 0,05 Valid 
40 0,736 0,000 0,05 Valid 
41 0,628 0,000 0,05 Valid 
42 0,522 0,000 0,05 Valid 
43 0,469 0,000 0,05 Valid 
44 0,458 0,000 0,05 Valid 
45 0,588 0,000 0,05 Valid 
46 0,277 0,000 0,05 Valid 
47 0,137 0,019 0,05 Valid 
48 0,382 0,000 0,05 Valid 
49 0,549 0,000 0,05 Valid 
50 0,452 0,000 0,05 Valid 

Sumber: Data Olahan Penelitian (2013) 

 

 

TABEL III 

SKALA MASALAH BELAJAR SISWA YANG VALID  

DAN TIDAK VALID 

 

Indikator 

ITEM 

+ - 

Valid Gugur Valid Gugur 

Sikap dalam 

belajar 

3,11,14, 

15,19,22, 30 ,44 
5, 28, 33 

1,2,6,13,16,17,21,

25,26,27,43,45,49 
- 

Motivasi 31,46 47 36,41 - 

Rasa Percaya diri  - 4,18,34 - 

Kesehatan 8 - 9,20,48 - 

Faktor Guru  - 12,38,39,40 - 

Sosial 7,32,35 - 10,29,37,50 - 

Orang Tua  - 23,24,42 - 

Jumlah 14 4 32 0 

Sumber : Data Olahan Penelitian (2013) 
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2. Uji Reliabilitas 

 

Tingkat reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach diukur 

berdasarkan skala alpha 0 sampai 1. Apabila skala tersebut dikelompokan 

kedalam lima kelas range yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat 

diinterpretasi seperti tabel berikut: 

 

 

TABEL IV 

Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

 
 

   

Dari hasil perhitungan komputerisasi dengan menggunakan program 

SPSS 18.0 for windows diperoleh Alpha Cronbach 0,914. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa skala masalah belajar dalam penelitian ini tergolong 

sangat reliabel. 

PEMBAHASAN 

1. Validitas 

 

Imam Ghozali (2002:133) Menyatakan bahwa jika suatu alat ukur 

mempunyai korelasi yang signifikan antara skor item dan skor totalnya maka 

dikatakan alat skor tersebut adalah valid. Dalam penelitian ini penentuan item 

valid dan tidak valid berdasarkan perbandingan nilai korelasi (pearson 

corelation) dengan nilai probabilitas korelasi [ sig. (1-tailed)] ≤ taraf signifikan 

(α) sebesar 0,05.  

Dari hasil perhitungan komputerisasi dengan menggunakan program 

SPSS 18.0 for windows diperoleh nilai probabilitas [sig. (1-tailed)] ≤ taraf 

signifikan (α) sebesar 0,05 sebanyak 3 item soal yang di katakan tidak valid 

yaitu nomor 5, 28 dan 33. Pada nomor 5 nilai probabilitas korelasinya 0,087 > 

0,05 untuk nomor 28 nilai probabilitas korelasinya 0,433 > 0,05 dan untuk 

nomor 33 nilai probabilitas korelasinya 0,136 > 0,05. Dengan demikian dari 

50 item skala masalah belajar yang dibuat oleh penulis didapatkan 47 item 

yang valid dan 3 item yang dikatakan gugur atau tidak valid. 

Dengan demikian skala masalah belajar yang telah diteliti di SMA N 

001 KAMPAR UTARA T.P.2012/2013 sudah memenuhi syarat validitas 

sebanyak 47 item.  

 

 

 

Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 s.d. 0,20 

>0,20 s.d. 0,40 

>0,40 s.d. 0,60 

>0,60 s.d. 0,80 

>0, 80 s.d. 1,00 

Kurang Reliabel 

Reliabel Sedang 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

Sangat Reliabel 
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2. Reliabilitas 

 

Mengacu pada metode Alpha Cronbach yang diukur berdasarkan skala 

alpha 0 sampai 1. Skala masalah belajar tersebut bisa dikatakan reliabel 

apabila nilai Alpha lebih dari 0,60.  

Berdasarkan hasil perhitungan komputerisasi dengan menggunakan 

program SPSS 18.0 for windows menunjukan bahwa nilai Alpha lebih besar  

dari 0,60 yang berarti bahwa skala masalah belajar yang merupakan indikator-

indikator dari variable tersebut adalah reliabel atau handal. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai Alpha 

Cronbach sebesar 0,914 

 

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 

1. Hasil analisis uji validitas skala masalah belajar pada siswa SMA N 001 

KAMPAR UTARA T.P. 2012/2013 diperoleh korelasi total item (rxy) 

berkisar antara -0,073 – 0,736. Sehingga diperoleh 47 item valid dan 3 

item tidak valid (gugur). 

2. Hasil analisis uji reliabilitas skala masalah belajar pada siswa SMA N 001 

KAMPAR UTARA T.P. 2012/2013 diperoleh korelasi nilai Alpha 

Cronbach 0,914 dan tergolong sangat reliabel. 

Berdasarkan pemahaman dan kesimpulan diatas, peneliti 

mengajukan beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, antara  lain 

sebagai berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah diharapkan selalu memantau kegiatan proses belajar 

mengajar yang terjadi disekolah, dan melengkapi fasilitas sekolah agar 

peserta didik selalu nyaman ketika belajar. 

2. Untuk guru bidang studi diharapkan dapat memakai metode pengajaran 

yang sesuai dengan siswa. 

3. Untuk Guru Bimbingan dan Konseling disekolah diharapkan dapat 

menggunakan skala masalah belajar ini, untuk mengidentifikasi masalah 

belajar pada siswa nya dan agar dapat membuat program untuk mengatasi 

masalah belajar pada anak didiknya. 

4. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan item skala masalah belajar 

yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sebagai skala (alat ukur). 
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