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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

Dalam penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini tertuju pada pemecahan masalah 

yang ada pada masa sekarang yaitu mengetahui kontribusi antar variable 

bebas yaitu minat belajar dan perhatian orang tua dengan variable terikat 

yaitu prestasi belajar siswa kelas tinggi (kelas IV, V, VI) SD Negeri 01 

Wonolopo tahun ajaran 2014/2015. Dalam upaya menjelaskan pola hubungan 

fungsional antar variable tersebut, digunakan metode survei korelasi dengan 

pendekatan kuantitatif dan dianalisis menggunakan analisis regresi ganda. 

Peneliti mengambil Dua variabel bebas (prediktor) dan menguji data itu 

dengan mencari hubungan fungsional terhadap variabel respon. 

  

 

 

 

 

Gambar  3.1 Skema Kerangka Berpikir 

Keterangan : 

X1 : variabel bebas 1 yaitu minat belajar  

X2 : variabel bebas 2 yaitu Perhatian orang tua 

Y   : variabel terikat  yaitu prestasi belajar 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 01 Wonolopo yang berlokasi 

di desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. 

(X1) 

(Y) 

(X2) 
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Alasan dipilihnya sekolah ini adalah dekat dengan tempat tinggal peneliti 

sehingga memudahkan mobilisasi peneliti selama penelitian berlangsung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2014/2015 dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No 
Jadwal 

penelitian 

Bulan Kegiatan Penelitian 

Februari Maret April Mei Juni 

2015 2015 2015 2015 2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap 

persiapan    
x                                 

Penyusunan 

proposal 
    

     
x x X x                   

Mengurus 

perizinan 
          

  
  

 
  x                   

Menyusun 

instrument 
            

    
  x 

 
              

2 Pelaksanaan 

Penelitian 
                

   
  x x 

 
          

Pengumpulan 

data 
                    

   
  

x

   
        

3 Analisis data                         
   

x 
  

    

4 
Penyusunan 

laporan 
                            

  
x x x 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sugiyono (2012: 117) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Sedangkan menurut Arikunto (2010: 173) 

“populasi adalah seluruh objek penelitian”. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah wilayah tempat penelitian yang mempunyai kualitas dan 
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karakteristik tertentu. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa Kelas tinggi (kelas IV, V, VI) SD Negeri 01 

Wonolopo. 

2. Sampel 

Menurut Rubiyanto (2013: 76) “sampel adalah bagian dari populasi 

sebagai contoh untuk dikenai penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2012:118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi”. Dalam penelitian ini sampelnya adalah siswa 

kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo. 

3. Sampling 

Sampling adalah cara pengambilan sampel (Rubiyanto, 2013: 80). Dalam 

penelitian ini menggunakan stratified Random Sampling yaitu cara 

pengambilan sampel dengan memperhatikan strata di dalam populasi. 

Kelas IV  = 12 siswa 

Kelas V  = 12 siswa 

Kelas VI  = 12 siswa 

D. Definisi Operasional Variabel 

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” 

(Sugiyono, 2012: 61). Sedangkan menurut Rubiyanto (2013: 23) “variabel 

adalah konsep yang mempunyai variasi nilai”. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel adalah objek penelitian yang mempunyai variasi 

nilai yang ditetapkan untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. 

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lain maka 

macam-macam variabel dapat dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). 

1. Variabel Bebas  

Sugiyono (2012: 61) mengemukakan bahwa “variabel bebas adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat)”. Sedangkan menurut Rubiyanto 
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(2013: 24) “variabel bebas yaitu variabel yang memang sengaja dilakukan 

tindakan yang akan diukur intensitas pengaruhnya atas kontribusinya 

terhadap variabel terikat”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

minat belajar dan perhatian orang tua.  

a. Minat Belajar 

1) Definisi Operasional 

minat belajar adalah kecenderungan individu untuk 

memiliki rasa senang tanpa ada paksaan sehingga dapat 

menyebabkan perubahan pengetahuan, ketrampilan dan tingkah 

laku. 

2) Indikator Minat Belajar 

Indikator minat belajar meliputi Perasaan Senang, Keterlibatan 

Siswa, Ketertarikan, Perhatian Siswa. 

b. Perhatian Orang Tua 

1) Definisi Operasional 

Perhatian orang tua adalah pemusatan aktivitas yang 

dilakukan orang tua berupa pemberian bimbingan, arahan dan 

dorongan kepada anak dalam menghadapi berbagai masalah yang 

timbul. 

2) Indikator Perhatian Orang Tua 

Indikator perhatian orang tua meliputi memberikan kasih saying, 

memberikan bimbingan, memfasilitasi anak dan menciptakan 

suasana belajar yang aman dan nyaman. 

2. Variabel Terikat 

Menurut Sugiyono (2012: 61) “variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas”. Sedangkan menurut Rubiyanto (2013: 25) “variabel terikat adalah 

variabel yang keberadaannya ditentukan oleh variabel bebas”. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa. 

a. Definisi Operasional 
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Prestasi belajar prestasi belajar adalah puncak hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan 

dalam bentuk angka, huruf, simbol maupun kalimat serta 

mengakibatkan perubahan pada diri siswa baik perubahan 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar. 

b. Indikator prestasi belajar 

Dalam penelitian ini prestasi belajar diambil dari nilai rapot 

semester genap pada siswa kelas tinggi (kelas IV, V, VI)  SD Negeri 

Wanalapa 01 tahun ajaran 2014/2015.  

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Agar memperoleh hasil yang valid dalam suatu penelitian, 

dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Dengan demikian informasi yang diperoleh tersebut diharapkan dapat 

memberikan gambaran, keterangan dan fakta yang akurat mengenai suatu 

kondisi tertentu. Oleh karena itu, perlu dipilih suatu teknik pengumpulan 

data yang tepat dan sesuai dengan karakteristik dari pengamatan yang 

akan diungkapakan guna memperolah data yang valid. 

Untuk mendukung penelitian secara lengkap maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Angket 

1) Pengertian Angket 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data yang 

sering digunakan adalah angket. “Angket atau kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab” (Sugiyono, 2012: 199). Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

diharapkan dari responden. 
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2) Bentuk-bentuk Angket 

Kuesioner atau angket dapat dibeda-bedakan atas beberapa 

jenis tergantung pada sudut pandang. Arikunto (2010: 195) 

menerangkan jenis-jenis angket sebagai berikut: 

a) Dipandang dari cara menjawabnya, maka ada pertama 

Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan pada 

responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri 

dan kedua Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilah. 

b) Dipandang dari jawaban yang diberikan ada pertama 

Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang 

dirinya.dan kedua kuesioner tidak langsung, yaitu jika 

responden menjawab tentang orang lain. 

c) Dipandang dari bentuknya maka ada pertama Kuesioner 

pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan 

kuesioner tertutup. Kedua Kuesioner isian, yang 

dimaksud adalah Kuesioner terbuka. ketiga Check list, 

sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan 

tanda check ( √ ) pada kolom yang sesuai dan keempat 

Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pertanyaan 

yang diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan 

tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju 

sampai ke sangat tidak setuju. 

 

Dalam penelitian ini, metode angket yang digunakan jika 

ditinjau dari cara menjawabnya berupa angket tertutup, 

dipandandang dari jawaban tidak langsung untuk angket perhatian 

orang tua dan langsung untuk minat belajar. Sedangkan jika 

ditinjau dari bentuknya berupa rating scale dan chek list dimana 

responden tinggal membubuhkan tanda check (√) pada kolom 

yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. 

3) Kelebihan dan Kekurangan Angket 

Metode angket memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan yang dimiliki angket ada beberapa hal, yaitu: 

a) Efisien waktu karena dalam waktu yang relatif singkat 

dapat mengumpulkan data dari sejumlah responden. 

b) Dapat mengungkap pendapat atau tanggapan dari 

individu atau kelompok. 

c) Objektivitas hasil dari responden lebih terjaga. 
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d) Kerahasiaan responden tetap terjaga. 

e) Dari segi biaya lebih efisien. 

f) Dapat menjaring informasi secara lebih luas (Rubiyanto, 

2013:88). 

Sedangkat yang menjadi kelemahan dalam penggunaan 

angket adalah sebagai berikut: 

a) Sering responden kurang serius dalam mengisi angket 

b) Responden sering tidak disiplin dalam penggunaan 

waktu yang disediakan. 

c) Jumlah angket yang dikembalikan responden sering 

tidak sesuai dengan harapan. 

d) Respon, tanggapan, pendapat responden tidak diketahui 

oleh peneliti (Rubiyanto, 2013: 88-89). 

 

Dipilihnya angket sebagai metode utama dalam penelitian 

ini adalah karena pertimbangan sebagai berikut: 

a) Hemat waktu, maksudnya dalam waktu yang singkat dapat 

menjangkau responden yang jumlahnya besar. 

b) Hemat tenaga, maksudnya dengan sebentar dapat terkumpul 

data dari responden. 

c) Dapat dibuat standar sehingga bagi semua responden dapat 

diberikan pertanyaan yang sama. 

Metode angket ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai minat belajar dan perhatian orang tua. 

b. Metode Dokumentasi 

Arikunto (2010: 274) “metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan 

sebagainya”. Dalam dokumen terdapat sumber data yang menyajikan 

tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data nama siswa kelas V yang menjadi sampel penelitian 

dan untuk mengetahui prestasi belajar siswa dengan mengambil nilai 

raport siswa kelas tinggi (kelas IV, V, VI)  pada semester genap di SD 

Negeri 01 Wonolopo. 
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2. Instrumen Penelitian 

a. Penyusunan Instrumen 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

angket. Angket minat belajar terdiri dari 30 butir pertanyaan dan 

angket perhatian orang tua terdiri dari 30 butir pertanyaan. Dalam 

mengisi angket, responden memberi tanda (√) satu diantara empat 

alternative yang disediakan. Adapun langkah-langkah menyusun 

instrument adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun kisi-kisi angket dan membuat instrument angket 

perhatian minat belajar dan orang tua. 

2) Menjabarkan variabel ke dalam indikator-indikator 

3) Menjabarkan indikator ke dalam item pertanyaan. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Angket Minat Belajar 

Variabel Indikator 
No Soal Jumlah 

Positif Negatif 

Minat 

Belajar 

Perasaan Senang 14,15,17 16,18,19,30 7 

Keterlibatan Siswa 8,9,13,29 10,11,12 7 

Ketertarikan 20,21,25,26 22,23,24,28 8 

Perhatian Siswa 1,2,5,6 3,4,7,27 8 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Angket Perhatian Orang tua 

Variabel Indikator 
No Soal Jumlah 

Positif Negatif 

Perhatian 

orang tua 

memberikan kasih saying 1,2,3,6,7,8 4,5,9,28 10 

memberikan bimbingan 10,11,12,14 13,15,27 7 

memfasilitasi anak 16,17,20,26 18,19,30 7 

menciptakan suasana belajar 

yang aman dan nyaman 

23,24,25 21,22,29 6 

 

Adapun skala penilaian item soal positif sebagai berikut: 

a) Jawaban Sangat Setuju mendapat skor 4 

b) Jawaban Setuju mendapat skor 3 
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c) Jawaban Tidak Setuju mendapat skor 2 

d) Jawaban Sangat Tidak Setuju mendapat skor 1 

Adapun skala penilaian item soal negatif sebagai berikut: 

a) Jawaban Sangat Setuju mendapat skor 1 

b) Jawaban Setuju mendapat skor 2 

c) Jawaban Tidak Setuju mendapat skor 3 

d) Jawaban Sangat Tidak Setuju mendapat skor 4 

b. Uji Instrumen 

Instrumen penelitian merupakan alat atau failitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, 

sistematis sehingga lebih mudah diolah. Sebelum instrumen 

digunakan terlebih dahulu harus dilakukan uji validitas dan uji 

reabilitas. 

1. Uji Validitas 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalitan atau kesahihan instrument (Arikunto, 2010: 211). 

Pada penelitian ini alat ukur berupa kuesioner diuji coba terlebih 

dahulu pada responden uji coba. Hasil uji coba di lakukan uji 

korelasi antara skor item dengan skor total dengan menggunakan 

teknik product moment, dengan rumus sebagai berikut: 

rxy = 
              

√{          }{          }
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi X dan Y 

N = Jumlah responden 

X = skor rata-rata X 

Y = Skor rata-rata Y 

∑XY = Jumlah perkalian X dan Y 

∑X
2
 = Jumlah kuadrat dari variabel X 

∑Y
2 

= Jumlah kuadrat dari variabel Y 
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(Arikunto, 2010: 213) 

Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan dengan 

bantuan komputer yang menggunakan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution). Untuk mengetahui valid tidaknya 

suatu butir soal maka koefisien korelasi tiap butir tersebut 

dikonsultasikan dengan tabel r Product Moment dengan taraf 

signifikansi 5%. Apabila rhitung suatu butir tersebut lebih besar dari 

rtabel dinyatakan valid, sedangkan jika rhitung kurang dari rtabel 

dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010: 221). 

Untuk meguji reliabilitas angket menggunakan rumus 

Alpha yaitu: 

r11 = [
   

     
] [   

   
 

  
 ] 

Dengan ketentuan: 

r11 = Reabilitas instrument 

n = Banyaknya butir pertanyaan 

∑St = Jumlah variansi butir 

St
2
 = Variansi total 

Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan dengan 

bantuan komputer yang menggunakan program SPSS. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha. Dengan ketentuan Jika rhitung > rtabel 

berarti soal reliabel. Namun Jika rhitung   rtabel maka butir soal 

tersebut tidak reliabel.  

3. Teknik Uji Prasyarat Analisis 

Teknik uji prasyarat analisis digunakan dalam penelitian ini yaitu 

uji normalitas dan uji linieritas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah digunakan untuk mengetahui, apakah 

data yang diperoleh berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji 

normalitas yang digunakan adalah metode Lilliefors (Budiyono, 2009: 

170-171). Adapun prosedur normalitas populasi dengan menggunakan 

motode Lilliefors adalah: 

1) Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 

H1 : Data berdistribusi tidak normal 

2) Taraf signifikansi α = 0,05 

3) Statistik Uji 

L = maks |             | 

Dimana : 

L = koefisien Lilliefors dari pengamatan 

F(zi)  = P (z < z); z   N (0,1) 

S (zi)  = proporsi cacah (z < zi) terhadap seluruh zi 

Zi  = 
    ̅

 
  

S  = Standar Deviasi Sampel = √
 

     
       ̃  

x  = mean sampel 

 

4) Daerah Kritik 

Dk = (L/L > α dari table Lilliefors) 

5) Keputusan Uji 

Ho ditolak jika Lhitung > Ltabel atau Ho diterima jika Lhitung < Ltabel. 

Apabila H0 ditolak berarti Data berdistribusi tidak normal, jika H0 

diterima maka Data berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk memenuhi syarat pada analisis 

regresi yang mengharuskan adanya hubungan fungsional antara X dan 
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Y, pada populasi, yang linear. (Budiyono, 2009: 261). Adapun 

prosedur uji linieritas adalah sebagai berikut: 

1) H0 : hubungan antara X dan Y linier 

HI : Hubungan antara X dan Y tidak linier 

2) Taraf signifikansi α = 0,05 

3) Statistik uji yang digunakan: 

Fobs = 
       

    
 

Dengan: 

i. JKG (jumlah kuadrat galat) =  Y
2 

– a (∑Y) – b (∑XY) 

ii. JKGM (jumlah kuadrat galat murni) = ∑Y
2
 - ∑ 

 

 
 dengan 

dkGM = n-k 

iii. JKGTC (jumlah kuadrat tuna cocok) = JKG – JKGM dengan 

dkGC = k-2 

iv. RKGM = 
    

   
 

v. RKGTC = 
     

   
 

4) Daerah kritis : 

DK = (F|F > Ftabel) 

5) Keputusan uji : 

H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel atau H0 diterima jika Fhitung < Ftabel. 

Jadi apabila H0 ditolak berarti hubungan antara X dan Y tidak 

linier, jika H0 diterima berarti hubungan antara X dan Y linier. 

 

Dalam penelitian ini perhitungan uji linieritas dengan bantuan 

komputer yang menggunakan program SPSS. Kriteria yang 

digunakan jika nilai probabilitas > 0,05 maka dikatakan hubungan 

antara variabel X dan dengan Y adalah linier. Namun jika nilai 

probabilitasnya < 0,05 maka dikatakan hubungan antara variabel X 

dengan Y adalah tidak linier (Widiyanto, 2014: 52). 

F. Teknik Analisis Data 
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1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik analisis regresi linier berganda. Analisa regresi ganda digunakan 

untuk meramalkan perubahan variabel yang satu (Prestasi Belajar) 

disebabkan variabel yang lain (Minat Belajar dan Perhatian Orang Tua). 

Dalam hal ini antara regresi dilakukan untuk menentukan prestasi belajar 

(Y) yang disebabkan oleh Minat Belajar (X1) dan Perhatian Orang Tua 

(X2). 

Bentuk persamaan regresi ganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Untuk menghitung nilai a, b1 dan b2 dapat menggunakan persamaan 

berikut: 

∑Y     = an + b1∑X1 + b2∑X2 

∑X1Y = a∑X1 + b∑X1 + b2∑X1X2 

∑X2Y = a∑X2 + b∑X1X2+ b2∑X1X2 
2 

Keterangan: 

Y  = Prestasi Belajar 

a  = Konstanta 

b1 = Nilai Koefisien Pengaruh Minat Belajar 

X1= Pengaruh Minat Belajar 

b2 = Nilai koefisien Pengaruh Perhatian Orang Tua 

X2= Pengaruh Perhatian Orang Tua 

(Siregar: 2013: 301) 

Dalam penelitian ini, untuk mencari koefisien regresi ganda dengan 

bantuan komputer yang menggunakan program SPSS. 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-

langkah uji t adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan Ho dan H1 
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Ho : β = 0, artinya tidak ada pengaruh minat belajar atau perhatian 

orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 

01 Wonolopo. 

Hi : β   0, artinya ada pengaruh minat belajar atau perhatian orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 01 

Wonolopo.Menentukan taraf signifikansi 

Dipilih α = 0,05 

b. Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila –ttabel   thitung   ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel atau thitung < - ttabel 

c. Menghitung thitung 

t = 
  

   
 

Dimana: 

bi  = nilai konstanta 

Sbi = Standar error 

Sebelum menghitung nilai thitung terlebih dahulu mencari nilai Sbi 

(standar error) dengan langkah sebagai berilkut: 

1) Menghitung nilai standar error (Sbi) 

Rumus: 

Sb1 = 
       

√[    
      

  ] [      ]
 

Sb2 = 
     

√[(   
      

 )] [      ]

 

2) Menghitung nilai standar deviasi regresi berganda 

Menentukan nilai varians 

Rumus:  

       
   [                 ]
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Menentukan nilai standar deviasi 

       √      
  

d. Menentukan nilai ttabel 

Nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan rumus tabel – student. 

Bila pengujian dua sisi, maka nilai α dibagi 2. 

e. Mengambil keputusan 

  

 

 

- t(/2; n–2)                                    t(/2; n-2) 

f. Menentukan kesimpulan 

Dengan membandingkan antara thitung dan ttabel maka dapat diambil 

kesimpulan Ho diterima atau Ho ditolak. Jika Ho ditolak maka ada 

pengaruh antara minat belajar atau perhatian orang tua (variable 

independen) terhadap prestasi belajar (variabel dependen), dan jika Ho 

diterima maka tidak ada pengaruh antara minat belajar atau perhatian 

orang tua (variable independen) terhadap prestasi belajar (variabel 

dependen). 

(Siregar: 2013: 305-306) 

Dalam penelitian ini, untuk mencari nilai thitung dengan bantuan 

komputer yang menggunakan program SPSS. 

3. Uji Secara Serempak (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan 

(bersama-sama) variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikat. Langkah-langkah pengujian secara umum adalah: 

a. Menentukan Ho dan HI 

Ho = β1 = β2 = 0, artinya tidak ada pengaruh minat belajar dan 

perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD 

Negeri 01 Wonolopo. 
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HI = β1   β2 = 0, artinya ada pengaruh minat belajar dan perhatian 

orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 

01 Wonolopo. 

b. Menentukan taraf signifikansi 

Dipilih α = 0,05 

c. Kriteria Pengujian 

Ho diterima apabila Fhitung   Ftabel 

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel 

d. Perhitungan nilai Fhitung dan Ftabel 

1) Menghitung nilai Fhitung 

Fhitung = 
         

       
 

Dimana: 

R
2
 = Koefisien Determinasi 

n   = Jumlah data responden 

m  = Jumlah variabel independen 

2) Menghitung nilai Ftabel 

Nilai Ftabel dapat dicari menggunakan tabel F 

Rumus: Ftabel = F(α)(dka, dkb) 

Dimana: 

dka = Jumlah variabel bebas (pembilang) 

 

 

dkb = n-m-1 (penyebut) 

e. Mengambil keputusan 

 

 

 

 

f. Menentukan kesimpulan 

F ; (k);  (n – m – 1) 

Daerah tolak 

Daerah terima 
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Menetukan kesimpulan jika Ho diterima maka H1 ditolak, sebalikya 

jika Ho ditolak maka H1 diterima. Jadi apabila H0 diterima maka tidak 

ada pengaruh antara minat belajar dan perhatian orang tua (variable 

independen) terhadap prestasi belajar (variabel dependen), dan 

apabila H0 ditolak maka ada pengaruh antara minat belajar dan 

perhatian orang tua (variable independen) terhadap prestasi belajar 

(variabel dependen). 

 

(Siregar: 2013: 304) 

Dalam penelitian ini, untuk mencari nilai Fhitung dengan bantuan 

komputer yang menggunakan program SPSS. 

4. Koefisisen Determinasi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen yang 

ditunjukkan dalam presentase. Adapun rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

R
2
 = 

                  

    

Keterangan: 

R
2
  = Koefisien determinasi 

b1, b2 = Koefisien regresi 

X = Variabel Independen 

Y = Variabel dependen 

(Siregar: 2013: 303) 

Dalam penelitian ini, untuk mencari nilai koefisien determinasi 

(R
2
) dengan bantuan komputer yang menggunakan program SPSS. 

5. Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) 

Sumbangan relatif maupun sumbangan efektif digunakan untuk 

mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen (X1 dan X2) 

terhadap perubahan variabel dependen (Y).  

Dengan rumus sebagai berikut: 
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a. Sumbangan Relatif (SR%) 

SR% X1 = 
      

     
   100 

SR% X2 = 
       

     
   100 

Keterangan : 

SR% X1 = Sumbangan relatif X1 

SR% X2 = Sumbangan relatif X2 

a1  = Jumlah Produk antara X1 

a2  = Jumlah Produk antara X2 

∑ X1Y = Jumlah produk antara X1 dan Y 

∑ X2Y = Jumlah produk antara X2 dan Y 

(Hadi, 2004: 45) 

b. Sumbangan Efektif (SE %) 

SE% X1 = SR% X1   R
2
 

SE% X2 = SR% X2   R
2 

Keterangan: 

SE% X1 = Sumbangan efektif X1 

SE% X2 = Sumbangan efektif X2 

SR% X1 = Sumbangan relatif X1 

SR% X2 = Sumbangan relatif X2 

R
2
  = Koefisien korelasi determinasi 

(Hadi, 2004: 45) 


