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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:7) jenis penelitian menurut eksplanasinya 

dibedakan menjadi tiga, yaitu :  

a. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu varaibel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain. 

b. Penelitian Komparatif 

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. 

Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi 

untuk sampel  lebih dari satu. 

c. Penelitian Asosiatif 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai 

tingkatan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif 

dan komparatif. 

Menurut Sugiyono (2012:12) jenis penelitian berdasar sumber data 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Penelitian Kualitatif 

Penelitian yang memperoleh data berbentuk kata, kalimat, skema, dan 

gambar. 

b. Penelitian Kuantitatif 

Penelitian memperoleh data berbentuk angka atau data kuantitatif yang 

diangkakan. 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif  karena 

penelitian ini untuk mencari pengaruh dan mencari hubungan variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan menggunakan data kuantitatif atau angka dan 

data yang diperoleh dari populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode 

statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. 

2. Desain Penelitian 

Nazir (2013:70) menyatakan desain penelitian adalah semua proses 

yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Menurut 

Murtiyasa (2014:11), “desain penelitian dalam penelitian kuantitatif dibagi 

menjadi desain eksperimen dan non-eksperimen”. 

Pada penelitian eksperimen, desain penelitian yang dipilih yaitu yang 

paling memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel-variabel lain 

yang diduga berpengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan penelitian non-

eksperimen merupakan penelitian yang observasinya dilakukan terhadap 

sebuah ciri, subyek penelitian menurut keadaan apa adanya tanpa ada 

manipulasi peneliti. 

Berdasarkan pendapat diatas, desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat eksperimental dengan menggunakan jenis rancangan 

survey. Desain survey adalah penelitian yang mengambil sampel dan satu 

populasi dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. Hal ini karena penelitian menggunakan angka-

angka, data statistik dan analisis regresi dalam menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Karanganom yang 

beralamat di Jl. Raya Karanganom, Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa 

Tengah, 57475. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dirancang mulai bulan November 2017 - selesai. 
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C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi  

Menurut Arikunto (2006: 130) “Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Karanganom sebanyak 113 siswa. 

Tabel 3.1 Tabel Distribusi Populasi 

No  Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IPS 1 29 

2 XI IPS 2 27 

3 XI IPS 3 32 

4 XI IPS 4 25 

Jumlah 113 

 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2006: 131) “Sampel adalah sebagaian atau wakil 

yang diteliti”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel 

merupakan sebagian dari populasi atau objek yang akan diteliti yang dapat 

mewakili keseluruhan populasi atau objek.  

Dalam menentukan jumlah sampel harus memperhatikan beberapa hal 

agar sampel yang diambil tidak nyeleweng. Sampel yang diambil harus 

representatif yaitu dapat mewakili keseluruhan populasi yang akan diteliti. 

Menurut Arikunto (2009: 134) menyatakan bahwa “apabila populasi 

kurang dari 100, lebih baik mengambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah populasinya lebih 

besar dari 100, dapat diambil 10-25% atau lebih”.  

Sampel dalam penelitian ini mengacu pada tabel Isaac and Michael 

dengan taraf kesalahan 5% jika populasi berjumlah 113 siswa maka dibulatkan 

menjadi 110 siswa dan dapat diambil sampel sebanyak 84 siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Karanganom. Berikut ini disajikan ringkasan tabel Isaac and 

Michael untuk menentukan jumlah sampel dengan taraf kesalahan 1%, 5%, dan 

10%. 
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Tabel 3.2. Tabel Isaac and Michael 

(lampiran 1) 

 

N S 

1% 5% 10% 

100 87 78 73 

110 94 84 78 

120 102 89 83 

130 109 95 88 

140 116 100 92 

Berdasarkan tabel distribusi populasi penelitian diatas, diketahui 

bahwa  populasi penelitian berjumlah 110 siswa dengan taraf kesalahan 5%, 

maka menurut tabel Isaac and Michael sampel yang diambil sebanyak 84 

siswa. 

3. Sampling 

Menurut Sugiyono (2009:116) “Teknik sampling adalah teknik 

pengambilan sampel”. Sugiyono (2009:117) mengatakan bahwa teknik 

sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu probability 

sampling dan nonprobability sampling.  

a. Probability Sampling 

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi: 

1) Simple Random Sampling 

Cara ini dengan pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. Biasanya digunakan untuk anggota yang populasinya 

dianggap homogen. 

2) Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang 

tidak homogen dan berstarata secara proporsional.  
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3) Disproportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila 

populasi berstrata tetapi kurang proporsional. 

4) Cluster Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang 

akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

Menurut Arikunto (2006:136) cara pengambilan sampel dengan random 

sampling dapat dilakukan dengan cara: 

1) Undian 

2) Ordinal 

3) Menggunakan tabel bilangan random 

b. Nonprobability Sampling 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini meliputi: 

1) Sampling Sistematis 

Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan urutan dari anggota 

populasi yang telah diberi nomor urut. Pengambilan sampel dapat 

dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja, genap saja, atau 

kelipatan dari bilangan tertentu. 

2) Sampling Kuota 

Teknik ini untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. 

3) Sampling Insidental 

Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu 

dengan peneliti. 
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4) Sampling Purposive 

Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sampel ini cocok digunakan untuk penelitian 

kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. 

5) Sampling Jenuh 

Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila semua 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila populasi 

relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

6) Snowball Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil kemudian membesar. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Proportional Random Sampling dengan cara undian. Dalam random sampling, 

setiap kelas memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. 

Proporsional digunakan untuk menentukan jumlah sampel pada masing-masing 

kelas. 

Berdasarkan tabel Isaac and Michael diperoleh 84 siswa sebagai 

sampel penelitian, agar pengambilan proporsional, maka distribusi sampel 

penelitian pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Karanganom tahun ajaran 

2017/2018 adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.3 Distribusi Sampel Penelitian 

No  Kelas Distribusi dan jumlah sampel 

1 XI IPS 1 29

113
𝑥84

= 21,5 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 21 

2 XI IPS 2 27

113
𝑥84

= 20,07 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 20 

3 XI IPS 3 32

113
𝑥84

= 23,78 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 24 

4 XI IPS 4 25

113
𝑥84

= 18,58 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 19 

Jumlah 84 siswa 

 

Rumus:  
𝑛

𝑘
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

Keterangan : 

n : jumlah siswa setiap kelas 

k : jumlah seluruh siswa (populasi) 

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 38) “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 

kesimpulan”. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut:  

1) Variabel bebas 

Menurut Sugiyono (2015: 61) “Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat”. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah perhatian orang tua dan 

motivasi belajar siswa. 
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2) Variabel terikat 

Menurut Sugiyono (2015: 61) “Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah prestasi belajar ekonomi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dakam suatu penelitian dengan 

menggunakan alat-alat tertentu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan metode angket untuk mengumpulkan data 

perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa. Metode dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data prestasi belajar ekonomi. 

a. Metode Angket 

Menurut Arikunto (2009: 151) “Angket adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam 

arti laporan tentang pribadinya”. Penelitian ini menggunakan metode angket 

untuk memperoleh data tentang perhatian orang tua dan motivasi belajar 

siswa. Dalam angket ini, peneliti menyusun beberapa pernyataan yang dapat 

memberikan informasi mengenai perhatian orang tua dan motivasi belajar 

siswa dalam kegiatan belajar siswa. 

1) Jenis-jenis Angket  

Angket dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dari 

klasifikasinya. Menurut Arikunto (2006: 128-129) angket dibedakan atas: 

a) Dipandang dari cara menjawabnya:  

(1) Angket terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden 

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 

(2) Angket tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih 

b) Dipandang dari jawabannya yang diberikan : 

(1) Angket langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya 
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(2) Angket tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang 

orang lain 

c) Dipandang dari bentuknya : 

(1) Angket pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan angket 

tertutup 

(2) Angket isian, yang dimaksud adalah angket terbuka 

(3) Check list, sebuah daftar dimana responden tinggal, 

membubuhkan tanda check (√) pada kolom yang sesuai 

(4) Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti 

oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, 

misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. 

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, jika dipandang 

dari cara menjawabnya penelitian ini menggunakan angket tertutup karena 

pertanyaan yang diajukan peneliti sudah ada jawabannya yang bisa dipilih 

oleh responden. Jika dilihat dari bentuknya, angket yang digunakan adalah 

angket dengan rating scale (skala bertingkat) karena responden dapat 

memilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan pendapatnya. Penilaian 

angket menggunakan skala likert 1 sampai 4, hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Penilaian angket menggunakan skala likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Jawaban Skor pernyataan 

Sangat Setuju 4 

Setuju  3 

Kurang Setuju 2 

Tidak Setuju 1 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi angket perhatian orang tua 

No. Indikator Nomor Butir Jumlah 

1.  Memberikan penghargaan 1, 2, 3 3 

2.  Memberikan hukuman 4, 5, 6 3 

3.  Memberikan contoh 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 

4.  Memberikan bimbingan dan 

membantu kesulitan 

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

7 

5.  Memenuhi kebutuhan belajar 

anak 

20, 21, 22 3 

Jumlah  22 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi angket motivasi belajar siswa 

No. Indikator Nomor Butir Jumlah 

1 Tekun menghadapi tugas 1, 2, 3 3 

2 Ulet menghadapi kesulitan 4, 5, 6 3 

3 Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 

7, 8, 9 3 

4 Senang bekerja mandiri 10, 11 2 

5 Cepat bosan pada tugas-tugas 

yang rutin 

12, 13 2 

6 Dapat mempertahankan 

pendapatnya 

14, 15, 16 3 

7 Tidak mudah melepaskan hal 

yang diyakininya 

17, 18, 19 3 

8 Senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-

soal 

20, 21, 22, 23 4 

Jumlah  23 
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b. Metode Dokumentasi  

Menurut Arikunto (2006: 135) “Metode dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, prestasi, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya”. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan 

metode dokumentasi ini adalah daftar siswa kelas XI IPS dan nilai rapor 

semester ganjil mata pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Karanganom Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Instrumen Penelitian 

Arikunto (2009: 97) mengemukakan bahwa “instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan 

data agar pekerjaannya lebih mudah diolah”. Variasi instrumen yang baik harus 

memenuhi persyaratan yaitu valid dan reliabel.  

Uji coba instrumen dilakukan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Karanganom Tahun Ajaran 2017/2018 dengan jumlah sebanyak 20 siswa 

secara proporsional tiap kelas diambil menggunakan undian. Uji coba ini 

digunakan untuk mengetahui item-item yang tidak memenuhi syarat validitas 

dan relibilitas angket sebagai instrumen penelitian.  

Uji coba instrumen ini menggunakan: 

a. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2010: 168) “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen”. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur dan 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Untuk mengukur validitas 

suatu instrumen digunakan rumus Korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson, yaitu:  

rxy =
N∑XY−(∑X)(∑Y)

√(𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2)(𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2)
  

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

∑X  = jumlah skor butir 

∑Y  = jumlah skor total 
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∑XY = jumlah perkalian antara skor X dan skor Y 

∑X2  = jumlah kuadrat dari skor butir 

∑Y2  = jumlah kuadrat dari skor total 

N  = jumlah responden 

Harga rhitung kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf 

signifikansi 5%. Apabila rhitung lebih besar atau sama dengan rtabel pada taraf 

signifikansi 5%, maka butir pernyataan tersebut valid. Namun, jika rhitung 

lebih kecil dari rtabel maka butir pernyataan tidak valid. 

Hasil uji validitas angket adalah sebagai berikut:  

1) Uji validitas angket perhatian orang tua 

Data hasil perhitungan uji validitas angket perhatian orang tua dapat 

dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini:  
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Tabel 3.7 Ringkasan Uji Validitas Perhatian Orang Tua 

No Item rxy r(0,05:20) Keterangan  

1. 0,764 0,444 Valid 

2. 0,671 0,444 Valid 

3. 0,606 0,444 Valid 

4. 0,274 0,444 Tidak Valid 

5. 0,677 0,444 Valid 

6. 0,778 0,444 Valid 

7. 0,584 0,444 Valid 

8. -0,138 0,444 Tidak Valid 

9. 0,136 0,444 Tidak Valid 

10. 0,644 0,444 Valid 

11. 0,249 0,444 Tidak Valid 

12. 0,671 0,444 Valid 

13. 0,071 0,444 Tidak Valid 

14. 0,652 0,444 Valid 

15. 0,765 0,444 Valid 

16. 0,266 0,444 Tidak Valid 

17. 0,628 0,444 Valid 

18. 0,723 0,444 Valid  

19. 0,509 0,444 Valid 

20. 0,644 0,444 Valid 

21. 0,778 0,444 Valid 

22. 0,764 0,444 Valid  

Sumber: hasil pengelolaan data SPSS for window versi 15.0 

(lampiran 5) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 16 pernyataan 

dikatakan valid dan 6 pernyataan tidak valid. Item angket dinyatakan 

valid apabila rxy lebih besar daripada rtabel pada taraf signifikansi 5% 

yaitu sebesar 0,444 sedangkan item angket dinyatakan tidak valid apabila 
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rxy lebih kecil daripada rtabel pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 

0,444. Dari hasil uji validitas 16 item yg dinyatakan valid akan 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2) Uji validitas motivasi belajar siswa 

Data hasil perhitungan uji validitas angket motivasi belajar yang telah 

diuji coba hasilnya dapat dilihat secara ringkas dalam tabel 3.8 dibawah 

ini:  
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Tabel 3.8 Ringkasan Uji Validitas Motivasi Belajar Siswa 

No Item rxy r(0,05:29) Keterangan  

1. 0,677 0,444 Valid 

2. 0,656 0,444 Valid 

3. 0,772 0,444 Valid 

4. 0,589 0,444 Valid 

5. 0,677 0,444 Valid 

6. 0,726 0,444 Valid 

7. 0,756 0,444 Valid 

8. 0,257 0,444 Tidak Valid 

9. 0,257 0,444 Tidak Valid 

10. 0,742 0,444 Valid 

11. 0,656 0,444 Valid 

12. 0,323 0,444 Tidak Valid 

13. 0,836 0,444 Valid 

14. 0,610 0,444 Valid 

15. 0,419 0,444 Tidak Valid 

16. 0,603 0,444 Valid 

17. 0,388 0,444 Tidak Valid 

18. 0,542 0,444 Valid  

19. 0,601 0,444 Valid  

20. 0,323 0,444 Tidak Valid 

21. 0,419 0,444 Tidak Valid 

22. 0,745 0,444 Valid 

23. 0,569 0,444 Valid  

Sumber: hasil pengelolaan data SPSS for window versi 15.0 

(lampiran 8) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 16 pernyataan 

dikatakan valid dan 7 pernyataan dikatakan tidak valid. Item angket 

dinyatakan valid apabila rxy lebih besar daripada rtabel pada taraf 
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signifikansi 5% yaitu sebesar 0,444 sedangkan item angket dinyatakan 

tidak valid apabila rxy lebih kecil daripada rtabel pada taraf signifikansi 5% 

yaitu sebesar 0,444. Dari hasil uji validitas 16 item dinyatakan valid dan 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2009: 171) “reliabilitas adalah ketetapan 

atau keajegan status instrument”. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk 

menguji dan mengetahui derajat keajegan suatu alat ukur. Suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut memberikan hasil 

yang tetap walaupun dilakukan dalam beberapa kali dalam waktu yang 

berlainan. Untuk menguji reliabilitas instumen menggunakan rumus 

Alpha. Adapun rumus Alpha adalah sebagai berikut:  

r11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑Ó𝑏
2

Ó𝑡
2 ) 

Keterangan:  

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑Ó𝑏
2  = Jumlah varian butir 

Ó𝑡
2  = Varians total 

(𝐴𝑟𝑖𝑘𝑢𝑛𝑡𝑜, 2009: 239) 

Kemudian hasil output nilai alpha cronbach’s dibandingkan 

dengan nilai rtabel. Jika rhitung > rtabel maka dapat disimpulkan item-item 

tersebut reliabel.  Kriteria besarnya koefisien reliabilitas menurut 

Sugiyono (2009: 257) sebagai berikut:  
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Tabel 3.9 Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi: 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,00  Sangat tinggi 

 Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan alat bantu 

program SPSS for window 15.0  

Uji reliabilitas setiap angket diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 3.10 Hasil Uji Reliabilitas Angket 

Variabel r11 rtabel Keterangan 

Perhatian Orang Tua 0.999 0,444 Reliabel 

Motivasi Belajar Siswa 0,999 0,444 Reliabel 

Sumber: hasil pengelolaan data SPSS for window 15.0 (lampiran 6 & 9) 

Hasil uji reliabilitas terhadap angket diperoleh koefisien reliabilitas 

masing-masing 0,999 dan 0,999 untuk kedua variabel lebih besar dari rtabel 

pada taraf signifikan 5% yaitu sebesar 0,444 sehingga seluruh angket 

dinyatakan reliabel dan nilai koefisien kedua variabel tersebut berada pada 

kategori sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angket ini 

sangat reliabel dan dapat dipercaya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengujian mengenai normal tidaknya 

distribusi suatu data. Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan 

untuk menguji data perhatian orang tua(X1), motivasi belajar siswa (X2), 

dan prestasi belajar ekonomi (Y). Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan metode Lilliefors melalui uji Kolmogorov- Smirnov dalam 

program SPSS. Untuk menerima atau menolak asumsi kenormalan adalah 
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dengan membandingkan L0 dengan angka kritis yang diambil dari daftar 

nilai kritis uji  Lilliefors pada taraf signifikansi. Kriteria data berdistribusi 

normal jika L0< Ltabel maka H0 diterima atau nilai probabilitas 

signifikansinya > 0, 05.  

b. Uji Linieritas 

Menurut Sudjana (2008: 331) “Uji linieritas dimaksudkan untuk 

menguji linier tidaknya data yang dianalisis”. Uji linieritas dilakukan untuk 

menguji apakah ada hubungan secara langsung antara variabel bebas (X) 

dengan variabel terikat (Y) serta mengetahui apakah ada perubahan pada 

variabel X diikuti dengan perubahan vaiabel Y.  

Untuk mengetahui hubungan linieritas menggunakan rumus seperti 

yang dikemukakan Hadi (2004: 13). 

Rumus:  

Freg = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

Keterangan:  

Freg  = harga bilangan F untuk garis regresi 

RKreg = rerata kuadrat garis regresi 

RKres  = rerata kuadrat residu 

 Selanjutnya Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 

5%. Apabila Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka terdapat hubungan linier 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika Fhitung lebih besar dari 

Ftabel maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat tidak 

linier. 

c. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2005: 83), “Multikolinieritas merupakan pengujian 

apakah regresi ditemukan korelasi antara variabel independen, jika terjadi 

korelasi maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.” Model regresi yang 

baik tidak terjadi korelasi antar variabel. Metode enter digunakan untuk 

menguji adanya multikolinieritas yaitu dengan melihat pada Tolerance 

Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Pedoman model regresi yang 
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bebas multikolinieritas menguji Tolerance Value di atas angka 0,1, 

sedangkan batas VIF adalah 10. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Ganda 

Menurut Ghozali (2005: 43) “analisis regresi ganda bertujuan untuk 

mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui”. 

Bentuk persamaan regresi ganda, yaitu: 

Y= a + b1X1 + b2X2 

Keterangan:  

Y  = prestasi belajar ekonomi 

a  = konstanta 

b1+b2  = koefisien regresi 

X1  = perhatian orang tua 

X2  = motivasi belajar siswa 

Pengujian analisis regresi berganda ini menggunakan bantuan program 

SPSS 15. 

b. Uji Persial (Uji t) 

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan untuk mengetahui 

apakah secara parsial variabel X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan atau 

tidak terhadap variabel Y. 

1) Kontribusi Perhatian Orang Tua (X1) terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 

(Y) 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Merumuskan hipotesis 

H0 : Tidak terdapat kontribusi X1 terhadap Y secara parsial 

H1 : Terdapat kontribusi X1 terhadap Y secara parsial 

b) Menentukan signifikansi (∝) = 0,05 
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c) Kriteria pengujian 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kurva Kriteria Pengujian Uji t Variabel X1 

- Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 

- Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2) Kontribusi Motivasi Belajar Siswa (X2) terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi (Y) 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Merumuskan hipotesis 

H0 : Tidak terdapat kontribusi X2 terhadap Y secara parsial 

H1 : Terdapat kontribusi X2 terhadap Y secara parsial 

b) Menentukan signifikansi (∝) = 0,05 

c) Kriteria pengujian 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kurva Kriteria Pengujian Uji t Variabel X2 

- Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 

- Jika signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 
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c. Uji Secara Serempak (F) 

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel perhatian orang tua 

(X1) dan motivasi belajar siswa (X2) secara bersama-sama terhadap variabel 

prestasi belajar ekonomi (Y). Langkah-langkah pengujian secara umum:  

1) Perumusan Hipotesis 

a) H0 : 𝛽1 = 𝛽2 = 0, artinya tidak ada kontribusi perhatian orang tua (X1) 

dan motivasi belajar siswa (X2) terhadap prestasi belajar ekonomi (Y). 

b) H1 : 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ 0, artinya ada kontribusi perhatian orang tua (X1) dan 

motivasi belajar siswa (X2) terhadap prestasi belajar ekonomi (Y). 

2) Level of significant (∝ = 5%) 

Dengan derajat kebebasan (dk); (n-1-k) 

Ftabel = ∝; (n-1-k) atau 0.05; (n-1-k) 

3) Kriteria Pengujian 

 

 

 

 

        Daerah terima H0 Daerah tolak H0  

 

 0 F0.05,n-k-1 

Gambar 3.3 Kurva kriteria pengujian uji F 

 

4) Perhitungan nilai Fhitung : 

Fhitung = 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)
 

Keterangan : 

R2 = Koefisien Determinasi 

k  = banyaknya prediktor, yaitu X1 dan X2 

n  = jumlah sampel 

5) Kesimpulan  
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Dengan membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel maka akan dapat 

diambil kesimpulan apakah H0 diterima atau H0 ditolak. 

Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima. 

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak. 

Pengujian ini akan dibantu program SPSS versi 15.0. 

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

1) Sumbangan Relatif 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui sumbangan masing-

masing variabel bebas (perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa) 

terhadap perubahan variabel terikat (prestasi belajar ekonomi). Menurut 

Hadi (2007: 42-46) untuk menghitung sumbangan relatif (SR%) 

digunakan rumus sebagai berikut: 

SR%X1 = 
𝑎∑𝑥𝑦

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔
× 100% 

Keterangan : 

SR% = sumbangan relatif dari suatu prediktor 

a  = koefisien prediktor 

∑xy  = jumlah produk antara X dan Y 

Jkreg  = jumlah kuadrat regresi 

2) Sumbangan Efektif 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan 

secara efektif dari setiap prediktor dengan tetap memperhitungkan 

variabel bebas lain yang tidak diteliti.  

Menurut Hadi (2004: 39) untuk menghitung sumbangan relatif 

(SE%) digunakan rumus sebagai berikut:  

SE% = SR% x R2  

Keterangan : 

SE%  = sumbanganefektif dari suatu prediktor 

SR% = sumbangan relatif dari suatu prediktor 

R2  = koefisien determinasi 


