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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post Facto yang bersifat deskriptif 

korelasional dengan pendekatan kuantitatif.Penelitian Ex-post Facto adalah sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk mengamati fenomena alamiah untuk 

mengungkapkan fakta yang ada tanpa melakukan manipulasi variabel 

bebas.Penelitian ini bersifat deskriptif korelasional karena merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai ada tidaknya 

hubungan antara dua atau beberapa variabel.( Suharsimi Arikunto, 2009:247).   

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP NEGERI 3 NGAGLIK 

SLEMANYogyakarta yang dimulai pada bulan Oktober 2016 sampai dengan 

Desember 2016. 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2007:2), menyatakan bahwa variabel penelitian pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 
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kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang 

merupakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu : 

1. Variabel bebas 

Dalam penelitian ini, variabel bebasnya terdiri dari : 

a. Motivasi Belajar (X1). 

Motivasi belajar adalah energi bagi seseorang dan apa yang 

memberikan arah bagi aktivitasnya. Motivasi dan aktivitas belajar siswa, 

yaitu apa yang memberikan energiuntuk belajar bagi siswa dan apa yang 

memberikan arah bagi aktivitas belajar siswa. melancarkan dan menunjang 

dalam kegiatan belajar para siswa dalam pelajaran pendidikan agama islam. 

2. Variabel terikat 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu Prestasi Belajar siswa 

dalam pelajaran pendidikan agama islam. 

a. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah kecakapan nyata yang dapat diukur berupa 

pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai hasil interaksi aktif antara subyek 

belajar dengan obyek belajar selama berlangsung proses belajar mengajar, 

khususnya mata pelajaran yang mengarah pada pendidikan agama islam. 
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D. Responden Penelitian 

Untuk memudahkan penulis memperoleh data dalam penelitian ini, penulis 

memerlukan sumber data.Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini 

adalah subjek dari mana data peroleh.Adapun sumber data yang berkaitan 

dengan objek penelitian penulis yaitu populasi penelitian. 

1. Populasi 

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan dari subyek penelitian.Sedangkan menurut Sutrisno Hadi 

populasi merupakan keseluruhan individu yang di generalisasikan. 

Dari simpulan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan 

populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa SMP Negeri 3 

Ngaglik Sleman Yogyakarta tahun 2015/2016 sebesar 406 siswa. 

2. Teknik sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam 

penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik “ 

Proporsional Random Sampling” dimana penentuan sampel penelitiannya 

dilakukan dengan cara: 

a. Proposional sampling adalah “pengambilan subyek dari setiap 

strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding -

dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau 

wilayah”. 
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Sedangkan Suharsimi Arikunto memberikan pedoman 

bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik di ambil 

semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 

10% - 20% atau 20% - 25% atau lebih. 

Adapun populasi yang dilibatkan secara langsung dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII dan VIIISMPNEEGERI 3 

NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA,masing-masing di 

ambil hanya satu kelassejumlah 58 siswa, karena populasi 

kurang dari 100 siswa maka penelitian ini disebut penelitian 

sampel sehingga jumlah responden tidak di ambil semua atau 

sebagian. 

b. Random Sampling adalah teknik sampling yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. 

3. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.Dalam hal ini, tidak semua objek diteliti secara 

keseluruhan.Dengan demikian yang dimaksud sampel disini adalah 

sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.Dari 

penerapan sampling diatas diperoleh jumlah sampel sebanyak 58 siswa 

kelas VII A dan VIII C di SMP NEGERI 3 NGAGLIK SLEMAN 
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YOGYAKARTA tahun 2015/2016.Untuk mempermudah dan 

mempercepat penelitian dilakukan sampel data agar tidak 

membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak. 

 

Tabel 1. Jumlah Responden. 

Kelas Jumlah Siswa 

Kelas VII 29 

Kelas VIII 29 

Jumlah Responden 58 

 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa metode yaitu metode questionnaire dan metode 

dokumentasi agar diperoleh data yang akurat dan lengkap, sehingga 

mampu mengungkapkan bagaimana hubungan antara Motifasi 

belajar terhadap prestasi belajar siswa pendidikan Agama Islam 

kelas VII dan VIII SMPN 3 NGAGLIK SLEMAN 

YOGYAKARTA.Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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a. Questionnaire 

Menurut (Arikunto, S. 2009:102), bahwa “questionnaire 

adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui”.Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data mengenai Motivasi belajar dan 

perilaku belajar siswa. 

b. Dokumentasi 

“Metode dokumentasi adalah mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya”. (Arikunto,S. 2002:135). 

2. Instrumen Penelitian 

Menurut (Arikunto, S. 2009:101). “Instrumen penelitian 

adalah suatu alat bantu yang dipilih atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

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

sistematis sehingga lebih mudah diolah”.Instrumen dalam penelitian 

harus mempunyai dua syarat penting, yaitu valid dan reliabel.Jenis 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

angket (questionnaire). 
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Secara umum penyusunan instrumen dilakukan dengan tahap-

tahap sebagai berikut : 

a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di 

dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam 

problematika penelitian. 

b. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. 

c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. 

d. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator. 

e. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrument. 

f. Melengkapi instrumen dengan (pedoman atau instruksi) dan kata 

pengantar 

(Arikunto, S. 2009:135). 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa angket 

tertutup yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

sehingga responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom yang 

sesuai.Hasil dari angket penelitian ini diolah dengan menggunakan 

metode skala likert sehingga diperoleh data kuantitas masing-masing 

variabel.Dari definisi operasional masing-masing variabel tersebut 

disusunlah indikator-indikator yang kemudian dijabarkan menjadi butir-

butir pertanyaan. 
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Untuk variabel Motivasi Belajar, jawaban setiap item instrumen 

dibuat dalam bentuk cheklist yang dapat berupa kata-kata (1) sangat 

setuju, (2) setuju, (3) tidak setuju, (4) sangat tidak setuju. Jawaban setiap 

instrumen dalam penelitian ini mempunyai  gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif. Selanjutnya dari hasil tersebut dapat diberi skor 

untuk keperluan analisis.Adapun angket atau kuesioner dalam penelitian 

ini terlampir, dan dalam kajian instrumen penelitian ini disajikan kisi-kisi 

tiap variabel yaitu sebagai berikut. 

Tabel 2. Kisi – kisi Instrument 

Variabel 

Penelitian 

Sub Variabel Indikator Jumlah 

 

Motivasi belajar Intrinsik 1. Kemauan untuk 

menggapai cita-cita 

2. Kemauan untuk belajar 

3. Keinginan berprestasi 

4. Rajin mengerjakan tugas 

6 

 

4 

2 

6 

 

Ekstrinsik 1. Orang tua 

2. Pujian  

 

3 

2 

Prestasi Belajar Nilai 

 

  

 

Menyusun kisi-kisi instrumen, indikator selanjutnya adalah menyusun 

butir-butir pernyataan, butir- butir pernyataan dalam penelitian ini berbentuk 

pilihan.Langkah selanjutnya adalah membuat skor (scoring). Pembuatan skor 
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disesuaikan dengan pola pernyataan, apabila pola pernyataannya positif maka 

penilaiannya sebagai berikut: 

a. Jika responden menjawab SS (Sangat setuju) skornya 4. 

b. Jika responden menjawab S (Setuju) skornya 3. 

c. Jika responden menjawab TS (Tidak setuju) skornya 2. 

d. Jika responden menjawab STS (Sangat tidak setuju) skornya 1. 

Sedangkan apabila pola pernyataannya negatif maka penilaiannya sebagai 

berikut: 

a. Jika responden menjawab SS (Sangat setuju) skornya 1. 

b. Jika responden menjawab S (Setuju) skornya 2. 

c. Jika responden menjawab TS (Tidak setuju) skornya 3. 

d. Jika responden menjawab STS (Sangat tidak setuju) skornya 4. 

3. Skala Likert 

Skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial. 

a. Penentuan Skor Jawaban 

Skor jawaban merupakan nilai jawaban yang akan diberikan oleh 

responden, menentukan skor dari jawaban yang akan diberikan. 

Contohnya, sikap yang akan kita pakai yaitu "setuju". Selanjutnya kita 

menentukan banyaknya jawaban pada tiap pertanyaan yang akan kita 
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berikan. Misalnya 5 skala, berarti sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup. 

Jika pertanyaan yang diberikan bersifat susah untuk diberikan jawaban, 

otomatis responden cenderung statik oleh karena itu kita dapat memberikan 

pilihan jawaban yang banyak, misal 7 atau 9 jawaban dari tiap pertanyaan. 

Hal ini bertujuan agar responden dapat memberikan penilaian sesuai 

dengan kriteria mereka berdasarkan pilihan yang ada.Lihat Tabel dibawah 

ini. 

 Skala Jawaban   Nilai  

 Sangat Tidak Setuju/Suka/Bagus   1  

  Kurang Setuju /Suka/Bagus  2  

 Cukup Setuju/Suka/Bagus  3  

Setuju/Suka/Bagus 4 

Sangat Setuju/Suka/Bagus 5 

 

b. Skor Ideal 

Skor ideal merupakan skor yang digunakan untuk menghitung skor untuk 

menentukan rating scale dan jumlah seluruh jawaban. Untuk menghitung 

jumlah skor ideal (kriterium) dari seluruh item, digunakan rumus berikut, yaitu. 
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Skor Kriteria = Nilai Skala X Jumlah Responden 

Seandainya skor tertinggi adalah 5 dan jumlah responden 20, maka dapat 

dirumuskan menjadi: 

 

 Rumus   Skala 

   5x20=100   SB  

  4x20=80  B  

  3x20=60  CB  

  2x20=40 KB 

  1x20=20 SKB 

 

Selanjutnya semua jawaban responden dijumlahkan dan dimasukkan 

kedalam rating scale dan ditentukan daerah jawabannya. 

c. Rating Scale 

Selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian dimasukkan 

kedalam rating scale bertikut ini: 

F. Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian yang benar akan memudahkan peneliti dalam 

memperoleh data yang valid, akurat dan dapat dipercaya. Data penelitian 
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merupakan bentuk penggambaran dari variabel yang diteliti.Oleh karena itu, 

benar tidaknya data penelitian sangat menentukan bermutu tidaknya hasil 

penelitian.Syarat minimal yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian 

ada dua macam, yakni validitas dan reliabilitas. 

Pada penelitian ini uji coba instrument menggunakan siswa kelas VII A 

dan VIII C masing-maising satu kelas husus mata pelajaran pendidikan agama 

islam di SMP N 3 NGANGLIK SLEMAN YOGYAKARTA. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan bahwa “Sebagai patokan sementara, untuk unit analisis 

siswa, subjek uji coba dapat diambil sejumlah antara 25-40, suatu jumlah yang 

sudah memungkinkan pelaksanaan dan analisisnya “ (Arikunto, S. 1997:211). 

Selain itu juga berpedoman pada pendapat (Singarimbun, M. 1991:138) yang 

menyatakan bahwa “untuk uji coba instrumen penelitian biasanya dengan 

jumlah 30 sampai 35 orang sudah mencukupi dan dipilih responden yang 

keadaannya kurang lebih sama dengan responden sesungguhnya”.  

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Jenis instrument Jumlah item Item gugur Jumlah item valid 

Motivasi belajar 25 2 23 

 

Sebelum instrument digunakan untuk penelitian, instrument akan diuji 

cobakan terlebih dahulu. Tujuan pengadaan uji coba ini untuk mengetahui 

validitas dan reabilitas instrument sehingga dapat diketahui layak atau 
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tidaknya instrument yang akan digunakan dalam pengambilan data 

penelitian.Uji coba instrument dilakukan di SMP Negeri 3 Ngaglik Sleman 

Yogyakarta sebanyak 29 siswa kelas VIIA dan VIII C yang masing-masing 

satu kelas.Pengambilan uji coba instrument didasarkan pada keberadaan siswa 

sebagai responden.Setelah diperoleh data melalui angket tahap selanjutnya 

adalah menganalisis data untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reabilitasnya.Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan secara tepat.Sedangkan instrument dikatakan realiabel 

apabila instrument tersebut memiliki konsistensi. 

Uji validitas dilakukan dengan analisis butir pernyataan yaitu dengan 

mengkorelasi skor item dengan skor total. Sedangkan uji reabilitas dilakukan 

dengan membandingkan varians butir dengan varians total. Item – item yang 

tidak sahih tidak dipergunakan dalam pengumpulan data. 

G. Uji Validitas Instrumen 

Sehubungan dengan validitas alat ukur, Suharsimi Arikunto (2009:167), 

membedakan dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas 

empiris.“Validitas logis merupakan validitas yang diperoleh melalui cara-cara 

yang benar sehingga menurut logika akan dapat dicapai suatu tingkat validitas 

yang dikehendaki.Validitas empiris adalah validitas yang diperoleh dengan 
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jalan mencobakan instrument pada sasaran yang sesuai dengan sasaran 

penelitian”. 

Dalam penelitian ini menggunakan validitas empiris yang dilakukan 

dengan menggunkan teknik analisis butir, yaitu dengan jalan mengkorelasikan 

skor butir (X) terhadap skor butir (Y), dengan menggunakan rumus Korelasi  

Product Moment (Sugiyono, 2007 : 228), yaitu: 

rxy  = 
             

                           
 

keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi x dan y 

n  = Jumlah subjek 

x  = Skor butir soal 

y  = Skor total 

∑x  = Jumlah skor soal dari masing-masing variabel 

∑x²  = Jumlah x kuadrat 

∑y  = Jumlah skor soal dari masing-masing variabel 

∑y²  = Jumlah y kuadrat   

Kriteria uji validitas apabila harga r hitung setelah dikonsultasikan 

dengan r table sama dengan atau lebih lebih besar pada taraf signifikan 5%, 

maka butir tersebut valid atau sahih, dan sebaliknya. 

H. Uji Reabilitas Instrumen 
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Uji Reabilitas Instrumen untuk soal angket yang bertingkat dapat 

digunakan rumus Alfa Cronbach rumus tersebut adalah sebagai berikut: 
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Dimana : 

 ri  = koefisien reliabilitas 

 k  = mean kuadrat antara subyek 

 Σsi
2
  = mean kuadrat kesalahan 

st
2
 = variansi total   (Sugiyono,2007:365) 

Untuk menginterprestasikan koefisien alfa menurut Suharsimi Arikunto 

(2002:245) digunakan kategori : 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : Sangat Tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799  : Cukup 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599  : Agak rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399  : Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199  : Sangat rendah 

I. Hasil Uji Coba Instrumen 
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Pelaksanaan uji coba instrumen yang bertujuan untuk mengetahui kesahihan 

butir (validitas) dan keandalan (reliabilitas) instrumen ini dilaksanakan di SMP 

NEGERI 3 NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA siswa kelas VII A dan VIII C 

husus mata pelajaran pendidikan agama islam. Menurut Suharsimi Arikunto (2007 

: 160), menjelaskan bahwa jika peneliti melakukan penelitian sampel di dalam 

populasi yang cukup banyak, maka subyek uji coba dapat diambilkan dari populasi 

yang sama dengan ketentuan subyek uji coba dan subyek penelitian benar - benar 

terpisah. 

J. Teknik Analisis Data 

1. Jenis Data Penelitian 

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang   

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan 

penelitian berlangsung. 

a. Data berdasarkan sumbernya 

1) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik 

yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus 

(focus grup discussion – FGD)dan penyebaran kuesioner. 

2)  Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada 
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(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik 

(BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

b. Data berdasarkan sifatnya 

1) Data nominal yaitu data yang diperoleh melalui 

pengelompokkan obyek berdasarkan kategori tertentu. 

 Perbedaan kategori obyek hanya menunjukan perbedaan 

kualitatif. Walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan 

atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. 

Logika perbandingan “>” dan “<” tidak dapat digunakan 

untuk menganalisis data nominal. Operasi matematika 

seperti penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (x), atau 

pembagian (:) juga tidak dapat diterapkan dalam analisis 

data nominal 

2) Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau 

kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut 

besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu 

yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai 

tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau 



54 
 

rentang antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan 

dengan data nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda 

dalam hal urutan. Terhadap data ordinal berlaku 

perbandingan dengan menggunakan fungsi pembeda yaitu  

“>” dan “<”. Walaupun data ordinal dapat disusun dalam 

suatu urutan, namun belum dapat dilakukan operasi 

matematika ( +, – , x , : ) 

3) Data Interval adalah data hasil pengukuran yang dapat 

diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukan 

semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat 

data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah 

memiliki sifat kesamaan jarak (equality interval) atau 

memiliki rentang yang sama antara data yang telah 

diurutkan. Karena kesamaan jarak tersebut, terhadap data 

interval dapat dilakukan operasi matematika penjumlahan 

dan pengurangan ( +, – ). Namun demikian masih terdapat 

satu sifat yang belum dimiliki yaitu tidak adanya angka Nol 

mutlak pada data interval. 

4) Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang 

dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. 

Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti 

yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik Nol 
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absolut (mutlak) sehingga dapat diterapkannya semua 

bentuk operasi matematik ( + , – , x, : ). Sifat-sifat yang 

membedakan antara data rasio dengan jenis data lainnya 

(nominal, ordinal, dan interval) 

1 Analisis Deskriptif 

Data yang diperoleh dari laporan disajikan dalam bentuk deskripsi data 

dari masing-masing variabel. Analisis data yang dimaksud meliputi pengujian 

mean, median, modus, tabel distribusi frekuensi, dan histogram. 

a. Mean, Median dan Modus 

1) Mean 

Mean (M) merupakan nilai rata-rata yang dihitung dengan cara 

menjumlahkan semua nilai yang ada dan membagi total nilai tersebut 

dengan banyaknya sampel. 

 

Mean = 
n

xi
x


  

Keterangan: 

x Mean/ rata-rata 

∑  = Epsilon (baca jumlah) 

xi nilai x ke i sampai ke n (Jumlah Skor) 
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n  = Jumlah individu/subyek   (Sugiyono, 2007:49) 

2) Median 

Median (Me) merupakan suwatu bilangan pada distribusi yang 

menjadi batas tengah suwatu distribusi nilai.Median membagi dua 

distribusi nilai kedalam frekuensi bagian atas dan frekuensi bagian 

bawah. 

Md = b + p 






 

f

Fn2/1
 

Keterangan : 

Md = Harga Median 

b = Batas bawah kelas median, yaitu kelas dimana  median akan terletak 

p = Panjang kelas median 

n = Banyaknya data (subyek) 

F = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f  = Frekuensi kelas median    (Sugiyono, 2007:53) 
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3) Modus 

Modus (Mo) merupakan nilai atau skor yang paling sering muncul 

dalam suatu distribusi. Perhitungan modus menggunakan rumus : 

Mo = b+p 








 21

1

bb

b
 

Keterangan: 

b = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p = Panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

b1 = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang   

terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. 

b2 = Frekuensi     kelas     modus    dikurangi    frekuensi     kelas interval 

 berikutnya. (Sugiyono, 2007:52) 

b. Tabel Distribusi Frekuensi 

Penetapan jumlah kelas interval, rentang data dan panjang kelas dapat 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

1)  Jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dengan n adalah jumlah responden 

penelitian. 
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2) Rentang data = data terbesar – data terkecil. 

3) Panjang kelas = rentang data : jumlah kelas interval (Sugiyono, 2007:36). 

c. Histogram 

Histogram atau grafik batang dibuat untuk menyajikan data hasil 

penelitian berdasarkan data dari tabel distribusi frekuensi. 

1. Pengujian Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

bersangkutan berdistribusi normal atau tidak.Untuk menguji normalitas 

menggunakan rumus chi kuadrat dengan taraf signifikansi 5%. Rumus chi 

kuadrat adalah sebagai berikut: 





fh

fhfo
x

2
2 )(

 

Keterangan: 

x
2
 : koefisien chi kuadrat (harga chi kuadrat yang dicari) 

fo : frekuensi observasi (frekuensi yang ada) 

fh : frekuensi harapan (frekuensi yang diharapkan) 

(Arikunto, S. 2009:312) 
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Apabila harga x
2
 hitung lebih kecil dari x

2
 dalam tabel maka data yang 

diperoleh tersebar dalam distribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

bebas sebagai prediktor mempunyai hubungan linear atau tidak dengan 

variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan dalam uji linearitas adalah: 

res

reg

reg
RK

RK
F 

 

Keterangan : 

Freg  : harga bilangan F untuk garis regresi                                                                

RKreg : rerata kuadrat garis regresi    

RKres  : rerata kuadrat residu                       (Hadi, S. 2004:13) 

Signifikansi ditetapkan 5% sehingga apabila Fhitung lebih kecil dari 

Ftabel maka dianggap hubungan antar masing-masing variabel bebas dengan 

variabel terikat adalah linear.Sebaliknya jika Fhitung lebih besar dari Ftabel 

maka tidak linear. 

c. Uji Multikolinieritas 



60 
 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara masing-masing variabel bebas. Apabila terjadi 

multikolinieritas pada persamaan regresi dapat diartikan kenaikan variabel 

bebas (Xi) dalam memprediksi variabel terikat (Y) akan diikuti variabel 

bebas (Xi) yang lain (yang terjadi multikolinieritas). Kenaikan tersebut 

disebabkan pernyataan butir-butir pertanyaan pada variabel yang terjadi 

multikolinieritas menurut responden (sampel), sebagian besar hampir sama 

(saling berkaitan erat). Oleh karena itu variabel yang terjadi multikolinieritas 

harus dikeluarkan salah satu. Uji Multikolinieritas ini menggunakan teknik 

metode VIF (variance inflation factor), dimana VIF = 1/tolerance.Apabila 

harga VIF diantara nilai 1 – 10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

(Sujarweni Wiratna, 2007:179). Uji Multikolinieritas dapat juga 

menggunakan koefisien korelasi uji covvariance dengan ketentuan : 

Jika nilai korelasi ≥ 0,8 ; telah terjadi multikolinieritas. 

Jika nilai korelasi <0,8 ; tidak terjadi multikolinieritas. 

(Singgih Santoso, 1999:277) 

2. Analisis Korelasi secara Parsial 

Untuk mengetahui signifikansi korelasi antara variabel bebas 

dengan terikatnya digunakan analisis pearson productmoment atau 

moment tangkar dari person. Dalam penelitian ini variabel bebas (X) 
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terdiri dari motivasi belajar (X1), sedangkan variabel terikatnya adalah 

prestasi belajar siswa (Y). 

Dari perhitungan yang diperoleh, harga korelasi rxy 

dikonsultasilkan dengan r tabel.Apabila rxy lebih besar dari r tabel pada 

taraf signifikansi 5% berarti ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Untuk menganalisis korelasi murni antara hipotesis pertama dan kedua 

dari pengaruh ubahan-ubahan lainnya digunkan teknik analisis korelasi 

parsial (Riduwan, 2006 : 125) dengan langkah-langkah berikut: 

a. Mencari koefisien korelasi antara variabel bebas X1 dengan variabel 

terikat Y dengan dikontrol oleh variabel bebas X2. Rumusnya sbb : 

Ry.x1x2  = 
                  

√         √       
 

b. Mencari koefisien korelasi antara variabel bebas X2 dengan variabel 

terikat Y dengan dikontrol oleh variabel bebas X1. Rumusnya sbb :  

Ry.x2x1  = 
                  

√         √       
 

3. Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis yang ada pada penelitian ini perlu 

dilakukan analisis statistic terhadap data yang telah diperoleh.Analisis 

data yang dilakukan untuk pengujian hipotesis penelitian ini adalah 

Analisis Regresi Linear Sederhana, yaitu Metode Statistik yang 
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berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara 

Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. 

 

1) Membuat persamaan garis regresi sederhana 

Y = a+ bX 

Keterangan : 

Y  =  Subyek variabel dependen yang diprediksikan 

a =  Harga Y ketika harga X = 0 (konstanta) 

b =  Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka 

arah garis turun. 

X =  Subyek pada variable independen yang mempunyai nilai tertentu. 

                                                 (Sugiyono, 2007 : 261). 

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus : 
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(Sugiyono, 2007 : 262). 

 

2) Mencari besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif masing-

masing prediktor terhadap kriterium.  

a) Sumbangan Relatif (SR %) 

Sumbangan relatif menunjukkan besarnya sumbangan secara 

relatif setiap prediktor terhadap kriterium untuk keperluan prediksi. 

Sumbangan relatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

      
         

     
         

Keterangan : 

SR % =  Sumbangan Relatif  

a =  Koefisien prediktor 

∑ XY =  Jumlah produk antara X dan Y  

JKreg =  Jumlah Kuadrat regresi  

  (Sutrisno Hadi, 2004 : 37) 

b) Sumbangan Efektif (SE %) 
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Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan secara efektif setiap prediktor terhadap kriterium dengan 

tetap mempertimbangkan variabel bebas lain yang tidak diteliti. 

Sumbangan efektif dapat dihitung dengan rumus: 

SE % = SR % x R
2 

Keterangan : 

SE %  =  Sumbangan efektif dari suatu prediktor 

SR %  =  Sumbangan relatif dari suatu prediktor 

R
2 
 =  Koefisien determinasi  

     (Hadi, S. 2004 : 39). 

 

 

 

 

 

 

 

  


