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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
A. Jenis Penelitian 
 

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian ex post 

facto. Pada penelitian ex post facto, peneliti tidak dapat mengatur variabel yang 

akan diteliti, peneliti hanya dapat melaporkan hal apa yang sudah terjadi atau hal 

apa yang sedang terjadi sebelum dan selama penelitian berlangsung. Pada 

umumnya penelitian ex post facto  digunakan untuk studi penelitian deskriptif 

yang mana peneliti berusaha untuk mengukur suatu hal misalkan motivasi belajar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ex post facto dalam studi 

penelitian deskriptif ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner. 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK YAPPI Wonosari yang beralamat di 

Bansari Kepek Wonosari Kab. Gunungkidul DI Yogyakarta pada tanggal 26 sampai 

28 Februari 2018. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 
 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi penalitian adalah sampel siswa 

kelas XI LA dan XI LB. Sampel penelitian adalah 2 kelas siswa kelas XI Paket 

Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK YAPPI Wonosari yang 

berjumlah 46 orang, terdiri dari 26 siswa kelas XI LA dan 20 siswa kelas XI LB. 

Seluruh populasi dijadikan responden dalam penelitian ini, sehingga populasi sama 

dengan sampel penelitian. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aspek 

Pembelajaran (X1), dan Aspek Penilaian Hasil Belajar (X2). Variabel terikat yang 

digunakan untuk mengukur akibat dari variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Motivasi Belajar Siswa (Y). 

1. Motivasi Belajar Siswa (Y)  

Motivasi belajar merupakan penggerak belajar yang timbul dari dalam dan luar 

diri siswa yang menyebabkan siswa tersebut memiliki dorongan untuk belajar. 

Motivasi belajar siswa mengandung tiga komponen pokok, yaitu menggerakkan, 

mengalihkan, dan menopang tingkah laku manusia. Oleh karena itu motivasi juga 

dipengaruhi oleh keadaan emosi seseorang. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar 

timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat  

memperoleh  hasil  atau  mencapai  tujuan  tertentu. Kecenderungan sukses 

ditentukan oleh motivasi dan peluang serta intensif, begitu pula sebaliknya dengan 

kecenderungan untuk gagal. Satuan pengukuran yang digunakan adalah Skala 

Likert. Indikator-indikator Motivasi Belajar Siswa adalah sebagai berikut: 

a. Ketekunan dalam belajar yaitu kehadiran di sekolah, mengikuti persiapan 

belajar di kelas, dan kegiatan siswa untuk belajar dirumah .  

b. Ulet dalam mengatasi kesulitan yaitu ketersediaan sarana pembelajaran, dan 

usaha siswa dalam mengatasi kesulitan.  

c. Minat dan perhatian dalam belajar yaitu kebiasaan dalam mengikuti pelajaran, 

dan semangat siswa dalam mengikuti persiapan belajar mengajar.  
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d. Berprestasi dalam belajar yaitu keinginan siswa untuk berprestasi dan 

kualifikasi hasil belajar. 

e. Mandiri dalam belajar yaitu penyelesaian tugas/PR siswa dan siswa dalam 

menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran. 

2. Pembelajaran (X1) 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk   Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan 

skenario pembelajaran. Satuan prngukuran yang digunakan adalah Skala Likert. 

Indikator-indikator Pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Pembukaan pembelajaran yaitu persepsi siswa dan motivasi dan penyampaian 

kompetensi serta rencana belajar.  

b. Kegiatan inti yaitu materi pembelajaran, penerapan strategi pembelajaran, 

dan pengelolaan kelas.  

c. Penutup pembelajaran yaitu kegiatan menutup pembelajaran.  

 

 



46 

 

3. Penilaian Hasil Belajar (X2) 

Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian 

pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek 

keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan 

untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui 

penugasandan evaluasi belajar. 

a. Tujuan dan rencana penilaian yaitu penyampaian tujuan pembelajaran dan 

rencana penilaian pembelajaran. 

b. Penilaian dalam pembelajaran yaitu penilaian dalam pembelajaran (formatif) 

dan penilaian dalam pembelajaran (sumatif). 

c. Tindak lanjut hasil belajar yaitu pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian. 

 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
 
1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh data informasi yang 

diinginkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan multi-metode agar diperoleh data yang akurat dan lengkap, 

sehingga dapat mengungkap pelaksanaan implementasi pembelajaran kurikulum 

2013 di Paket Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK YAPPI 

Wonosari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner dan dokumentasi. 

1. Kuesioner 
 

Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner tertutup dimana kuesioner yang 

diberikan pada responden   memiliki jawaban yang sudah disediakan dan tidak 
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memiliki peluang kepada responden untuk menambah keterangan lain. Peneliti 

menggunakan kuesioner karena instrumen ini  dapat  digunakan  dengan  jumlah  

responden  yang  banyak  dan  tersebar. 

Pemberian kuesioner dilakukan dengan cara kontak langsung dengan 

responden sehingga diharapkan responden memberikan data objektif dan cepat. 

Kuesioner  penelitian  ini  menggunakan  jenis  skala  Likert  dan  skala bertingkat 

(rating scale) dengan  interval  dari  1  sampai  4  yang  terdiri  dari Selalu/Sangat  

Baik/Sangat  Lengkap/Sangat  Relevan  bernilai  4  yang  berarti sangat baik, 

Sering/Baik/Lengkap/Relevan bernilai 3 yang berarti baik, Jarang/Kurang 

Baik/Kurang  Lengkap/Kurang Relevan  bernilai  2  yang  berarti cukup dan Tidak 

Pernah/Tidak Baik/Tidak Lengkap/Tidak Relevan bernilai 1 yang berarti kurang 

(Sugiyono, 2015: 134-142). Prinsip pokok skala Likert  adalah menentukan 

lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum suatu aspek terhadap suatu 

objek, mulai dari sangat negatif sampai dengan sangat positif (Eko Putro 

Wardoyo, 2009:115). 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 
 

Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian menurut Endang 

Mulyatiningsih (2011: 82) merupakan penjabaran lebih lanjut dari metode 

pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan metode yaitu metode observasi. 

Sebelum melaksanakan penelitian perlu membuat konsep alat pengumpulan 

data penelitian terlebih dahulu. Setelah dibuat, konsep tersebut kemudian 

dikoreksi oleh dosen pembimbing untuk diberi saran. Setelah direvisi dan 

mengalami penyempurnaan maka dapat tersusun kisi-kisi instrumen observasi. 
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Kisi-kisi disusun berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 dan beberapa 

kajian teori yang telah diulas pada Bab II. 

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Aspek Pembelajaran  
 

Komponen Indikator Nomor Butir 

 
Pembukaan 
Pembelajaran 

Apersepsi dan motivasi 1,2,3,4,5,6 

Penyampaian kompetensi 
dan rencana pembelajaran 

 
7,8,9 

 
 
 
Kegiatan Inti 

Pembahasan Materi 
pembelajaran 

10,11 

Penerapan strategi 
pembelajaran 

 
12,13,14,15,16,17,18 

Pengelolaan kelas 19,20 

Penutup 
Pembelajaran 

 
Menutup pelajaran 

 
21,22,23,24,25 

Jumlah 25 

 
 
Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian 
 

Komponen Indikator Nomor Butir 

Tujuan dan rencana 
penilaian 

Tujuan pembelajaran  
1 

Rencana penilaian pembelajaran 
2,3,4 

Penilaian dalam 
pembelajaran 

Penilaian dalam pembelajaran 
(formatif) 

5,6,7,8,9,10,1
1,12 

Penilaian dalam pembelajaran 
(sumatif) 

 
13,14,15,16,17,18 

Tindak lanjut hasil belajar Pemanfaatan dan pelaporan 
hasil penilaian 19,20,21,22,23,24 

Jumlah 24 
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Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Belajar Siswa 
  

Komponen Indikator Nomor Butir 

 
Ketekunan dalam 
belajar 

Kehadiran di sekolah 1,2,3,4 

Mengikuti persiapan belajar 
mengajar di kelas 

5,6,7 

Belajar dirumah 8,9,10,11 

Ulet dalam 
mengatasi kesulitan 

Ketersediaan          sarana 
pembelajaran 

12,13,14,15,16 

Usaha mengatasi kesulitan 17,18 

Minat dan perhatian 
dalam belajar 

Kebiasaan dalam mengikuti 
pelajaran 

19,20,21,22 

Semangat dalam mengikuti 
Persiapan belajar mengajar 

23,24,25,26 

Berprestasi dalam 
belajar 

Keinginan untuk berprestasi 27,28,29 

Kualifikasi hasil 30,31,32,33 

Mandiri dalam 
belajar 

Penyelesaian tugas/PR 34,35,36 

Menggunakan kesempatan di 
luar jam pelajaran 

37,38,29,40 

Jumlah 40 

 
 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
 

1. Validitas Instrumen 
 

Validitas instrumen dilakukan sebelum instrumen pengumpulan data, 

digunakan  untuk  memastikan  bahwa  alat  tersebut  tepat  untuk  mengukur.  

Teknik pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini adalah 

menggunakan  rumus  korelasi  product moment dengan  angka  kasar,  yang 

diformulasikan sebagai berikut: 
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𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝑁𝑁Σ𝑋𝑋𝑋𝑋 − (Σ𝑋𝑋)(Σ𝑋𝑋)

�{𝑁𝑁Σ𝑋𝑋2 − (ΣX)2}{𝑁𝑁Σ𝑋𝑋2 − (ΣY)2}
 

 
keterangan 
 
rxy : koefisien korelasi antara variabel X san variabel Y, dua variabel yang 

dikorelasikan. 
X : skor yang ada butir item 
Y : total skor 
N : jumlah subjek 
 

Koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 sampai+1,00. Koefisien positif 

menunjukkaan adanya kesejajaran untuk mengadakan interpretasi mengenai 

besarnya koefisien korelasi sedangan koefisien negatif menunjukan hubungan 

kebalikan. Koefisien tersebut kemudian dibedakan menjadi kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4. Koefisien Korelasi 
 

Koefisien Kategori 

0,800 – 1,00 sangat tinggi 

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,400 – 0,600 Cukup 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,00 – 0,200 sangat rendah 
 

 
Instrumen valid jika rhitung> rtabel   namun jika rhitung  < rtabel  maka butir 

tersebut tidak valid, maka butir tersebut harus direvisi. (Suharsimi Arikunto, 2012: 

89) 

2. Reliabilitas Instrumen 
 

Reliabilitas merupakan gambaran bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat proses pengumpulan data. Hasil 

pengukuran  dikatakan  reliabel  jika  alat  pengukur  tersebut  menunjukkan 
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konsisten dan stabilitas. Pengujian reabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut: 

𝑟𝑟11 = �
𝑛𝑛

𝑛𝑛 − 1�
�1 −

Σ𝜎𝜎𝑖𝑖2

𝜎𝜎𝑡𝑡2
� 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrument 
n : banyak butir 
Σσi2 : jumlah varian butir 
σi2 : varian total 
 
(Suharsimi Arikunto, 2005: 109) 
 
 
 
G. Teknik Analisis Data 
 
1. Data Angket 
 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 

statistik deskriptif. Teknik analisis  deskriptif yang  digunakan dalam  penelitian 

ini  adalah melalui perhitungan gejala pusat (Central Tendency) dan variabel 

yakni mean atau rerata (M), median (Me atau nilai tengah dan Modus (Mo) 

serta Standar Deviasi  (SD).  Data  atau  sebara  distribusi  frekuensi  dijelaskan  

dalam  tabel distribusi. 

Perhitungan penentuan kedudukan digunakan perhitungan Rerata Ideal 

dan Standar Deviasi Ideal yang dihitung dengan rumus: 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
1
2

(𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑆𝑆𝑆𝑆) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀 =  
1
6

(𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑆𝑆𝑆𝑆) 
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dimana: 
 
Mi = Mean (rerata) ideal  
Sdi = Standar deviasi ideal  
ST = Skor Ideal tertinggi  
SR = Skor ideal terendah 
 

Skor tertinggi (ST) dan skor terendah (SR) diperoleh memalui penilaikan 

Likert (rentanng skor 1-4). Skor tertinggi 4 dan skor terendah 1 dikalikan dengan 

jumlah  butir  pertanyaan. Hasil  perhitungan Mi  dan  Sdi  dapat  dikategorikan 

kecenderungan tiap variabel kemampuan yaitu: 

Tabel 5. Kategori Kecenderungan Setiap Variabel 
 

Kategori Perhitungan 

Tidak Baik SR≤ X < (Mi – 1,5 SDi) 

Kurang Baik (Mi-1,5SDi)≤ X < Mi 

Baik Mi≤ X < (Mi + 1,5 SDi) 

Sangat Baik (Mi+1,5SDi)≤ X <ST 

(Burhan Nurgiyantoro, 2012:257) 
 
2. Uji Asumsi Klasik 

 
Model regresi linier sederhana dan berganda dapat disebut model yang baik 

jika model tersebut memenuhi asumsi dan terbebas dari asumsi klasik statistik, 

baik itu normalitas data, multikolinearitas dan heterokedastistitas. 

a. Uji Normalitas Data 
 

Uji normalitas data bertujuan mengetahui distribusi data dalam variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam 

penelitian adalah yang memiliki distribusi normal. normalitas data dapat dilihat 

dengan beberapa cara, diantaranya yakni dengan melihat kurva normal P - plot. 

Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik 

data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data 
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searah mengikuti garis diagonal. teknik lain yang dapat digunakan  untuk  

menguji  hubungan  antara  dua  variabel  kategorikal dengan  chi-square. Suatu  

data  dikatakan  normal  bila  grafik  yang ditunjukan pada grafik sebaran data 

berada pada posisi disekitar garis lurus yang membentuk garis miring dari arah 

kiri bawah ke kanan atas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan 

antar variabel bebas dan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independent. Dalam penelitian ini 

yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Jika 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak 

kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas dan 

dapat digunakan dalam penelitian. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Asumsi  ini  digunakan  apabila  variasi  dari  faktor  pengganggu selalu  

sama  pada  data  pengamatan  yang  satu  terhadap  pengamatan lainnya. Jika 

ini dapat terpenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok  data 

tersebut  bersifat  homoskedastik.  Jika  asumsi  ini tidak dapat dipenuhi maka 

dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini terdapat beberapa faktor 

pengganggu yang disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

yang homoskedastik dan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Kemudian  menurut  pandangan  Bhuono  untuk  mengetahui  ada atau 

tidak adanya heteroskedastisitas, terdapat beberapa cara diantaranya adalah: 
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1. Dengan  melihat  grafik  plot  antara  nilai  prediksi  variabel  terikat 

(ZPRED) dengan residunya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas  dengan  melihat  antara   ZRESID  dan   ZPRED 

dimana  sumbu  Y  adalah  yang  diprediksi  dan  sumbu  X  adalah 

residunya. 

2. Dasar analisis, jika ada pola tertentu seperti titik yang membentuk 

suatu pola yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas secara titik- 

titik menyebar diatas dan dibawah angka nol, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Artinya hal tersebut tersebut terbebas dari asumsi 

klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana 

dan bregresi berganda. 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis satu, dan 

dua yaitu: 

H1 : Aspek Pembelajaran berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar 

Siswa SMK YAPPI Wonosari. 

H2 : Aspek Penilaian Hasil Belajar berpengaruh positif terhadap Motivasi 

Belajar Siswa SMK YAPPI Wonosari. 

Regresi linier sederhana merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 

memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. 
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Metode regresi linier dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat pengaruh antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat 

(dependent).  Metode  ini  juga  bisa  digunakan  sebagai  ramalan,  sehingga dapat 

diperkirakan antara   baik atau buruknya suatu variabel X terhadap naik  

turunnya  suatu  tingkat  variabel  Y,  begitu  pun  sebaliknya.  Rumus regresi Linier 

Sederhana: 

 

 

 

Dimana: 
Y =  Motivasi Belajar 
a  =  Harga Y bila X = 0 (Harga Konstan) 
b  =  angka   arah   atau   koefisien   regresi,   yang   menunjukkan    

angka peningkatan ataupun penurunan variabel independen. Bila 
b (+) maka naik dan bila (-) maka terjadi penurunan. 

X =  Variabel bebas  
e  =  error atau sisa 
 
Setelah itu kemudian mencari Koefisien  determinasi  (R2), yang bertujuan  

untuk  mengetahui  seberapa besar  kemampuan  variabel  independen  

menjelaskan  variabel  dependen. Dalam  output  SPSS,  koefisien  determinasi  

terletak  pada  table Model Summaryb dan tertulis R Square. 

Nilai R2  sebesar 1, berarti pengaruh variabel dependen seluruhnya dapat 

dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan 

pengaruh variabel dependen. Jika nilai R2  berkisar antara 0 sampai dengan 1, 

berarti semakin kuat kemampuan variabel independent dapat menjelaskan 

pengaruh variabel dependen. 

Y = a + bX + e 
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Sedangkan untuk memberikan penafsiran koefisien determinasi (R2) yang 

ditemukan besar atau kecil, akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi Nilai r 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Determinasi 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,8 – 1,00 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 
0,40 – 0,599 Cukup Kuat/Sedang 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

 

Pengujian ini pada dasarnya untuk mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel 

dependen. Hasil uji thitung    ini  ada  pada  output  perangkat  lunak,  dapat  

dilihat  pada  tabel coefficient level of significance yang digunakan sebesar 5% 

atau (a) = 0,05. Apabila thitung  > ttabel  maka Ho  ditolak dan  Ha  diterima, 

artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variable dependent. 

Apabila  thitung   <  ttabel   maka  Ho   diterima  dan  Ha   ditolak,  artinya 

variabel   independen   secara   parsial   tidak   mempunyai   pengaruh   yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Analisis ini dapat juga memberikan 

informasi tentang kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel  

dependen  dengan  melihat  r2   nya.  Variabel  yang  memenuhi  r2 terbesar 

adalah variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan. 
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Adapun rumus untuk menentukan nilai thitung adalah sebagai berikut: 

𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
𝑏𝑏 − 𝑆𝑆𝑒𝑒
𝑆𝑆𝑏𝑏

 

 

𝑆𝑆𝑏𝑏 =  
𝑆𝑆𝑆𝑆

�∑𝑋𝑋1 −  �∑𝑥𝑥𝑛𝑛 �
 

𝑆𝑆𝑏𝑏 =  
�∑𝑋𝑋2 − 𝑎𝑎∑𝑋𝑋 − 𝑏𝑏∑𝑋𝑋𝑋𝑋

(𝑛𝑛 − 2)
 

 
Keterangan : 
 
a  = konstanta 
b  = koefisien korelasi  
n  = jumlah sampel 
Sb = kesalahan baku koefisien korelasi 
Se  = kesalahan baku estimasi 

 
Untuk menafsirkan besarnya persentase yang dibuat, penulis 

menggunakan teori Supardi, yaitu: 

1-25%   = Sebagian kecil 
26-49% = Hampir setengah 
50%      = Setengah 
51-75% = Sebagian besar 
76-99% = Pada umumnya 
100%    = Seluruhnya 

 
b. Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih 
dari satu variabel bebas terhadap satu variabel bergantung, baik secara parsial 
maupun simultan. Dalam hal ini analisis regresi berganda digunakan untuk menguji 
hipotesis ketiga, yaitu: 

 
H3 : Aspek Pembelajaran dan Aspek Penilaian Hasil Belajar secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar 

Siswa SMK YAPPI Wonosari. 
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Rumus yang digunakan dalam analisis berganda adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + K 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam regresi berganda adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat persamaan garis regresi dua prediktor dengan rumus sebagai 

berikut. 

Y = a1X1 + a2X2 + K 

Keterangan: 

Y : Kriterium 
X1 : Prediktor 1 
X2 : Prediktor 2 
a1 : Bilangan koefisien prediktor X1 
a2 : Bilangan koefisien prediktor X2 
K : Bilangan Konstanta 

 

2. Mencari koefisien determinasi (R2) antara prediktor X1, dan X2 dengan 

kriterium Y dengan menggunakan rumus: 

R2Y(X1X2) = ( a1ΣX1Y + a2ΣX2Y ) / ΣY2 

 

Keterangan: 

R2Y(X1X2): Koefisien determinasi antara X1, dan X2 dengan Y. 
a1 : Koefisien prediktor X1. 
a2 : Koefisien prediktor X2. 
ΣX1Y : Jumlah produk X1 dengan Y. 
ΣX2Y : Jumlah produk X2 dengan Y. 
ΣY2 : Jumlah kuadrat kriterium Y 

 

3. Menguji keberartian regresi ganda dengan uji F Uji F dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel independen yaitu Aspek Pembelajaran dan Aspek 

Penilaian Hasil Belajar secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel 
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dependen yaitu Motivasi Belajar Siswa. Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel dengan 

derajat kebebasan (db) m lawan N-k-1 pada taraf signifikansi 5% (taraf 

kepercayaan 95%). Apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel, maka terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama. Jika 

Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat tidak signifikan secara bersama-sama. Selain itu apabila nilai signifikansi 

lebih kecil dari pada level of significant (sig. < α) berarti terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. 

Tetapi apabila nilai signifikansi lebih besar dari level of significant (sig. > α) berarti 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara bersama-sama (Bhuono Agung Nugroho, 2005: 54). 

4. Mencari besarnya sumbangan setiap variabel bebas (X1, dan X2) terhadap 

variabel terikat (Y). 

a) Sumbangan Relatif (SR%) 

Sumbangan relatif adalah persentase perbandingan relativitas yang diberikan 

satu variabel bebas kepada variabel terikat dengan variabel-variabel bebas lain. 

Rumus yang digunakan untuk mencari besarnya sumbangan relatif adalah sebagai 

berikut: 

SR% =  
αΣxy
JKreg

× 100% 

Keterangan: 
SR% : Sumbangan relative dari suatu prediktor. 
a : Koefisien prediktor. 
Σxy : Jumlah produk antara X dan Y. 
JKreg : Jumlah kuadrat regresi 
 

 



60 

 

 

b) Sumbangan Efektif (SE%) 

Sumbangan efektif adalah persentase perbandingan efektivitas yang diberikan 

satu variabel bebas kepada satu variabel terikat dengan variabel-variabel bebas 

lain baik yang diteliti maupun tidak. Rumus yang digunakan untuk mencari 

besarnya sumbangan efektif adalah sebagai berikut: 

SE% = SR% x R2 

Keterangan: 
SE% : Sumbangan efektif dari suatu prediktor. 
SR% : Sumbangan relative dari suatu prediktor. 
R2 : Koefisien determinasi. 
 


