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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan 

yang dilakukan  oleh  peneliti  dalam  melaksanakan  penelitian  mulai  

dari merumuskan  masalah  sampai  dengan  menarik  kesimpulan.1 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 

kuantitatif yang artinya menekankan semua analisis informasi atau data 

yang diperoleh diwujudkan dengan angka yang diolah dengan analisis atau 

metoda statistik.2 Dikatakan pendekatan kuantitatif karena gejala-gejala 

hasil pengamatan dikonversikan kedalam angka-angka sehingga dapat 

digunakan teknik  statistik  untuk  menganalisis  hasilnya.   

2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan hadirnya variabel yang akan diteliti, maka jenis 

penelitian ini termasuk dalam penelitian Ex-post Facto. Sesuai dengan 

artinya yakni “dari apa dikerjakan setelah kenyataan”, maka penelitian 

ini disebut sebagai penelitian sesudah kejadian. Definisi penelitian Ex-

post Facto secara lebih formal yaitu penelitian di mana variabel-

variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan 

 
1 Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hal. 45 
2 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 5 
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variabel terikat dalam suatu penelitian. 3 Definisi lainnya Ex-post facto 

adalah sebagai metode penelitian menunjuk kepada perlakuan atau 

manipulasi variabel bebas telah terjadi sebelumnya sehingga peneliti 

tidak perlu memberi perlakuan lagi, tinggal melihat effeknya pada  

variabel terikat.4 Pada penelitian ini variabel bebas tidak dikendalikan  

atau diperlakukan khusus melainkan hanya mengungkap fakta 

berdasarkan pengukuran gejala yang telah ada pada diri responden  dan 

kemudian  merunut  ke  belakang  untuk  mengetahui  faktor-faktor  

yang  dapat menyebabkan  timbulnya  kejadian  tersebut.5 

3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Sunan Kalijogo yang 

beralamat di Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten 

Tulungagung. Pelaksanaan penelitian dilakukan di MTs Sunan 

Kalijogo Kalidawir Tulungagung sejak tanggal 20 Desember 2019 

sampai dengan 11 Januari 2020. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian yang 

dilakukan ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel 

 
3 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 165 
4 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian Dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2001), hal. 56 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 8 
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terikat. Variabel bebas tersebut yaitu motivasi belajar (X1) dan 

kedisiplinan belajar (X2). Sedangkan variabel terikat yaitu prestasi pada 

mata pelajaran Fikih (Y). Variabel tersebut dapat dijabarkan dari masing-

masing variabel seperti pada penjelasan berikut: 

1. Pengaruh Motivasi Belajar (X1) 

Yang dimaksud variabel ini adalah motivasi siswa dalam belajar untuk 

mencapai prestasi tertinggi dalam pembelajaran pada mata pelajaran 

Fikih.  

2. Pengaruh Kedisiplinan Belajar (X2) 

Yang dimaksud variabel ini adalah pengaruh kedisiplinan belajar 

terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Fikih siswa. 

3. Prestasi Belajar pada mata pelajaran fikih (Y) 

Prestasi belajar pada mata pelajaran fikih adalah skor yang diperoleh 

siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Prestasi 

belajar tersebut diperoleh dari evaluasi yang dilakukan guru setelah 

materi pembelajaran dianggap telah selesai.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi merupakan wilayah yang terdiri dari objek atau subjek 

yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi juga bukan hanya jumlah objek 

atau subjek yang ada melainkan juga semua karakteristik dan sifat yang 



63 
 

dimiliki oleh objek atau subjek tersebut.6 Sedangkan sampel adalah  

sebagian  atau  wakil  dari  populasi  yang  akan diteliti.7 Teknik  pengambilan  

sampel  pada penelitian  ini menggunakan  teknik  probability  sampling,  

yaitu  teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel.8 

 Populasi dalam penelitian yang dilakukan ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII di MTs Sunan Kalijogo dijadikan sebagai populasi Siswa kelas 

VIII A sebagai responden uji coba sampel angket dan kelas VIII B dan 

VIII C sebagai responden sampel angket penelitian. Seluruh siswa tersebut 

terdiri dari kelas VIII A, VIII B dan VIII C  dengan keseluruhan populasi 

adalah 73 siswa. Pada uji coba instrumen angket jumlah sampel yang 

digunakan adalah populasi kelas VIII A dan pada waktu uji coba instrumen 

angket didapatkan jumlah sampel sebanyak 27 responden. Perolehan jumlah 

ini dapat dilakukan dengan metode sampling berdasarkan pendapat Amos 

Neolaka dan Grace Amialia, adalah minimal sampel uji coba 15 orang, namun 

diberi catatan untuk mahasiswa: sampel uji coba instrumen minimal untuk S-1 

adalah 15 orang, S-2 adalah 20 orang, dan S-3 adalah 30 orang.9 Sedangkan 

menurut Notoatmodjo, agar diperoleh distribusi nilai hasil pengukuran 

mendekati normal, maka sebaiknya jumlah responden untuk uji coba paling 

sedikit 20 orang. Sehingga jumlah anggota uji coba sampel sebanyak 27 

 
 6 Ibid., hal. 80 

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal. 109 
8 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal. 120 
9 Amos Neolaka dan Grace Amialia, Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri 

Sendiri Menuju Perubahan Hidup, (Depok: Kencana, 2015), hal. 149 
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responden sudah dapat mewakili penelitian ini.10  

 Kemudian menurut Roscoe dalam Sugiyono yang menyatakan bahwa 

jumlah sampel yang layak dalam penelitian adalah 30-500 bila sampel dibagi 

kategori jumlah anggota sampel setiap kategori maka jumlah anggota sampel 

setiap kategori minimal 30. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis 

dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah anggota 

sampel minimal 10 kali variabel yang diteliti.11 Penelitian ini terdiri dari 2 

variabel independent dan 1 variabel dependent (terdapat total 3 variabel) 

sehingga 10 x 3 = 30, jumlah anggota sampel minimal adalah 30 sudah dapat 

mewakili penelitian pada penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti memakai 

sampel sebanyak 41 responden yang terdiri dari populasi kelas VIII B dan 

Kelas VIII C. 

 

D. Kisi-kisi Instrumen 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar 

Variabel Indikator No Item Jumlah Item 

Motivasi 

Belajar 

1. Tekun mengerjakan tugas 

2. Usaha dalam membereskan tugas 

3. Ulet menghadapi kesulitan 

4. Mandiri dalam menyelesaikan tugas-

tugas 

5. Minat terhadap pembelajaran diluar 

pelajaran sekolah 

6. Tingkat kebosanan pada tugas-tugas 

1,2 

3,4 

5,6 

7,8,9 

 

10,11 

 

12,13 

2 

2 

2 

3 

 

2 

 

2 

 
10 Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal: 86-

125 
11 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal. 91 
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rutin 

7. Bisa mempertahankan 

pendapat 

8. Senang mencari dan memecahkan 

soal-soal 

9. Ingin memahami pengetahuan yang 

diberikan oleh guru 

10. Selalu berusaha berprestasi sebaik 

mungkin 

11. Senang dan rajin belajar 

 

 

14,15 

 

16,17 

 

18,19 

 

20,21,22 

 

23,34 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 Jumlah  24 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Angket Kedisiplinan Belajar 

Variabel Indikator No Item Jumlah Item 

Kedisiplinan 

Belajar 

1. Tepat waktu dalam belajar 

2. Tidak membolos ketika pelajaran 

3. Tepat waktu dalam menyelesaikan 

tugas  

4. Patuh dan tidak menentang peraturan 

5. Tidak malas belajar 

6. Tidak menyuruh orang lain bekerja 

demi dirinya 

7. Tidak suka berbohong 

8. Bertinglah laku yang menyenangkan 

1,2,3 

4,5,6 

7,8,9 

10,11,12 

13,14,15 

16,17 

 

18,19 

20,21,22 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

 

2 

3 

 Jumlah  22 
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E. Instrumen Penelitian 

 Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

metode pengisian kuesioner dan dokumentasi. 

1. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dengan adanya dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti, akan memperkuat data yang diperoleh.12 Dokumentasi  

merupakan  penyajian  kenyataan  dan  keterangan-keterangan  yang bersifat 

informatif atas fakta-fakta dan kebenaran yang benar-benar ada. Prestasi  

belajar  diungkap  dengan  dokumentasi prestasi  belajar  siswa  di  sekolah. 

Prestasi  belajar  siswa  diperoleh  dari  nilai  rata-rata raport siswa pada satu 

semester dengan standar KKM yang ditentukan oleh guru mata pelajaran 

Fikih. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan data sekunder 

yang diambil melalui teknik dokumentasi berupa daftar nilai siswa 

mata pelajaran fikih kelas VIII MTs Sunan Kalijogo Kalidawir 

Tulungagung.  

2. Angket 

 Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.13 Metode 

angket atau kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai kedisiplinan belajar siswa di sekolah dan motivasi belajar 

 
12 Ibid., hal. 240 
13 Ibid.,hal. 142 
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mereka dalam melaksanakan kegiatan belajar di MTs Sunan Kalijogo. 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti.14 Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur 

variabel dalam penelitian ini, adalah angket/kuesioner serta 

dokumentasi mengenai motivasi belajar dan kedisiplinan belajar 

terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Fikih siswa kelas VIII 

MTs Sunan Kalijogo. 

 Angket atau kuesioner memiliki beberapa jenis sesuai dengan 

keinginan peneliti dalam membuatnya. Beberapa jenis angket tersebut 

di antaranya angket tertutup, yaitu angket yang apabila pertanyaannya 

disertai dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti. 

Peneliti menggunakan angket tertutup untuk mengumpulkan data 

penelitian dan menggunakan skala likert dengan empat alternatif 

jawaban. Pertanyaan yang disusun sebagai instrumen berupa 

pertanyaan positif dan pertanyaan negatif yang disusun secara acak 

sehingga responden tinggal memberikan tanda (√) pada jawaban yang 

sudah tersedia. Data yang diperoleh berwujud kuantitatif atau angka, 

maka setiap jawaban diberi skor. Skor setiap jawaban dapat dilihat 

pada Tabel. 

  

 
14 Ibid., hal. 102 
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Tabel 3.3 

Skor Jawaban Variabel Motivasi dan Kedisiplinan Belajar 

Alternatif Jawaban Skor Butir Pernyataan 

Selalu  4 

Sering  3 

Kadang-kadang 2 

Tidak Pernah 1 

 

Berdasarkan definisi operasional terdapat beberapa indikator, kemudian 

indikator-indikator tersebut dimasukkan dalam kisi-kisi angket dari variabel 

motivasi dan kedisiplinan belajar untuk memperoleh informasi tentang prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Peneliti menggunakan dokumentasi 

berupa nilai raport siswa pada mata pelajaran fikih siswa kelas VIII MTs Sunan 

Kalijogo Kalidawir Tulungagung. 

 

F. Data dan Sumber Data 

Data  primer  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  hasil skor angket 

tentang motivasi dan kedisiplinan belajar siswa MTs Sunan Kalijogo 

Kalidawir Tulungagung. Dari data tersebut akan diperoleh pengukuran tingkat 

tinggi atau rendahnya subjek dalam penelitian. Sumber  data  adalah  subjek  

dari  mana  data  itu  dapat  diperoleh.15  Dalam  penelitian  ini  peneliti  

menggunakan  dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder.  

Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  penilaian  hasil  

 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hal. 129 
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raport siswa  profil, file-file, dokumen-dokumen, profil dan  stuktur MTs 

Sunan Kalijogo Kalidawir Tulungagung, serta dapat diperoleh melalui kepala 

sekolah, staf-staf, dan para guru.  Sedangkan sumber  data  primer  adalah  

sesuatu  yang  dijadikan  rujukan  untuk memperoleh  data  pokok  dalam  

suatu  penelitian.16 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk 

keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan 

digunakan untuk menguji hipotesa yang sudah dirumuskan.17 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan 

atau kesahihan suatu alat ukur.18 Penelitian ini menggunakan validitas 

konstrak dan validitas isi, di mana kedua validitas ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Validitas Konstruksi (Construct Validity) 

Validitas konstruksi adalah suatu yang berkaitan dengan fenomena 

dan objek yang abstrak,tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur.19 

Uuntuk menguji validitas konstrak, dapat digunakan pendapat ahli 

 
16 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2002), hal. 82 
17 Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1999), hal. 211 
18 Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 109 
19Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), hal. 166 
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(expert judgement).20 Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi 

tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori 

tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli.  

b. Validitas Isi (Content validity) 

Validitas isi (content validity) mendefinisikan validitas isi sebagai 

kejituan dari pada suatu tes ditinjau dari isi tes tersebut.21 Validitas 

isi dimaksudkan untuk mengetahui isi instrumen yang dibuat telah 

sesuai dengan tujuan pengambilan data pada sampel penelitian. Cara 

yang ditempuh yang pertama adalah menyusun butir-butir instrumen 

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dari masing-

masing variabel, dan yang kedua yaitu mengkonsultasikan instrumen 

kepada para ahli (expert judgement). Dalam penelitian ini, instrumen 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sebelum dilakukan uji 

coba terhadap subjek uji coba instrumen atau siswa kelas VIII Data 

yang sudah didapat dan ditabulasikan, selanjutnya pengujian 

validitas isi dilakukan dengan analisis korelasi dari Karl Pearson 

menggunakan Korelasi Product Moment. 

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan rhitung 

dengan rtabel untuk mengetahui butir yang valid dan tidak valid 

dengan jumlah subjek 33 dengan taraf signifikan 5%. Apabila rhitung 

lebih besar atau sama dengan rtabel (rhitung≥ rtabel) pada taraf signifikan 

 
20 Sugiyono. Metode Penelitian..., hal. 125 

 
21 Wayan Nurkancana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 

129 
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5%, maka butir pernyataan tersebut valid. Namun, jika rhitung lebih 

kecil dari rtabel (rhitung< rtabel), maka butir pernyataan tersebut tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas instrumen adalah kestabilan suatu alat ukur dalam 

mengukur apa yang diukur, artinya kapanpun alat ukur itu akan 

dipergunakan untuk mengukur, maka akan memberikan hasil yang 

sama meskipun dengan subjek dan waktu yang berbeda. Apakah 

instrumen reliabel atau tidak diketahui dengan cara mengkonsultasikan 

koefisiensi alfa dengan tabel interpresentasi kolerasi22  

 

H. Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data 

dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang 

telah dipilih dan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk 

menguji hipotesis yang disajikan melalui penyajian data. Analisis data 

kuantitatif adalah mengolah data yang sudah terkumpul dengan menggunakan 

statistik. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program komputer yaitu SPSS 16.0. Tahap analisis data dalam 

penelitian ini meliputi : 

  

 
22 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal. 257 
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1. Tahap Analisis Data Statistik Deskriptif 

Teknik ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai 

mana adanya. Pengolahan data ini bertujuan untuk mengubah data mentah 

dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus, sehingga 

memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut. Dalam tahap ini langkah 

yang ditempuh adalah menyiapkan data, yaitu data tentang motivasi, 

disiplin siswa serta prestasi belajar siswa di MTs Sunan Kalijogo 

Kalidawir Tulungagung. Dalam tahap ini data akan disajikan dalam  

A. MX + 1.5 SD (sangat tinggi)  

B. MX + 0.5 SD ( tinggi)  

C. MX - 0.5 SD (sedang)  

D. MX - 1.5 SD (rendah)  

Keterangan : 

Mx = Mean (rata-rata) 

SD = Standar Deviasi 

2. Diagram Lingkaran 

Diagram lingaran adalah suatu penyajian data dengan menggunakan 

gambar berbentuk lingkaran. Pada diagram lingkaran, daerahnya dibagi ke 

dalam sektor-sektor/bagian-bagian/juring-juring. Banyak sektor dalam 

suatu lingkaran menyatakan banyak keterangan data yang hendak 

disajikan, sedangkan besar sudut sektor sebanding dengan nilai data yang  

disajikan. 
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2. Tahap Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Data-data berskala interval sebagai hasil dari pengukuran pada umumnya 

mengikuti asumsi berdistribusi normal. Berbagai rumus statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian berdasarkan diri pada asumsi 

bahwa data yang bersangkutan memenuhi ciri sebaran normal, artinya data 

berdistribusi normal merupakan syarat yang harus dipenuhi.23 Uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.24 Hasil perhitungan 

yang dilakukan menggunakan SPSS dan taraf signifikan 5%. Apabila hasil 

perhitungan Asymp Sig (2-tailed) lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka 

data tersebut tidak berdistribusi normal dan bila lebih besar maka 

dinyatakan berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).25 Uji 

multikolinieritas digunakan untuk memenuhi persyaratan analisis regresi 

ganda yang terdiri atas 2 variabel bebas atau lebih. Uji multikolinieritas 

digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas 

terjadi multikolinieritas atau tidak. Multikolinieritas terjadi jika koefisien 

 
23 Ibid., hal. 159 
24 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: 

UNDIP, 2009), hal. 160 
25 Ibid., hal. 105 
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korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,600 dan jika lebih kecil atau sama 

dengan 0,600 maka tidak terjadi multikolinieritas.26 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika tidak tetap 

maka disebut heterokedastisitas.27 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakmaan varian yang 

berasal dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 

melakukan pengujian terhadap asumsi ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis grafik plots. Dasar analisis heteroskedastisitas, sebagai berikut: 

1) Titik – titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 

2) Titik – titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

3) Penyebaran titik – titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. 

4) Penyebaran titik – titik data tidak berpola. 

3. Analisis Data Statistik Inferensial 

Teknik analisis data statistik inferensial digunakan untuk 

mengagnalisis data sampel dan hasil akhirnya diberlakukan untuk 

populasi.Setelah melalui tahap uji prasyarat, tahap selanjutnya yaitu tahap 

pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

 
26 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 225 
27 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis..., hal. 139 
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regresi berganda. Regresi berganda adalah metode analisis yang tepat 

digunakan untuk masalah penelitian yang melibatkan satu varibel terikat Y 

yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas X. Regresi berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi (X1), kedisiplinan (X2) 

secara bersama – sama terhadap prestasi belajar (Y). Dengan rumus : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Dimana : 

Y = Variabel terikat 

X1, X2 = Varibael bebas 

a, b1 dan b2 = Konstanta 

Adapun ketentuannya sebagai berikut: 

a. Uji t  

Menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t 

adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen.28 Bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) anatara 

variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat Y. Dengan 

berpedoman: 

1) Jika nilai Sig. < α (0,05) maka H0 ditolak atau terdapat pengaruh 

variabel X terhadap Y.  

 
28 Ibid., hal. 98 
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2) Jika nilai Sig. > α (0,05) maka H0 diterima atau tidak terdapat 

pengaruh variabel X terhadap Y.  

b. Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.29 Bertujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama – 

sama) antara X1 dan X2 terhadap Y. Dengan berpedoman: 

1) Jika nilai Sig. < α (0,05) maka H0 ditolak atau terdapat pengaruh 

variabel X secara simultan terhadap Y.  

2) Jika nilai Sig. > α (0,05) maka H0 diterima atau tidak terdapat 

pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y.  

c. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat presentase atau 

seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh X1 dan X2 secara 

bersama – sama dan parsial terhadap Y. Untuk presentase secara 

bersama –sama dilihat melalui nilai R Square. Sedangkan untuk 

persentase parsial dapat dilihat melalui Partial Correlations. Koefisien 

determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai  R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

 
29 Ibid. 
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menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya 

jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen.30 

 
30 Ibid., hal. 97 


