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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Desain Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka dibutuhkan suatu 

desain penelitian. Desain penelitian merupakan suatu rencana atau rancangan 

yang dibuat oleh peneliti untuk membantu mengumpulkan dan menganalisis 

data penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei dalam bentuk 

explanatory. Penelitian survei explanatory ini menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif dan ditunjang dengan studi kepustakaan/ menggunakan 

literatur-literatur yang relevan dengan kajian penelitian. 

Penelitian survei menurut Kerlinger (Riduwan 2009 : 49) adalah: 

Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan 

hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. 

 

Penelitian survei ini biasanya dilakukan untuk mengambil suatu 

generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasi yang 

dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif. 

Sedangkan survei explanatory adalah suatu metode yang bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran akuntansi. Variabel dalam penelitian ini adalah lingkungan 
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keluarga dan motivasi belajar sebagai variabel independen dan prestasi 

belajar siswa sebagai variabel dependen. 

 

1.2 Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2009: 61) bahwa variabel penelitian adalah 

“suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini terdiri dari dua 

variabel bebas (independen) yaitu lingkungan keluarga (X1) dan motivasi 

belajar (X2) dengan variabel terikat (dependen) adalah prestasi belajar 

(Y). 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 
Skala 

Data 

No Item 

Lingkungan 

Keluarga. 

“Keluarga merupakan 

lingkungan pertama 

dan utama dalam 

pendidikan, 

memberikan landasan 

dasar bagi proses 

belajar pada 

lingkungan sekolah 

dan masyarakat. 

Faktor-faktor fisik dan 

sosial psikologis yang 

ada dalam keluarga 

sangat berpengaruh 

terhadap 

perkembangan belajar 

anak”. (Syaodih, 2009 

: 163) 

Lingkungan 

psikologis 

keluarga 

- Cara orang tua 

mendiidk 

 

- Relasi antar 

anggota 

keluarga 

 

- Pengertian 

orang tua 
 

- Latar belakang 

kebudayaan 
 

Interval 1,2,3,4,5,6 

 

 

7,8,9,10, 

11 

 

 

12,13,14, 

15,16 

 

17,18,19 

 

 

20,21,22 

 

 

23,24 

Lingkungan 

fisik keluarga 

- Suasana rumah 
 

- Keadaan 

ekonomi 

keluarga 
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Variabel Dimensi Indikator 
Skala 

Data 

No Item 

Motivasi Belajar. 

“Motivasi adalah 

suatu keadaan yang 

kompleks (a complex 

state) dan 

kesiapsediaan 

(preparatory) dalam 

diri individu 

(organisme) untuk 

bergerak (to move, 

motion, motive) ke 

arah tujuan tertentu, 

baik disadari maupun 

tidak disadari”. 

(Makmun, 2007 : 34) 

 

Motivasi 

intrinsik 

- Adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

 

- Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

 

- Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan 

 

- Adanya 

kegiatan yang 

menarik dalam 

belajar 

Interval 25,26,27, 

28 

 

 

29,30,31, 

32,33,34, 

35,36 

 

 

37,38,39 

 

 

 

 

40,41 

Prestasi Belajar Nilai UAS 

siswa 

Hasil 

perhitungan rata-

rata nilai UAS 

siswa untuk 

mata pelajaran 

ekonomi-

akuntansi kelas 

XI 

Interval  

 

1.3 Populasi dan Sampel 

1.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2009 : 117), “populasi adalah wilayah yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Berdasarkan pengertian di atas populasi yang diambil pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas XI IPS SMAN 1 Plumbon 

yang berjumlah 129 siswa dengan perincian sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Populasi Siswa 

 

 

 

Sumber: SMAN 1 Plumbon 

 

1.3.2 Sampel 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2009 : 118). Dalam pengambilan sampel 

ini menggunakan teknik sampling probability sampling yakni propotionate 

random sampling. Menurut Martono (2011 :76), “propotionate random 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan apabila 

sifat atau unsur dalam populasi tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional”. Apabila populasi sudah diketahui, maka untuk menentukan 

ukuran sampel penulis menggunakan rumus slovin: 

  
 

      
 

(Riduwan, 2010: 65) 

Dimana: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

   = presisi yang ditetapkan (5%) 

Maka, ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  
   

             
 

Kelas Jumlah Siswa 

XI IPS 1 37 

XI IPS 2 34 

XI IPS 3 34 

XI IPS 4 24 

Jumlah  129 
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Dari perhitungan di atas, jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 

98 orang. Sampel ini terdiri dari 34 siswa laki-laki dan 64 siswa perempuan. 

Setelah jumlah sampel keseluruhan diketahui, maka harus diketahui 

jumlah sampel pada masing-masing kelas. Untuk mengetahui jumlah sampel 

pada masing-masing kelas ini menggunakan rumus: 

   
  

 
    

(Riduwan, 2010: 66) 

Dimana: 

   = jumlah sampel menurut stratum 

n   = jumlah sampel seluruhnya 

   = jumlah populasi menurut stratum  

N  = jumlah populasi seluruhnya 

Tabel 3.3 

Perhitungan Jumlah Sampel dari Tiap Kelas 

Kelas Populasi Perhitungan Jumlah Sampel 

XI IPS 1 

 

XI IPS 2 

 

XI IPS 3 

 

XI IPS 4 

37 

 

34 

 

34 

 

24 

37  x 98 = 28,11 

129 

34  x 98 = 25,83 

129 

34  x 98 = 25,83 

129 

24  x 98 = 18,23 

129 

28 

 

26 

 

26 

 

18 

Jumlah 129  98 
Sumber Data Diolah 
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1.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.4.1 Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunaka oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

meliputi ; 

1. Angket/Kuesioner yaitu menurut Arikunto (2009: 27) mengemukakan 

pendapatnya bahwa: 

Pada dasarnya kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang 

harus diisi oleh orang yang akan diukur (responden). Dengan 

kuesioner dapat diketahui tentang keadaaan/data diri, pengalaman, 

pengetahuan sikap atau pendapatnya, dan lain-lain. 

 

Penelitian ini akan menggunakan kuesioner tertutup dimana 

peneliti sudah menyiapkan beberapa alternatif jawaban, sehingga 

responden hanya memilih satu diantara alternatif-alternatif jawaban 

yang telah tersedia dari masing-masing item. Pada kuesioner tersebut 

tidak ada jawaban yang salah atau benar.  

Angket ini akan diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Instrumen angket yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan numerical scale (skala numerik) 5 

point, karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe 

data dan skala interval, dimana data yang diolah berupa angka-angka 

yang kemudian disusun menggunakan kata-kata. Numerical scale ini 

termasuk kedalam rating scale, karena digunakan untuk 

mengungkapkan pilihan yang lebih disukai dan merangkingnya. 

Menurut Sekaran (2006: 33), skala numerik mirip dengan skala 
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differensial sematic, dengan perbedaan dalam hal nomor pada skala 1 

titik atau 7 titik disediakan, dengan kata sifat berkutub dua pada ujung 

keduanya. Tipe data yang digunakan adalah interval. Berikut ini 

merupakan keterangan untuk opsi jawaban yang tersedia pada angket: 

- Angka 5 untuk pernyataan tertinggi. 

- Angka 4 untuk pernyataan tinggi. 

- Angka 3 untuk pernyataan sedang. 

- Angka 2 untuk pernyataan rendah. 

- Angka 1 untuk pernyataan terendah. 

2. Dokumentasi yaitu melakukan pengkajian terhadap dokumen-dokumen 

untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel. Dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti nilai UAS yang diperoleh dari dokumentasi guru 

ekonomi akuntansi. Teknik  dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data variabel Y yaitu prestasi belajar siswa. 

 

1.4.2 Uji Instrumen Penelitian 

1.4.2.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2010 : 211) “validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu 

instrumen”. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur 

data dari variabel yang diteliti secara tetap. 
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Pengujian validitas instrumen ini terlebih dahulu dilakukan 

analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen 

dengan rumus Pearson Product Moment : 

    
 ∑    ∑    ∑  

√{ ∑    ∑  
 
} { ∑    ∑  

 
}

 

(Arikunto, 2009: 72) 

Dimana: 

    = koefisien korelasi antara variabe X dan variabel Y 

∑  = jumlah skor item 

∑  = jumlah skor total 

N   = jumlah responden 

Untuk menafsirkan hasil uji validitas, kriteria yang digunakan 

menurut Sugiyono (2010: 215) adalah: 

- Jika nilai          > nilai         maka item instrumen dinyatakan 

valid dan dapat dipergunakan. 

- Jika nilai         ≤ nilai         maka item instrumen dinyatakan tidak 

valid dan tidak dapat dipergunakan. 

Untuk pengujian validitas ini, penulis menggunakan perangkat 

lunak SPSS 20.0 for windows. Pengujian validitas dilakukan kepada 30 

responden di luar sampel penelitian. Berikut merupakan hasil 

perhitungan uji validitas untuk variabel lingkungan keluarga: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Lingkungan Keluarga 

No. Item                Keterangan 

1 0,217 0,361 Tidak Valid 

2 0,429 0,361 Valid 

3 0,394 0,361 Valid 

4 0,067 0,361 Tidak Valid 
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No. Item                Keterangan 

5 0,138 0,361 Tidak Valid 

6 0,238 0,361 Tidak Valid 

7 0,492 0,361 Valid 

8 0,504 0,361 Valid 

9 0,278 0,361 Tidak Valid 

10 0,201 0,361 Tidak Valid 

11 0,188 0,361 Tidak Valid 

12 0,255 0,361 Tidak Valid 

13 0,585 0,361 Valid 

14 0,500 0,361 Valid 

15 0,127 0,361 Tidak Valid 

16 0,720 0,361 Valid 

17 0,408 0,361 Valid 

18 0,350 0,361 Tidak Valid 

19 0,384 0,361 Valid 

20 0,233 0,361 Tidak Valid 

21 0,529 0,361 Valid 

22 0,568 0,361 Valid 

23 0,049 0,361 Tidak Valid 

24 0,399 0,361 Valid 

Sumber: Data Diolah 

 

Berdasarkan tabel 3.4 mengenai hasil uji validitas variabel 

lingkungan keluarga, dari 24 item pernyataan pada kuesioner diperoleh 

12 item pernyataan yang dinyatakan valid sehingga item-item tersebut 

dapat dipergunakan. Sedangkan untuk 12 item yang dinyatakan tidak 

valid maka item-item tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

Berikut merupakan hasil perhitungan uji validitas untuk variabel 

motivasi belajar siswa: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Motivasi Belajar Siswa 

No. Item                Keterangan 

25 0,375 0,361 Valid 

26 0,012 0,361 Tidak Valid 

27 0,553 0,361 Valid 
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No. Item                Keterangan 

28 0,480 0,361 Valid 

29 0,543 0,361 Valid 

30 0,426 0,361 Valid 

31 0,484 0,361 Valid 

32 0,023 0,361 Tidak Valid 

33 0,487 0,361 Valid 

34 0,364 0,361 Valid 

35 0,181 0,361 Tidak Valid 

36 0,395 0,361 Valid 

37 0,347 0,361 Tidak Valid 

38 0,266 0,361 Tidak Valid 

39 0,474 0,361 Valid 

40 0,525 0,361 Valid 

41 0,094 0,361 Tidak Valid 

 Sumber: Data Diolah 

 

Berdasarkan tabel 3.5 mengenai hasil uji validitas variabel 

motivasi belajar, dari 17 item pernyataan pada kuesioner diperoleh 11 

item pernyataan yang dinyatakan valid sehingga item-item tersebut dapat 

dipergunakan. Sedangkan untuk enam item yang dinyatakan tidak valid 

maka item-item tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai instrumen 

penelitian. 

 

1.4.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2010 : 221) : “reliabilitas menunjukkan pada 

satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah 

baik”. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.  
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Untuk menguji reliabilitas instrumen pada penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha Cronbach, yaitu: 

    [ 
 

     
 ] [   

∑  

  
 ] 

 (Riduwan, 2009: 116) 

Keterangan : 

    = Reliabilitas instrumen 

k = Banyak item pernyataan 

∑    = Jumlah varians butir soal 

   = Varians total 

Setelah diperoleh hasil dari perhitungan di atas, maka untuk 

menafsirkan hasilnya dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan 

kriteria uji sebagai berikut:  

Jika     >       , berarti reliabel. 

Jika     ≤        , berarti tidak reliabel. 

Untuk pengujian reliabilitas, penulis menggunakan perangkat 

lunak SPSS 20.0 for windows. Pengujian reliabilitas ini dilakukan kepada 

30 responden di luar sampel penelitian. Berikut merupakan hasil 

perhitungan uji reliabilitas untuk variabel keterampilan mengajar guru 

dan motivasi belajar siswa: 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel                Keterangan 

Lingkungan Keluarga 0,736 0,361 Reliabel 

Motivasi Belajar 0,736 0,361 Reliabel 

Sumber: Data Diolah 
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1.5 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka proses 

selanjutnya menggunakan perhitungan statistik parametrik sebaliknya jika 

data tidak berdistribusi normal maka untuk perhitungannya menggunakan 

statistik non parametrik (Sugiyono, 2012: 75). 

Teknik pengujian normalitas data dalam penelitian ini adalah dengan 

melihat grafik QQ-Plot dengan menggunakan alat Software SPSS 20.0 for 

windows. Menurut Trihendradi (2008: 155) menyatakan bahwa “Analisis 

QQ-Plot merupakan analisis plot grafik probabilitas secara umum yang 

digunakan untuk menetapkan apakah distribusi suatu variabel tertentu sesuai 

dengan variabel yang telah ditetapkan”. 

Grafik normal QQ-Plot memperlihatkan garis lurus yang terbentang 

dari kiri ke kanan atas dan titik-titik menyebar di sekitar garis. Observed 

Value adalah nilai pengamatan variabel, sedangkan Expected Normal adalah 

nilai normal yang diharapkan. Tingkat penyebaran titik di sekitar garis 

menunjukkan normal tidaknya suatu data. 
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1.5.2 Analisis Data 

1.5.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum 

mengenai variabel lingkungan keluarga dan variabel motivasi belajar, dan 

prestasi belajar siswa. Menurut Sugiyono (2010: 206);  

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

 

Di bawah ini merupakan langkah-langkah untuk memperoleh 

gambaran kedua variabel tersebut baik secara keseluruhan maupun 

berdasarkan setiap Indikatornya: 

1. Membuat tabulasi untuk setiap jawaban kuesioner yang telah diisi 

responden. 

Tabel 3.7 

Format Tabulasi Jawaban Responden 

No. 

Responden 

Indikator 1 Indikator 2 Indikator ... 
Skor 

Total 

1 2 3 Σ 1 2 3 Σ 1 2 3 ... Σ  Σ 1 - ... 

                              

 

2. Membuat kriteria penilaian setiap variabel dengan menentukan terlebih 

dahulu: 

a. Menentukan skor tertinggi dan skor terendah berdasarkan hasil dari 

tabulasi jawaban responden untuk tiap indikator maupun secara 

keseluruhan. 

b. Menentukan rentang kelas dengan rumus: 
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Rentang kelas = skor tertinggi – skor terendah 

c. Terdapat tiga kelas interval, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Kelas Interval 

Variabel 

Lingkungan 

Keluarga 

Motivasi 

Belajar 

Sangat Baik Sangat Tinggi 

Baik Tinggi  

Sedang Sedang 

Buruk Rendah 

Sangat Buruk Sangat Rendah 

 

d. Menentukan panjang kelas interval dengan rumus: 

                       
             

 
 

e. Menentukan interval untuk tiap kriteria penilaian. 

3. Membuat distribusi frekuensi untuk memperoleh gambaran umum 

maupun indikator setiap variabelnya dengan bentuk sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Distribusi Frekuensi Variabel/Indikator 

Kriteria  Interval Frekuensi 
Presentase 

(%) 

Sangat Baik/Sangat Tinggi    

Baik/Tinggi    

Sedang    

Buruk/Rendah    

Sangat Buruk/Sangat Rendah    

Jumlah   

Sumber: Data Diolah  

Membuat interpretasi hasil distribusi frekuensi untuk memperoleh 

gambaran umum maupun dimensi setiap variabelnya. 
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1.5.2.2 Statistik Inferensial 

Statistik inferensial berfungsi meramalkan dan mengontrol 

keadaan dan kejadian. Menurut Sugiyono (2010: 207), “statistik 

inferensial adalah teknik statistika yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.” Statistik 

inferensial ini cocok digunakan jika sampel diambil dari populasi yang 

jelas, dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara random. Terdapat 

dua jenis statistik inferensial yakni statisitik parametrik dan non 

parametrik. Di dalam statistik inferensial ini berisi estimasi, uji hipotesis, 

prediksi, dan perhitungan derajat asosiasi antara variabel-variabel. Pada 

penelitian ini, statistik inferensial digunakan untuk menjawab bagaimana 

pengaruh lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar siswa.  

 

1.5.2.2.1 Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis ini digunakan untuk menguji apakah hasil 

penelitian yang dilakukan sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian sesuai dengan teori yang ada. 

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009: 82),  

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti 

sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis 

merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak 

ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu 

harus ditolak. 
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Perumusan hipotesis statistik pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

       ,  Tidak ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

prestasi belajar siswa. 

       ,  Terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

prestasi belajar siswa  

       ,  Tidak ada pengaruh motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar siswa. 

       ,  Terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar siswa  

      ,  Tidak ada pengaruh lingkungan keluarga dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. 

      ,  Terdapat pengaruh lingkungan keluarga dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. 

Setelah perumusan hipotesis dibuat, langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji keberartian koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini 

digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. 

 

1.5.2.2.2 Koefisien Korelasi 

Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel 

berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau 
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lebih tersebut adalah sama. Uji korelasi dalam penelitian ini dilakukan 

dua uji korelasi yaitu, korelasi parsial, dan korelasi ganda. 

Korelasi parsial (Partial Correlation) menurut Arikunto (2009: 

359) adalah: 

Suatu teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui apakah ada korelasi antara suatu variabel bebas dengan 

variabel tergantung setelah dikontrol dengan variabel bebas yang 

lain. 

 

Uji korelasi parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan variabel X dan Y dimana salah satu variabel X dibuat tetap 

(konstan). Korelasi parsial dirumuskan sebagai berikut: 

 Rumus korelasi parsial antara persepsi siswa mengenai lingkungan 

keluarga (variabel X1) dan prestasi belajar (variabel Y) dimana 

motivasi belajar (variabel X2) dianggap tetap. 

 

      
              

√(     
 )       

  

 

(Sudjana, 2003: 265) 

 Rumus korelasi parsial antara motivasi belajar (variabel X2) dan 

prestasi belajar (variabel Y) dimana lingkungan keluarga (variabel 

X1) dianggap tetap. 

      
              

√(     
 )       

  

 

(Sudjana, 2003: 266) 
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Kemudian selanjutnya menggunakan koefisien korelasi ganda. 

Koefisien korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya 

pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama 

dengan variabel lain. 

Korelasi ganda ini berfungsi untuk menentukan hubungan antara 

dua variabel independen (X) atau lebih secara bersama-sama dengan 

variabel dependen (Y), yaitu pengaruh lingkungan keluarga dan 

motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. maka 

korelasi ganda yang diberi simbol R Rumusnya adalah sebagai berikut: 

          = 
√            –           

        
 

(Sudjana, 2003: 265) 

 

1.5.2.2.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Koefisien determinasi 

yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R
2
). Koefisien ini 

disebut koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada variabel 

dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel 

independen (Sugiyono, 2012: 231) maka digunakan rumus koefisien 

determinasi sebagai berikut: 

KD = R
2
 x 100% 

 (Sudjana;2003) 

 



72 
 

Intan Permana, 2014 
Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 
Xi Pada Mata Pelajaran Ekonomi-Akuntansi SMAN 1 Plumbon 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Keterangan: 

KD  = Koefisien determinasi 

R  = Koefisien korelasi 

 

Prosentase koefisien determinasi diartikan sebagai besarnya 

pengaruh yang diberikan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel 

terikat yang disebabkan oleh variabel yang lainnya. Sehingga besarnya 

pengaruh dari masing-masing variabel akan diketahui.  

 

1.5.2.2.4 Uji Signifikansi 

Uji signifikansi dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh 

yang ditemukan pada sampel tersebut berlaku atau tidak untuk seluruh 

populasi yang berjumlah 106 siswa. Perumusan hipotesis untuk uji 

signifikansi adalah sebagai berikut: 

   : koefisien korelasi tidak signifikan. 

   : koefisien korelasi signifikan. 

Uji signifikansi koefisien korelasi ini menggunakan dua rumus 

yaitu uji F dan Uji t. Uji F ini digunakan untuk pengujian taraf 

signifikansi korelasi ganda secara simultan, yaitu antara lingkungan 

keluarga dan motivasi belajar secara besrsama-sama terhadap prestasi 

belajar. Setelah Fhitung diketahui maka dibandingkan dengan Ftabel, 

dengan taraf dk pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1) dan taraf 

kesalahan yang ditetapkan 5%. Uji F ini dinyatakan dengan rumus: 
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Fhitung  
  

 

(    
)

     

 

    (Riduwan, 2009: 142) 

Dimana: 

R   = Nilai Koefisisen korelasi ganda 

k   = Jumlah variabel bebas (independen) 

n   = Jumlah sampel 

Fhitung  = Nilai F yang dihitung 

Kaidah pengujian signifikansi: 

Jika Fhitung  ≥ dari Ftabel, maka H1 diterima H0 ditolak, artinya signifikan. 

Jika Fhitung  < dari Ftabel, maka H1 ditolak H0 diterima, artinya tidak 

signifikan. 

 

Uji t digunakan untuk pengujian taraf signifikansi koefisien 

korelasi parsial antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar, dan 

motivasi belajar dengan prestasi belajar, yang berarti apakah koefisien 

korelasi tersebut bisa digeneralisasikan untuk populasi atau tidak. 

Setelah thitung diketahui maka dibandingkan dengan ttabel, dengan taraf 

kesalahan yang ditetapkan 5%. Uji t parsial ini dinyatakan dengan 

rumus: 

thitung = 
        √     

√           
 

 

   (Sudjana, 2003) 

Dimana: 

thitung = Nilai yang akan dibandingkan dengan ttabel 

rparsial = Nilai koefisien korelasi parsial 

n  = Jumlah sampel 
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Sehingga kaidah pengujian: 

Jika thitung  ≥ ttabel H1 diterima dan H0 ditolak, artinya signifikan. 

Jika thitung < ttabel H1 ditolak dan H0 diterima, artinya tidak signifikan. 

 


