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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Menurut Nasution (2009:23) “desain penelitian merupakan rencana tentang 

cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara 

ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu”. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survey yang menggunakan 

metode penelitian deskriptif dan verifikatif. 

Penelitian survei menurut Noor (2013:38) yaitu “mengumpulkan informasi 

tentang variabel dari sekelompok objek (populasi)”. Informasi variabel tersebut 

seperti pendapat, persepsi, sikap, prestasi, dan motivasi. Selain itu, didukung pula 

oleh pernyataan Kerlinger (dalam Riduwan, 2012:49) bahwa: 

Penelitian survei 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. 

 

Sedangkan menurut Sugiyono (2013:11) mengartikan penelitian survei 

sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan 

antar variabel, sosiologis maupun psikologis. 

 

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian 

survei merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari 

sekelompok objek dengan menggunakan angket sebagai instrumen penelitian. 

Dalam penelitian ini, informasi yang ingin diperoleh yaitu informasi motivasi 

belajar dan keaktifan belajar siswa. 

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 

verifikatif. Menurut Sugiyono (2013:29) metode deskriptif adalah:
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metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

 

Dengan demikian, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel yang diteliti sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, 

metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan motivasi belajar dan keaktifan  

belajar siswa kelas XII SMK YASEBHA pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi 

Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur.  

Sugiyono (2013:29) mengemukakan bahwa metode verifikatif adalah: 

suatu penelitian melalui pembuktian untuk mengukur hipotesis hasil 

penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan statistika sehingga 

didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau 

diterima. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian verifikatif ini 

dilakukan untuk menguji teori yang ada dalam menentukan diterima atau 

ditolaknya hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, metode verifikatif 

dimaksudkan untuk menguji pengaruh motivasi belajar terhadap keaktifan belajar 

siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, desain penelitian yang dianggap tepat bagi 

penelitian ini adalah penelitian survey dengan metode deskriptif dan verifikatif, 

karena penelitian ini akan mendeskripsikan motivasi belajar dan keaktifan belajar 

siswa, serta melakukan pengujian dan memverifikasi kebenaran teori mengenai 

pengaruh motivasi belajar terhadap keaktifan belajar siswa. 

B. Operasional Variabel 

Menurut Noor (2013:47) variabel penelitian “merupakan kegiatan menguji 

hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata”. 

Dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Adapun variabel bebasnya yaitu motivasi belajar. Sedangkan variabel terikatnya 

yaitu keaktifan belajar. 

Motivasi belajar merupakan dorongan yang rangsangannya berasal dari diri 

siswa maupun yang berasal dari luar. Sedangkan keaktifan belajar yaitu aktivitas 
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siswa baik mental maupun fisik untuk mengubah perilakunya kearah yang lebih 

positif. 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Motivasi 

Belajar 

1) Durasi 

2) Sikap 

3) Frekuensi 

4) Konsistensi 

5) Kegigihan 

6) Loyalitas 

7) Visi 

8) Prestasi 

9) Adanya dorongan yang diberikan oleh guru kepada 

siswa 

10) Suasana belajar yang menyenangkan, komunikatif 

dan interaktif 

Interval 

Keaktifan 

Belajar 
1) Keberanian mengajukan pertanyaan 

2) Mengerjakan soal-soal latihan 

3) Menyampaikan hasil pengerjaan soal-soal latihan 

baik lisan maupun tulisan. 

4) Keberanian mengungkapkan pendapat. 

Interval 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Polulasi 

Menurut Riduwan (2009:54) bahwa “populasi merupakan objek atau subjek 

yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian”. Sedangkan menurut Morissan “populasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII Akuntansi di SMK 

YASEBHA yaitu sebanyak 20 orang siswa. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Seperti pendapat Riduwan 

(2009:56) bahwa “sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti”. Sedangkan menurut Arikunto (Riduwan, 

2009:56) bahwa “sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi 



41 

 

Santi Junianti, 2019 
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR SISWA KELAS XII AKUNTANSI SMK YASEBHA 
PADA MATA PELAJARAN PRAKTIKUM AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA, DAGANG DAN MANUFAKTUR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.” 

Berdasarkan data populasi yang peneliti miliki, populasi tersebut kurang dari 

100 orang. Sehingga jumlah sampel penelitian ini sesuai dengan jumlah 

populasinya atau disebut dengan pengambilan sampel menggunakan teknik 

sampling jenuh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arikunto (2012:134) bahwa 

“apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Serta pendapat Riduwan (2009:64) 

bahwa “sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi 

digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus”. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah yang 

dilakukan untuk memperoleh data yang dikumpulkan serta mengolahnya untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. 

Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang 

lain yang bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan 

pengguna (Riduwan, 2009:71: Riduwan, 2012:25). Teknik pengumpulan data 

angket ini digunakan untuk memperoleh data motivasi belajar (variabel bebas) dan 

keaktifan belajar (variabel terikat).  

Angket dibedakan menjadi angket terbuka dan angket tertutup. Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, dimana responden hanya 

memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 

pendapatnya. Dalam penelitian ini, angket dibuat berdasarkan kisi-kisi instrumen 

penelitian yang telah ditentukan. Sedangkan untuk mengukur variabel yang 

diinginkan, peneliti menggunakan skala numerik. 

Menurut Sekaran (2006:33), skala numerik mirip dengan skala diferensial 

semantik, dengan perbedaan dalam hal nomor pada skala 5 titik atau 7 titik 

disediakan, dengan kata sifat berkutub dua pada ujung keduanya. Skala numerik 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok 
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orang tentang gejala sosial..  Dengan skala numerik data mentah yang di peroleh 

berupa angka-angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 

Tabel 3.2 

  Penelitian Skala Numerik  

No Pernyataan 
Jawaban 

5 4 3 2 1 

       

 
(Sekaran, 2006: 33)  

Keterangan: 

1. Angka 5 menunjukkan pernyataan positif tertinggi 

2. Angka 4 menunjukkan pernyataan positif tinggi 

3. Angka 3 menunjukkan pernyataan positif sedang 

4. Angka 2 menunjukkan pernyataan positif rendah 

5. Angka 1 menunjukkan pernyataan positif terendah 

 

Dalam pembuatan angket ini, dibuat terlebih dahulu kisi-kisi instrumen 

angket yang didalamnya mencakup indikator motivasi belajar dan keaktifan belajar 

yang kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan yang memiliki skala numerik untuk 

dipilih oleh responden sesuai dengan keadaannya. Adapun penyusunan kisi-kisi 

instrumen angket motivasi belajar dan keaktifan belajar dibuat oleh Peneliti dengan 

bimbingan Dosen Pembimbing. Selain itu, untuk kisi-kisi instrumen motivasi 

belajar, peneliti menjadikan penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi 

Kelas XI  Di SMA Negeri 24 Bandung” tahun 2009 oleh Evi Sofiyanti Suryana 

sebagai referensi. 

E. Teknik Pengujian Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan harus berkualitas dan telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya. Sesuai dengan pendapat Riduwan (2008: 109) bahwa 

“instrumen penelitian harus berkualitas dan sudah distandarkan sesuai dengan 

kriteria teknik pengujian validitas dan reliabilitas”. Dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka 

diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. 
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1. Uji Validitas 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Angket perlu diuji 

validitasnya. Menurut Ghozali (2013: 52) uji validitas ini digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu angket. Angket ini digunakan untuk 

memperoleh data motivasi belajar dan keaktifan belajar sehingga cukup memenuhi 

validitas konstruki saja. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013: 176) 

bahwa “instrumen yang non test digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi 

valisitas konstruksi”.  

 Rumus pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rumus Pearson Product Moment Correlation sebagai berikut. 

𝐫 =
𝐧 (∑ 𝑿𝒀)−( ∑ 𝑿)  (∑ 𝒀) 

√{ 𝒏 (∑ 𝑿𝟐) − (∑𝑿 )𝟐  } − { 𝒏 (∑ 𝒀𝟐) − (∑𝒀 )𝟐  }         

 (Arikunto, 2010:213) 

Keterangan: 

r  = Koefisien validitas item yang dicari 

X  = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y  = Skor total 

∑ 𝑋 = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑ 𝑌  = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑ 𝑋2 = Jumlah kuadrat skor dalam distribusi X 

∑ 𝑌2 = Jumlah kuadrat skor dalam distribusi Y 

𝑛  = Banyaknya responden 

Kaidah keputusan dari pengujian validitas di atas adalah bila rhitung > rtabel 

dengan tingkat signifikansi atau α = 0,05, maka item tersebut dapat dinyatakan valid 

dan layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Sebaliknya, jika rhitung ≤ 

rtabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak layak untuk digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

 

a. Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Belajar 

No 

Item 
Rhitung Rtabel Keterangan 
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1 0,561 0,361 Valid 

2 0,705 0,361 Valid 

3 -0,116 0,361 Tidak Valid 

4 0,666 0,361 Valid 

5 0,021 0,361 Tidak Valid 

6 0,574 0,361 Valid 

7 0,459 0,361 Valid 

8 0,432 0,361 Valid 

9 0,699 0,361 Valid 

10 0,453 0,361 Valid 

11 0,441 0,361 Valid 

12 0,519 0,361 Valid 

13 0,396 0,361 Valid 

14 0,234 0,361 Tidak Valid 

15 0,752 0,361 Valid 

16 0,622 0,361 Valid 

17 0,674 0,361 Valid 

18 0,705 0,361 Valid 

19 0,517 0,361 Valid 

20 0,353 0,361 Tidak Valid 

21 0,259 0,361 Tidak Valid 

22 0,537 0,361 Valid 

23 0,523 0,361 Valid 

24 0,642 0,361 Valid 

25 0,681 0,361 Valid 

Sumber: Data Diolah (lampiran) 

Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa tidak semua item 

instrumen motivasi belajar dinyatakan valid. Pada item nomor 3, 5, 14, 

20 dan 21 dinyatakan tidak valid, sehingga nomor item ini dihapuskan 

atau tidak digunakan dalam instrumen penelitian. 

 

 

b. Uji Validitas Instrumen Keaktifan Belajar 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Variabel Keaktifan Belajar 

No 

Item 
Rhitung Rtabel Keterangan 

26 0,544 0,361 Valid 

27 0,646 0,361 Valid 
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28 0,519 0,361 Valid 

29 0,539 0,361 Valid 

30 0,453 0,361 Valid 

31 0,386 0,361 Valid 

32 0,436 0,361 Valid 

33 0,572 0,361 Valid 

34 0,631 0,361 Valid 

35 0,757 0,361 Valid 

Sumber: Data Diolah (lampiran) 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa seluruh item 

instrumen keaktifan belajar dinyatakan valid, sehingga seluruh item ini 

digunakan dalam penelitian. 

2. Uji Realibilitas 

Selain uji validitas, instrumen penelitian berupa angket perlu diuji 

realibilitasnya. Ghozali menjelaskan bahwa (2013: 47): 

Realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

 

Adapun rumus pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 

𝒓 = (
𝒌

𝒌−𝟏
) (𝟏 −  

∑ 𝝈𝒃𝟐

𝝈𝒕𝟐 )    Arikunto (2010: 239) 

Keterangan: 

R  = Koefisien reliabilitas instrumen 

K  = Banyaknya bukti penyertaan atau banyak soal 

∑ 𝜎𝑏2 = Total varians butir 

𝜎𝑡2  = Total varians 

Sedangkan rumus untuk mencari variansnya adalah sebagai berikut. 

𝝈𝒃𝟐 =  
∑ 𝒙𝟐− [

∑(𝒙)𝟐

𝑵
]

𝑵
    Arikunto (2010: 239) 

Keterangan: 

∑ 𝝈 𝒃𝟐 = Varians butir 

∑ 𝑥  = Jumlah skor 
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N  = Jumlah responden uji coba 

 

Kaidah keputusan dari pengujian reliabilitas di atas adalah bila rhitung > rtabel 

berarti item tersebut reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Sebaliknya, jika rhitung < rtabel berarti item tersebut dinyatakan tidak reliabel, serta 

tidak dipercaya dan tidak layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Rhitung Rtabel Keterangan 

Motivasi Belajar 0,878 0,361 Reliabel 

Keaktifan Belajar 0,748 0,361 Reliabel 

Sumber: Data Diolah (lampiran) 

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa seluruh item instrumen baik 

instrumen motivasi belajar maupun keaktifan belajar dinyatakan reliabel, sehingga 

instrumen ini dapat dipercaya atau layak digunakan dalam penelitian ini. 

F. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2013: 207) analisis data merupakan “kegiatan setelah 

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

penelitian ini dilakukan berdasarkan jawaban dari setiap responden yang diperoleh 

dari penyebaran angket. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengubah data 

ke dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah untuk dibaca dan 

dipahami. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

statistik deskriptif. 

Menurut Arikunto (2010: 239) analisis deskriptif adalah 

“menginterpretasikan data dengan mengambil kesimpulan dari data dalam bentuk 

angka yang sudah ada ke dalam bentuk tulisan/kata-kata”. Didukung pula oleh 

Sugiyono (2013:207) bahwa statistik deskriptif adalah “statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Termasuk dalam statistik deskriptif 
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antara lain penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, 

perhitungan modus, median mean, perhitungan desil, persentil, dan lain-lain. 

Dengan demikian, analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai kondisi variabel motivasi belajar dan keaktifan 

belajar siswa kelas XII jurusan Akuntansi SMK YASEBHA pada mata pelajaran 

Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur.  

Statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum 

mengenai setiap variabel dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkah untuk 

mengetahui gambaran setiap variabel baik secara keseluruhan maupun berdasarkan 

setiap indikatornya: 

a. Mencatat jawaban dari setiap responden yang diperoleh melalui penyebaran 

angket ke dalam format tabulasi jawaban sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Format Tabulasi Jawaban Responden untuk Variabel Motivasi dan 

Keaktifan Belajar 

No. 

Responden 

Indikator Motivasi Belajar 
Skor 

Total 

1 2 ... ∑ ∑ 

      

b. Menentukan kriteria penilaian sebagai berikut. 

1) Menentukan jumlah skor tertinggi dan terendah berdasarkan jawaban 

responden pada tabel tabulasi jawaban responden. 

2) Menentukan rentang skor = jumlah skor tertinggi – jumlah skor 

terendah. 

3) Menentukan banyak kelas. Banyak kelas yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah tiga kelas untuk motivasi belajar terdiri dari kelas 

tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan untuk keaktifan belajar terbagi 

menjadi lima kelas atau kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang 

dan sangat kurang. 

4) Menentukan panjang kelas interval. 

Panjang kelas interval =
Rentang skor

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 (𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖)
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5) Menghitung banyaknya (frekuensi) jumlah skor yang masuk ke masing-

masing kategori yang berdasarkan panjang kelas (interval) yang telah 

ditentukan. 

6) Menghitung persentase masing-masing frekuensi 

Persentase =
Frekuensi

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖
 𝑥 100 

c. Menentukan distribusi frekuensi 

1) Membuat tabel distribusi frekuensi. 

Tabel 3.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi dan Keaktifan Belajar 

Siswa 

Kategori Interval Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Rata-Rata 

Skor 

Rendah      

Sedang     

Tinggi     

Jumlah    

 

2) Membuat interpretasi hasil distribusi frekuensi untuk memperoleh 

gambaran umum maupun gambaran setiap indikatornya. Menurut 

Santoso (2001:229), dalam menarik kesimpulan dapat menggunakan 

pedoman interpretasi hasil analisis deskriptif sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Pedoman Interpretasi Hasil Analisis Deskriptif 

Persentase Kriteria 

0% Tidak ada/tidak seorangpun 

1% - 24% Sebagian kecil 

25% - 49% Hampir setengahnya 

50% Setengahnya 

51% - 74% Sebagian besar 

75% - 99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

 

Adapun arti setiap kategori (tinggi, cukup, rendah) yang dikembangkan untuk 

setiap indikator variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Arti Kategori pada setiap Indikator Variabel 

Indikator Kategori Deskripsi 

Variabel Motivasi Belajar 
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Indikator Kategori Deskripsi 

1. Durasi Rendah Hanya sedikit waktu yang digunakan 

siswa dalam belajar 

Sedang Cukup lama waktu yang digunakan 

siswa dalam belajar 

Tinggi Sangat lama waktu yang digunakan 

siswa dalam belajar 

2. Sikap Rendah Siswa kurang senang dalam belajar 

Sedang Siswa cukup senang dalam belajar 

Tinggi Siswa sangat senang dalam belajar 

3. Frekuensi Rendah Siswa jarang belajar 

Sedang Siswa kadang-kadang belajar 

Tinggi Siswa selalu belajar 

4. Konsistensi Rendah Siswa kurang konsisten dalam belajar 

Sedang Siswa cukup konsisten dalam belajar 

Tinggi Siswa sangat konsisten dalam belajar 

5. Kegigihan Rendah Siswa kurang tekun dalam belajar 

Sedang Siswa cukup tekun dalam belajar 

Tinggi Siswa sangat tekun dalam belajar 

6. Loyalitas Rendah Siswa kurang berani mempertaruhkan 

tenaga dan pikirannya dalam belajar 

Sedang Siswa cukup berani mempertaruhkan 

tenaga dan pikirannya dalam belajar 

Tinggi Siswa sangat berani mempertaruhkan 

tenaga dan pikirannya dalam belajar 

7. Visi Rendah Siswa kurang memiliki target nilai yang 

tinggi dalam belajar 

Sedang Siswa cukup memiliki target nilai yang 

tinggi dalam belajar 

Tinggi Siswa sangat memiliki target nilai yang 

tinggi dalam belajar 

8. Prestasi Rendah Siswa memiliki prestasi yang rendah 

dalam belajar 

Sedang Siswa memiliki prestasi yang cukup 

dalam belajar 

Tinggi Siswa memiliki prestasi yang tinggi 

dalam belajar 

9. Adanya 

dorongan yang 

diberikan oleh 

guru kepada 

siswa 

Rendah Guru jarang sering memberikan 

dorongan belajar kepada siswa 

Sedang Guru kadang-kadang memberikan 

dorongan belajar kepada siswa 

Tinggi Guru selalu memberikan dorongan 

belajar kepada siswa 

10. Suasana belajar 

yang 

menyenangkan, 

Rendah Siswa merasa suasana belajar kurang  

menyenangkan, komunikatif dan 

interaktif dalam pembelajaran 
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Indikator Kategori Deskripsi 

komunikatif dan 

interaktif 

Sedang Siswa merasa suasana belajar cukup  

menyenangkan, komunikatif dan 

interaktif dalam pembelajaran 

Tinggi Siswa merasa suasana belajar sangat  

menyenangkan, komunikatif dan 

interaktif dalam pembelajaran 

Variabel Keaktifan Belajar 

1. Keberanian 

mengajukan 

pertanyaan 

Rendah Siswa kurang aktif dalam keberanian 

mengajukan pertanyaan  

Sedang Siswa cukup aktif dalam keberanian 

mengajukan pertanyaan  

Tinggi Siswa sangat aktif dalam keberanian 

mengajukan pertanyaan  

2. Mengerjakan 

soal-soal 

latihan 

Rendah Siswa kurang aktif dalam mengerjakan 

soal-soal latihan 

Sedang Siswa cukup aktif dalam mengerjakan 

soal-soal latihan 

Tinggi Siswa sangat aktif dalam mengerjakan 

soal-soal latihan 

3. Menyampaikan 

hasil 

pengerjaan 

soal-soal 

latihan baik 

lisan maupun 

tulisan 

Rendah Siswa kurang aktif dalam 

menyampaikan hasil pengerjaan soal-

soal latihan baik lisan maupun tulisan 

Sedang Siswa cukup aktif dalam menyampaikan 

hasil pengerjaan soal-soal latihan baik 

lisan maupun tulisan 

Tinggi Siswa sangat aktif dalam menyampaikan 

hasil pengerjaan soal-soal latihan baik 

lisan maupun tulisan 

4. Keberanian 

mengajukan 

pendapat 

Rendah Siswa kurang aktif dalam keberanian 

mengajukan pendapat 

Sedang Siswa cukup aktif dalam keberanian 

mengajukan pendapat 

Tinggi Siswa sangat aktif dalam keberanian 

mengajukan pendapat 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Menggunakan model analisis regresi sederhana sebagai pengujian hipotesis 

perlu diuji kelayakannya sebelum dilakukan pengolahan data dengan uji asumsi 

klasik. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas 

dan linearitas. 

a. Uji Normalitas 
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Menurut Ghozali (2013:160) “Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak”. Jika data 

berdistribusi normal maka statistik yang digunakan adalah statistik parametik. 

Menurut Ghozali (2013: 160-165) residual berdistribusi normal jika memiliki 

nilai signifikansi >0,05. 

Pengujian apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka uji normalitas 

dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai probabilitas Kolmogorov-Smirnov < 

nilai signifikansi, maka distribusi data dikatakan tidak normal, sedangkan jika 

probabilitas Kolmogorov-Smirnov > nilai signifikansi, maka distribusi data 

dapat dikatakan normal. 

  

b. Uji Linearitas 

Menurut Ghozali (2013: 166) uji linearitas digunakan untuk “melihat apakah 

spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak”. Selain itu, uji 

linieritas digunakan untuk menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikatnya linier. Pengujian ini memperlihatkan bahwa 

rata-rata perolehan data sampel terletak dalam garis yang linier. Uji ini 

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam penerapan metode regresi linear. 

Pengujian linieritas data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut (Riduwan dan Akdon, 2006:172): 

1) Menentukan jumlah kuadrat regresi (JKreg(a)) dengan rumus: 

𝑱𝑲𝒓𝒆𝒈 (𝒂) =  
(∑𝒀)𝟐

𝒏
 

2) Menentukan jumlah kuadrat regresi (JKreg(b|a)) dengan rumus: 

𝑱𝑲𝒓𝒆𝒈 (𝒃|𝒂) = 𝒃 [∑𝑿𝒀 −  
(∑𝑿)(∑𝒀)

𝒏
] 

Nilai b diperoleh dari persamaan regresi sederhana yaitu 𝑌 =

𝑎 + 𝑏𝑋 dengan perhitungan sebagai berikut (Sugiyono, 

2009:206): 

𝒃 =  
𝒏(∑𝒙𝒚) − (∑𝒙)(∑𝒚)

𝒏(∑𝒙𝟐) −  (∑𝒙)𝟐
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𝒂 =  
(∑𝒚)(∑𝒙𝟐) − (∑𝒙)(∑𝒙𝒚)

𝒏(∑𝒙𝟐) − (∑𝒙)𝟐
 

3) Menentukan jumlah kuadrat residu (JKres) dengan rumus: 

𝑱𝑲𝒓𝒆𝒔 =  ∑𝒀𝟐 − 𝑱𝑲𝒓𝒆𝒈 (𝒃|𝒂) − 𝑱𝑲𝒓𝒆𝒈 (𝒂) 

4) Menentukan rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) dengan 

rumus: 

𝑹𝑱𝑲𝒓𝒆𝒔 =  
𝑱𝑲𝒓𝒆𝒔

𝒏 − 𝟐
 

5) Menentukan jumlah kuadrat error (JKE) dengan rumus: 

𝑱𝑲𝑬 =  ∑𝑲  [∑𝒀𝟐 −  
(∑𝒀)𝟐

𝒏
] 

6) Menentukan kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus: 

𝑱𝑲𝑻𝑪 =  𝑱𝑲𝒓𝒆𝒔 −  𝑱𝑲𝑬 

7) Menentukan rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) 

dengan menggunakan rumus: 

𝑹𝑱𝑲𝑻𝑪 =  
𝑱𝑲𝑻𝑪

𝒌 − 𝟐
 

8) Menentukan rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan 

menggunakan rumus: 

𝑹𝑱𝑲𝑬 =  
𝑱𝑲𝑬

𝒏 − 𝒌
 

9) Menentukan nilai F hitung dengan menggunakan rumus: 

𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =  
𝑹𝑱𝑲𝑻𝑪

𝑹𝑱𝑲𝑬
 

10) Menetapkan taraf signifikansi uji yaitu sebesar 0,05.  

 

Adapun kriteria pengujiannya yaitu kelinieran dipenuhi oleh data jika Fhitung 

< Ftabel atau angka signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Jika 

angka signifikansi kurang dari 0,05, maka kelinieran data tidak dipenuhi. 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Menurut Gujarati dalam Ghozali (2013: 95) menerangkan bahwa analisis 

regresi pada dasarnya adalah 
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Studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu 

atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan atau mempresdiksi rata-rata populasi atau nilai rata-

rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang 

diketahui. 

 

Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel 

independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel 

dependen dengan suatu persamaan. Dalam analisis regresi dapat mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Pada penelitian ini, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi pada kekaktifan belajar siswa sebagai variabel 

dependen (variabel Y) dan besarnya nilai variabel Y berdasarkan nilai motivasi 

belajar sebagai variabel bebas (variabel X). 

Bentuk umum persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

Ŷ = 𝒂 + 𝒃𝑿 

       (Lind, et al, 2014:75) 

Keterangan: 

Ŷ = dibaca Y topi, adalah perkiraan nilai variabel Y untuk setiap X  

yang dipilih. 

𝑎 = titik potong Y, yakni nilai perkiraan Y ketika X = 0. Cara lain 

untuk menyebutkan nilai a adalah perkiraan nilai Y dimana garis 

regresi memotong sumbu Y ketika X sama dengan nol. 

𝑏 = kemiringan garis, atau rata-rata perubahan dalam Y untuk setiap 

perubahan satu unit (baik naik maupun turun) variabel bebas X 

𝑋 = nilai variabel bebas apapun yang dipilih. 

 

Nilai 𝑎 dan 𝑏 pada persamaan di atas dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus least square sebagai berikut (Sugiyono, 2009: 206). 

Rumus untuk mengetahui besarnya nilai 𝑎 

𝒂 =  
(∑𝒚)(∑𝒙𝟐) − (∑𝒙)(∑𝒙𝒚)

𝒏(∑𝒙𝟐) −  (∑𝒙)𝟐
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Rumus untuk mengetahui besarnya nilai b 

𝒃 =  
𝒏(∑𝒙𝒚) − (∑𝒙)(∑𝒚)

𝒏(∑𝒙𝟐) −  (∑𝒙)𝟐
 

Dimana, 𝑛 = Jumlah data sampel 

 

Setelah melakukan perhitungan dan diketahui nilai untuk 𝑎 dan 𝑏, nilai 

tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi sederhana yang telah 

ditentukan, untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

Pada penelitian ini, persamaan regresi tersebut dapat menunjukkan bagaimana 

pengaruh motivasi belajar (variabel X) terhadap keaktifan belajar siswa (variabel 

Y). 

Setelah ditentukan persamaan regresi yang dapat menunjukkan pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y, maka langkah selanjutnya adalah pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai suatu prosedur yang akan 

menghasilkan suatu keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis 

yang akan diuji pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif motivasi belajar 

(variabel X) sebagai variabel bebas terhadap keaktifan belajar siswa (variabel Y) 

sebagai variabel terikat. 

Adapun teknik pengujian hipotesis dalam analisis regresi sederhana yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Uji F dan Uji t dengan penjelasan sebagai 

berikut:  

 

a) Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji keberartian regresi pada analisis regresi 

linier. Artinya, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 

persamaan regresi yang telah ditentukan dapat digunakan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian. Rumus yang dapat digunakan untuk uji 

F ini adalah sebagai berikut: 

𝑭 =  
𝑱𝑲 (𝑹𝒆𝒈)/𝒌

𝑱𝑲 (𝑺)/ (𝒏 − 𝒌 − 𝟏)
 

       (Sugiyono, 2009:91) 

Keterangan: 
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𝐽𝐾 (𝑅𝑒𝑔) =  𝑏1 ∑𝑥1 𝑦 +  𝑏2 ∑𝑥2 𝑦  

𝐽𝐾 (𝑆) =  ∑𝑦2 − 𝐽𝐾 (𝑅𝑒𝑔)  

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung  dengan Ftabel, 

dengan tingkat signifikansi 0,05. Langkah-langkah pengujian dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

𝐻0 : regresi tidak berarti 

𝐻a : regresi berarti 

2) Menentukan Fhitung dan taraf signifikansi 

Perolehan hasil Fhitung dan signifikansinya dapat dilihat pada output 

tabel Anova. 

3) Menentukan Ftabel 

Ftabel dapat dilihat dalam tabel statistik, yaitu pada tingkat 

signifikansi 0,05 dengan 𝑑𝑘 1 atau 𝑑𝑘 pembilang = 𝑘 − 1 dan 𝑑𝑘 2 

atau 𝑑𝑘 penyebut =  𝑛 − 𝑘. Adapun 𝑛 adalah jumlah data dan 

𝑘 adalah jumlah perlakuan yang diamati. 

4) Kaidah keputusan 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima. 

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak. 

5) Membuat kesimpulan 

Kesimpulan diperoleh dengan membandingkan antara Fhitung dan 

Ftabel , dengan melihat kaidah keputusan yang telah ditentukan. Jika 

H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa regresi tidak berarti 

dan tidak dapat digunakan dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

Sebaliknya, jika H0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa regresi 

berarti dan dapat digunakan dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

b) Uji t 

Uji t dalam analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada 

penelitian ini, pengujian dilakukan dengan uji pihak kanan dengan 
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tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Adapun rumus yang digunakan untuk 

uji t adalah sebagai berikut: 

𝒕 =  
𝒃𝒊

𝑺𝒃𝒊
 

       (Sugiyono, 2009:184) 

Keterangan: 

𝑆𝑏𝑖      =  √𝑆𝑏
  2  

𝑆𝑏
  2     =  

𝑆2 𝑦𝑥

∑ 𝑋2 
(∑𝑋)2

𝑛

  

𝑆2 𝑦𝑥 =  
∑(𝑦− Ŷ) 2

(𝑛−2)
  

𝑆𝑏
  2     = Varians 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. 

Adapun langkah-langkah pengujian dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Merumuskan hipotesis 

Untuk variabel motivasi belajar 

𝐻0 : 𝛽1 = 0, motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap keaktifan 

belajar siswa 

𝐻a : 𝛽1 > 0, motivasi belajar berpengaruh positif terhadap keaktifan 

belajar siswa 

b) Menentukan thitung dan taraf signifikansi 

Perolehan hasil thitung dan signifikansinya dapat dilihat pada output 

tabel One Sample Test. 

c) Menentukan ttabel 

ttabel dapat dilihat dalam tabel statistik, yaitu pada tingkat 

signifikansi 0,05 dengan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 2. Adapun 𝑛 adalah jumlah 

data. 

d) Kaidah keputusan 

Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima. 

Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak. 

e) Membuat kesimpulan 
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Kesimpulan diperoleh dengan membandingkan antara thitung dan ttabel , dengan 

melihat kaidah keputusan yang telah ditentukan. Jika H0 diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar tidak memiliki pengaruh terhadap keaktifan 

belajar siswa. Sebaliknya, jika H0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar berpengaruh positif terhadap keaktifan belajar siswa. 


