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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif,

seperti yang dikemukakan oleh Ali (1985: 84), Metode deskriptif digunakan untuk

memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang, dilakukan

dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis atau pengolahan

data, membuat kesimpulan tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu

deskriptif situasi. Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk

pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas adalah

himpunan individu atau objek yang dapat diketahui atau diukur dengan jelas

jumlah maupun batasnya oleh Pabundu Tika (2005: 24), sedangkan pengertian

lain mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto,

2002: 106). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI pada
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SMA Swadhipa Bumisari Natar yang berjumlah 69 siswa dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 2. Jumlah Populasi Siswa Kelas XI SMA Swadhipa Bumisari Natar
Tahun pelajaran 2014/2015

No Kelas

Jumlah Siswa Kelas XI dalam Ketuntasan
Belajar Geografi Jumlah

Siswa
(populasi)

Tuntas
(≥80)

Persentase
(%)

Tidak
Tuntas
(<80)

Persentase
((%)

1 XI IPA 23 67,64 11 32,36 34
2 XI IPS 16 45,7 19 54,29 35
3 Jumlah 39 56,52 30 47,48 69
Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi dan Pengolahan data 2015

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2010: 118) sampel adalah bagian dari jumlah atau

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik non probability atau

non random sampling yaitu dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan

sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Kelas yang diambil sebagai

sampel adalah kelas yang memiliki prestasi belajar yang rendah.

Berdasarkan data prestasi belajar, kelas yang memiliki prestasi belajar yang

rendah adalah kelas XI IPS, rendahnya prestasi ini di duga karena adanya

pengaruh motivasi belajar dan kesiapan belajar siswa. Jadi sampel dalam

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Swadhipa Bumisari Natar yang

berjumlah 35 siswa.



46

C. Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah variabel. Variabel penelitian

merupakan subyek penjabaran tentang konsep yang terdapat pada judul yang

dibuat.

Menurut Suryabrata (2009: 25) variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang

menjadi objek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian

ini sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan

diteliti. Sedangkan pengertian lain mengatakan bahwa variabel penelitian adalah

objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto,

2006: 96).

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

a. Varibel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam

penelitian ini variabel bebasnya adalah:

1. Motivasi belajar siswa disebut sebagai variabel (X ).

2. Kesiapan belajar siswa disebut sebagai variabel (X ).

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar (Y) pada  mata

pelajaran Geografi kelas XI SMA Swadhipa Bumisari Natar Lampung Selatan

Tahun Pelajaran 2014/2015.
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D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ini bertujuan untuk memberikan kejelasan secara

operasional tentang variabel-variabel penelitian. Berikut operasional variabel

dalam penelitian ini.

a. Variabel Bebas

1. Motivasi Belajar Siswa

Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar

yang dapat ditandai dengan adanya suatu perubahan, sehingga tujuan belajar yang

diharapkan dapat tercapai.

Adapun Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) adanya hasrat dan keinginan berhasil,

2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar,

3) adanya harapan dan cita-cita masa depan,

4) adanya penghargaan dalam belajar,

5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar dan

6) adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan

individu dapat belajar dengan baik.

Indikator motivasi belajar terhadap siswa diatas menunjukkan bahwa motivasi

yang dimiliki siswa berasal dari motivasi intrinsik (motivasi yang timbul dari

dalam diri siswa) dan motivasi ekstrinsik (motivasi yang timbul karena ada

rangsangan dari luar). Motivasi intrinsik digambarkan dalam butir indikator yang
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berbunyi adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan

kebutuhan dalam belajar dan adanya harapan dan cita-cita masa depan. Sementara

motivasi ekstrinsik terdapat dalam butir indikator adanya penghargaan dalam

belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar dan adanya lingkungan

belajar yang kondusif sehingga memungkinkan individu dapat belajar dengan

baik.

Skala pengukuran dalam motivasi ini adalah skala likert. Dipandang dari

bentuknya, peneliti menggunakan skala likert. Arikunto (2006: 152) mengatakan

bahwa Likert Scale, sudah terdaftar, dimana responden tinggal membubuhkan

tanda check ( √ ) pada kolom yang sesuai. Tanda skala likert ini akan menjadi

alternatif pilihan jawaban dari responden, dalam 5 (lima) alternatif jawaban:

a. Sangat sesuai (SS) diberi skor 5,

b. Sesuai (S) diberi skor 4,

c. Ragu-ragu (RR) diberi skor 3,

d. Tidak Sesuai (TS) diberi skor 2 dan

e. Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1

Pertanyaan dalam skala motivasi belajar berjumlah 30 soal. Untuk kisi-kisi skala

motivasi belajar dapat dilihat dilampiran 2 (halaman 113).

2. Kesiapan Belajar Siswa

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk

memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi.
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Kesiapan belajar siswa dalam penelitian ini adalah kesiapan siswa dalam

mengikuti pembelajaran geografi yang dapat mempengaruhi prestasi belajar.

Adapun Indikator dari kesiapan belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kesiapan fisik (kondisi tubuh tidak terdapat penyakit yang mengganggu

proses belajar, melihat dengan baik tulisan di papan tulis, mendengar

penjelasan dengan baik meskipun bising, mengikuti pembelajaran dengan

baik, meskipun lelah dan mengantuk).

2. Kesiapan mental (tidak tertekan dengan adanya tugas, dapat berkonsentrasi

saat belajar, mempersiapkan diri sebelum pelajaran dimulai) dan

3. kesiapan sarana belajar (buku perpustakaan, fasilitas internet dan fasilitas

belajar geografi).

Untuk memperoleh data tentang kesiapan belajar siswa digunakan angket yang

akan dijawab oleh responden dengan lima alternatif pilihan jawaban sebagai

berikut:

 Bila memilih a memperoleh skor 5,

 Bila memilih b memperoleh skor 4,

 Bila memilih c memperoleh skor 3,

 Bila memilih d memperoleh skor 2 dan

 Bila memilih e memperoleh skor 1.

Pertanyaan yang dibuat untuk angket kesiapan belajar berjumlah 10 soal. Untuk

kisi-kisi angket kesiapan belajar dapat dilihat dilampiran 2 (halaman 113).
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b. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa. Prestasi belajar

siswa secara umum adalah kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran

setelah siswa mengikuti proses belajar. Dalam penelitian ini yang dimaksud

dengan prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh dalam mengikuti pembelajaran

geografi yang berupa nilai atau angka sebagai hasil dari suatu usaha pembelajaran.

Nilai  yang diperoleh adalah nilai hasil ujian semester ganjil yaitu siswa kelas XI

SMA Swadhipa Bumisari Natar Kabupaten Lampung Selatan pada mata pelajaran

Geografi. Untuk nilai tertinggi dari seluruh siswa yaitu 85, nilai terendah yaitu

57,5. Hasil yang diambil merupakan hasil dari ujian semester ganjil tahun

pelajaran 2014/2015 pada mata pelajaran Geografi.

Tabel 3. Variabel, Definisi Variabel, Indikator, Deskriptor, dan skala

No Variabel Konsep
Variabel

Indikator Deskriptor Skala

1
Motivasi
Belajar

(X1)

Motivasi adalah
keseluruhan daya
penggerak yang
menimbulkan
kegiatan belajar
yang dapat
ditandai dengan
adanya suatu
perubahan,
sehingga tujuan
belajar yang
diharapkan dapat
tercapai.

1.1 Adanya
hasrat dan
keingingan
berhasil

1.1.1 Keinginan
untuk
mendapatkan
hasil yang
optimal

I
N
T
E
R
V
A
L

1.1.2 Memiliki
kesungguhan
dalam belajar

1.2 Adanya
dorongan dan
kebutuhan
belajar

1.2.1 Adanya
dorongan dari
dalam dan dari
luar diri

1.2.2 Kebutuhan
untuk belajar

1.3 Adanya 1.3.1 Mempunyai
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harapan dan
cita-cita masa
depan

harapan dalam
belajar

1.3.2 Mempunyai
cita-cita masa
depan

1.4 Adanya
penghargaan
dalam belajar

1.4.1 Adanya
penghargaan dari
dalam diri sendiri

1.4.2 Adanya
penghargaan dari
luar

1.5 Adanya
kegiatan yang
menarik
dalam belajar

1.5.1 Kegiatan
yang menarik
didalam proses
belajar mengajar

1.5.2 Kegiatan
pendukung
didalam proses
belajar mengajar

1.6 Adanya
lingkungan
belajar yang
kondusif
sehigga
memungkink
an individu
dapat belajar
dengan baik

1.6.1 Keadaan
ruang belajar
mengajar

1.6.2 Sarana dan
prasarana yang
mendukung
kegiatan
pembelajaran

2
Kesiapan
Belajar

(X2)

Mengemukakan
kesiapan adalah
keseluruhan
kondisi
seseorang yang
membuatnya
siap untuk
memberi respon
atau jawaban di
dalam cara
tertentu terhadap
suatu situasi”.

2.1 Kesiapan
Fisik

2.1.1 Melihat
dengan baik
tulisan di papan
tulis

I
N
T
E
R
V
A
L

2.1.2 Mendengar
penjelasan dengan
baik, meskipun
bising

2.1.3 Mendengar
penjelasan dengan
baik, meskipun
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bising

2.1.4 Mengikuti
pembelajaran
dengan baik
meskipun lelah
dan mengantuk

2.2 Kesiapan
Mental

2.2.1 Tidak
tertekan dengan
adanya tugas

2.2.2 Dapat
berkonsentrasi
saat belajar
2.2.3 Dapat
berkonsentrasi
saat belajar

2.2.4 Mempersia
pkan diri
sebelum
pelajaran
dimulai

2.3 Kesiapan
Sarana dan
Prasarana

2.3.1 Buku
perpustakaan

2.3.2 Fasilitas
Internet

2.3.3 Fasilitas
belajar dirumah

E. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh teknik pengumpulan

data, karena data yang terkumpulakan digunakan sebagai bahan analisis dan

pembahasan. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
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1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan,

Sugiyono (2009: 158). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

a. Daftar jumlah siswa kelas XI SMA Swadhipa Bumisari Natar tahun pelajaran

2014/2015.

b. Data prestasi belajar geografi siswa kelas XI SMA Swadhipa Bumisari Natar

tahun pelajaran 2014/2015.

c. Data profil sekolah SMA Swadhipa Bumisari Natar.

2. Teknik Angket (Kuesioner)

Menurut Hadari Nawawi dalam Pabundu Tika (2005: 55) Angket (Kuesioner)

merupakan teknik atau usaha mengumpulkan data atau informasi dengan

menyampaikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab secara

tertulis oleh responden.

Angket merupakan alat pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian dan

pembuktian hipotesis. Pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dalam angket

(kuesioner) harus mengarah pada tujuan penelitian dan pembuktian hipotesis.

Metode ini ditujukan kepada seluruh responden yang menjadi sampel yaitu siswa

kelas XI IPS SMA Swadhipa Bumisari Natar, dengan cara memberikan kisi-kisi

pertanyaan atau pernyataan tentang motivasi belajar dan kesiapan belajar.
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Pertanyaan atau pernyataan yang akan diajukan sudah disediakan jawabannya

atau bersifat tertutup. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang

motivasi belajar dan Kesiapan belajar siswa.

F. Uji persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas digunakan sebagai alat ukur untuk hasil yang dikatakan valid (tepat). Uji

validitas instrumen merupakan prosedur pengujian untuk melihat apakah

pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner dapat mengukur dengan cermat atau

tidak. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang

diinginkan dan apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara

tepat.

Untuk menguji validitas data, peneliti mengolahnya menggunakan program SPSS

For windows release 17.0. dengan menggunakan rumus product moment.

r =
∑ (∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) (∑ (∑ ) }

Keterangan:r = Koefisien korelasi antara X dan Y, yang dalam hal ini dianggap

sebagai koefisien validitas item.N = Jumlah responden

Y = Skor total Y

X = skor total X

(Arikunto, 2006: 181)



55

Kriteria ujinya adalah membandingkan nilai rh (correlation) dengan rt (table

product moment apabila r > r dengan α = 0,05 dan dk = n maka alat

ukur dikatakan valid dan sebaliknya jika r < r maka item pertanyaan

tersebut tidak valid.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua alat ukur yaitu instrumen motivasi

belajar dan kesiapan belajar geografi siswa di sekolah, untuk instrumen motivasi

belajar peneliti menggunakan instrumen Asep Lukman Efendi (BK 2007) yang

telah diuji Ahli oleh: (1) Diah Utami Ningsih,S.Psi, MA, Psi. (2) Shinta Mayasari,

S.Psi, M.Psi, Psi. dan (3) Rani Rahmayanthi Z, S.Pd, MA. Hasil Uji Ahli Skala

motivasi belajar ini dapat dilihat di lampiran 5 (halaman 122).

Instrument motivasi belajar ini juga telah diuji tingkat validitas. Dari 60 item

pernyataan 30 item yang memberikan kontribusi atau valid sedangkan 30 item

tidak berkontribusi atau tidak valid. Jadi untuk skala motivasi belajar hanya 30

item yang dipakai tanpa diuji cobakan lagi oleh peneliti karena instrumen tersebut

sudah valid. Hasil dari uji validitas skala motivasi belajar dapat dilihat pada

lampiran 7 (halaman 124).

Untuk instrumen kesiapan belajar siswa di sekolah peneliti menggunakan

instrumen yang telah diuji validitas, yang di adaptasi dari Skripsi Wenda Norita

(Geografi 2008) dari 10 item pertanyaan yang dibuat 8 item yang berkontribusi

atau valid sedangkan 2 item tidak berkontribusi atau tidak valid. Item pertanyaan

yang tidak valid terdapat pada item 8 dan 9, item tersebut telah dilakukan

perbaikan. Jadi untuk angket kesiapan belajar sebanyak 10 item yang dipakai

tanpa diuji cobakan lagi oleh peneliti karena instrumen tersebut sudah valid. Hasil
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uji coba dan perhitungan validitas angket kesiapan belajar dapat dilihat di

lampiran 10 (halaman 127).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut

sudah baik (Arikunto, 2006:178). Oleh sebab itu instrumen yang sudah dapat

dipercaya atau reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula.

Tolak ukur klasifikasi rentang koefisien reliabilitas menurut Riduwan (2006: 98)

sebagai berikut :

Tabel 4. Rentang Koefisien Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas Kategori
0,80-1,00 Derajat keterandalan sangat tinggi
0,60-0,799 Derajat keterandalan tinggi
0,40-0,599 Derajat keterandalan cukup
0,20-0,399 Derajat keterandalan rendah
0,00-0,199 Derajat keterandalan sangat rendah

Dalam penelitian ini reliabilitas skala motivasi belajar siswa menggunakan rumus

alpha yaitu sebagai berikut :

Keterangan :

r11 = Koefisien realibilitas alpha

k = Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal

 2b = Jumlah varians butir
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2t = Varians total

(Arikunto, 2006: 183)

Reliabilitas skala motivasi belajar siswa dengan menggunakan rumus alpha

cronbach diperoleh hasil 0,974. Berdasarkan klasifikasi rentang koefisien

reliabilitas maka tingkat reliabilitas instrumen adalah sangat tinggi. Dengan

demikian instrumen motivasi belajar dapat digunakan untuk mengungkapkan data

yang diperlukan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan uji reliabilitas instrument

motivasi belajar dapat di liat di lampiran 8 (halaman 125).

Reliabilitas instrumen angket kesiapan belajar dalam penelitian ini menggunakan

rumus teknik belah dua dari spearman Brown, (Sugiyono, 2009:185) yaitu:

=

Keterangan:

= reliabilitas internal seluruh instrumenr = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

Reliabilitas angket kesiapan belajar menggunakan rumus Spearman Brown

diperoleh hasil sebesar 0,655 (Lampiran 11 halaman 129). Berdasarkan klasifikasi

rentang koefisien reliabilitas maka tingkat reliabilitas instrumen adalah tinggi

artinya instrumen kesiapan belajar dinyatakan reliable dan angket yang digunakan

sebagai alat pengumpul data tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan data

yang diperlukan dalam penelitian ini.
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G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh

responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2010: 147). Untuk

mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan juga

mengukur keeratan hubungan antara X dan Y digunakan analisis statistik

parametrik yaitu dengan menggunakan analisis koefisien korelasi regresi linier

ganda dan regresi linier berganda (multiple regression).

1. Uji Prasyarat Analisis Statistik Parametrik

Statistik parametrik digunakan jika asumsi yang diperlukan dapat terpenuhi.

Pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik dapat dilakukan apabila

asumsi yang diprasyaratkan terpenuhi. Uji prasyarat analisis data yang digunakan

antara lain, uji normalitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi normal

atu tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang

terdistribusi secara normal (Priyatno, 2012: 144). Uji normalitas dapat dilakukan

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

χ = (Oi − Ei)Ei
Keterangan:

Oi = frekuensi yang diamati, kategori ke-i
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Ei = frekuensi yang diharapkan dari kategori ke-i

k = jumlah kategori (Moh. Nazir, 2003: 408).

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 17

for Windows melalui uji One Sample Kolmogorov-Smirnov, metode pengambilan

keputusannya yaitu:

1) jika signifikansi (Asymp.sig) > 0,05, maka residual berdistribusi normal;

2) jika signifikansi (Asymp.sig) < 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal

(Duwi Priyatno, 2012: 147).

2. Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi

Uji asumsi klasik analisis regresi dalam penelitian ini menngunakan uji linieritas.

Uji Linieritas

Bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan

variabel terikat bersifat linier atau tidak (Priyatno, 2010: 42). Uji linieritas dapat

dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

F = RKRK
Keterangan:

Freg = harga bilangan F untuk garis regresi

RKreg = rerata kuadrat garis regresi

RKres = rerata kuadrat residu (Sutrisno Hadi, 2004: 13).
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Uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS

17 for Windows, dengan metode pengambilan keputusan yaitu:

1) jika signifikansi pada Linierity > 0,05, maka hubungan antara dua variabel

tidak linier;

2) jika signifikansi pada Linierity < 0,05, maka hubungan antara dua variabel

dinyatakan linier (Priyatno, 2010: 46).

H. Pengujian Hipotesis

Untuk memberikan jawaban atas hipotesis yang penulis ajukan, yaitu adanya

pengaruh motivasi belajar siswa dan kesiapan belajar siswa terhadap prestasi

belajar Geografi siswa SMA Swadhipa Bumisari Natar Lampung Selatan

dilakukan dengan  pengujian hipotesis secara parsial (sendiri-sendiri) dan

pengujian hipotesis secara simultan (serentak/bersama-sama).

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Sendiri-Sendiri)

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial (sendiri-sendiri)

adalah sebagai berikut:

a. Untuk menguji apakah ada pengaruh variabel Motivasi belajar (X1)  terhadap

prestasi belajar geografi siswa (Y), digunakan rumus koefisien korelasi regresi

linier ganda dengan hipotesis sebagai berikut.

: = 0 ( tidak ada pengaruh X1 terhadap Y)

: > 0 ( ada pengaruh X1 terhadap Y)
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Pengujian dilakukan dengan uji-T menggunakan nilai derajat kebebasan (dk) =

(n-k-1) dan taraf nyata α = 0,05.  Kriteria uji : tolak H0 jika t hit  ttab dan

selainnya diterima. Menurut Sudjana (2005: 380,386) persamaan ujinya :

b. Untuk menguji apakah ada pengaruh variabel kesiapan belajar (X2)  terhadap

prestasi belajar geografi siswa (Y), digunakan rumus koefisien korelasi regresi

linier ganda dengan hipotesis sebagai berikut:

: = 0 ( tidak ada pengaruh X2 terhadap Y)

: > 0 ( ada pengaruh X2 terhadap Y)

Pengujian dilakukan dengan uji-T menggunakan nilai derajat kebebasan (dk) =

(n-k-1) dan taraf nyata α = 0,05.  Kriteria uji : tolak H0 jika t hit  ttab dan

selainnya diterima. Menurut Sudjana (2005: 380,386) persamaan ujinya :

c. Untuk mengetahui  besarnya kontribusi pengaruh motivasi belajar (X1)

terhadap prestasi belajar geografi (Y) digunakan rumus derajat determinasi

parsial dengan  hipotesis sebagai berikut.
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: = 0 ( tidak ada kontribusi pengaruh X1 terhadap Y)

: > 0 ( ada kontribusi pengaruh X1 terhadap Y)

dengan  = 0,05.  Kriteria uji : tolak H 0 jika Fhit  Ftab, dan selainnya  diterima.

Menurut Sudjana (2005:386) persamaan ujinya:
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d. Untuk mengetahui  besarnya kontribusi pengaruh kesiapan belajar (X2)

terhadap prestasi belajar geografi (Y) digunakan rumus derajat determinasi

parsial dengan  hipotesis sebagai berikut.

: = 0 ( tidak ada kontribusi pengaruh X2 terhadap Y)

: > 0 (ada kontribusi pengaruh X2 terhadap Y)

dengan  = 0,05.  Kriteria uji : tolak H 0 jika Fhit  Ftab, dan selainnya  diterima.

Menurut Sudjana (2005: 386) persamaan ujinya adalah sebagai berikut:
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Dilanjutkan dengan rumus F parsial:
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2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Serentak/Bersama-Sama)

Untuk menguji hipotesis secara simultan (serentak/bersama-sama) menggunakan

teknik analisis statistik regresi berganda (multiple regression). Teknik analisis ini

digunakan untuk mengetahui arah hubungan variabel bebas dengan variabel

terikat, yaitu pengaruh motivasi belajar siswa (X1) dan kesiapan belajar siswa

(X2) terhadap prestasi belajar geografi siswa (Y). Apakah masing-masing variabel

bebas berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel

terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun

langkah-langkah dalam pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui bahwa regresi tersebut akan berarti tentang pengaruh

motivasi belajar (X1) dan kesiapan belajar (X2) terhadap prestasi belajar

geografi siswa (Y). Maka dilakukan uji regresi linier ganda dengan hipotesis

sebagai berikut:

H0 : 1b = 2b = 0 (tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y)

H1 : tidak semua ib = 0, i = 1,2 (ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y)
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Menurut Sudjana (2005: 348) untuk menguji hipotesis digunakan persamaan linier

ganda berikut:

Y= a+ +

Keterangan:

Y =  Variabel terikat (prestasi Belajar)

a = Konstanta Y bila X = 0

x = Subjek pada variabel independen

= Variabel independen (motivasi belajar)

= Varibel independen (Kesiapan belajar)

b = Koefisien regresi. Bila nilai b positif (+) = naik, sedangkan bila b

negatif (-) = turun

= Nilai koefisien regresi (motivasi belajar)

= Nilai Koefisien regresi (kesiapan belajar)

Pengujian dilakukan dengan  uji-F  menggunakan nilai  dk = (k; n-k-1) dan taraf

 = 0,05.  Kriteria uji : tolak H 0 jika Fhit  Ftab, dan selainnya  diterima.

Menurut  Sudjana (2005: 354) persamaan ujinya:
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Keterangan:

Jk(reg) = ∑ Y + ∑ Y

Jk(res) = ∑ − jk(reg)

n = Banyaknya responden

k = Banyak kelompok

b. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh motivasi belajar (X1) dan

kesiapan belajar (X2)  terhadap prestasi belajar geografi (Y), digunakan rumus

derajat determinasi ganda dengan  hipotesis sebagai berikut.

: = 0 ( tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y)

: > 0 (  ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y)

Pengujian dilakukan dengan  uji-F  menggunakan nilai dk = (k; n-k-1) dan taraf 

= 0,05. Kriteria uji : tolak H 0 jika Fhit  Ftab, dan selainnya  diterima. Menurut

Sudjana (2005: 383) persamaan ujinya:
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