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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

bersifat lapangan (field research). Sedangkan tekhnik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis korelasional  (correlation 

reseach), yaitu sebuah statement yang menyatakan adanya hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Penelitian korelasi bertuan untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih atau untuk mendekteksi 

sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-

variasi pada satu atau faktor lain berdasarkan koefesien korelasi.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan disini yakni penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan 

analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode 

statistik. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi pendekatan 

kelompok atau signifikasi antar variabel yang diteliti. Penelitian korelasi 

bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau 

lebih atau untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor 

berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan 

pada koefisien. 

Adapun yang akan diteliti oleh peneliti yaitu adakah pengaruh antara 

latar belakang ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar. Dalam hal ini 

penulis meneliti pengaruh latar belakang ekonomi orang tua sebagai variabel 

X dan motivasi belajar siswa sebagai variabel Y. 
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Bagan 3.1 Skema Pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa 

 

 

   

  

 

B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Subjek yang 

digunakan ialah siswa  di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 

Banjarmasin, khususnya kelas VIII (Delapan). Populasi dari penelitian ini 

adalah siswa-siswi SMP Negeri 20 Banjarmasin, khususnya kelas VIII 

(Delapan). 

 Tabel 3.1Keadaan Siswa Kelas VIII (Delapan) 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 VIII A 13 12 25 

2 VIII B 15 13 28 

3 VIII C 15 14 29 

4 VIII D 13 14 27 

5 VIII E 15 13 28 

6 VIII F 14 13 27 

Ekonomi Orang 

Tua 
Motivasi Belajar Siswa 
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Jumlah Keseluruhan 164 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel merupakan sebagai bagian dari populasisebagai 

contoh wakil dari populasi yang akan diteliti. Untuk menyederhanakan proses 

pengumpulan data dan pengolahan data maka penulis mengambil teknik 

pengambilan sampel dengan purposive Rendon sampling. Teknik ini 

dilakukan dengan cara pengambilan subjek adanya tujuan tertentu, bukan 

berdasarkan atas strata, rondon, atau daerah. 

Peneliti melakukan penelitian tentang Pengaruh Latar Belakang Orang 

Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

20 Banjarmasin. Dengan mempertimbangkan kriteria dan beberapa alasan 

dalam memilih sampel. Berdasarkan pertimbangan dan kreteria yang di 

inginkan dan alasan yang tepat maka dipilihlah kelas VIII sebagai sampel 

yang mewakili dari populasi siswa Sekolah Menengah Pertama 20 

Banjarmasin. 

 

Tabel 3.2 Data Sampel Siswa Kelas VIII SMP Negeri 20 Banjarmasin 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VIII A 9 10 19 

2 VIII B 6 13 19 

3 VIII C 10 9 19 

4 VIII D 9 10 19 

5 VIII E 10 9 19 
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6 VIII F 8 11 19 

Jumlah 52 62 114 

 

Dari tabel di atas penulis mengambil sampel hanya kelas VIII 

(Delapan) yang terdiri dari 6 Kelas, untuk mewakili seluruh siswa siswa di 

Sekolah Menengah PertamaNegeri 20 Banjarmasin adapun alasan penulis 

memilih kelas VIII (Delapan) sebagai sampel peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Kelas VIII (Delapan) telah mempunyai pengalaman belajar yang 

cukup lama yakni sudah dapat beradaptasi terhadap tuntutan dan 

kewajiban yang sesuai dengan program sekolah. 

b. Kelas VIII memiliki jumlah siswa yang paling banyak, sehingga 

mempunyai peluang untuk pengambilan sampel jenis pendekatan 

kuantitatif. 

 

Alasan penulis tidak mengambil sampel kelas VII dan IX karena: 

1. Siswa kelas VII (Tujuh), masuk ajaran baru, masih baru memasuki 

masa belajar masa Orientasi terhadap lingkungan sekolah dan masih 

terpengaruh dengan kondisi belajar Sekolah dasar (SD). 

2. Siswa kelas IX, tidak diambil  sampel karena tidak diizinkan untuk 

diambil datanya untuk penelitian karena siswa kelas IX hanya diminta 

untuk fokus dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN). 

 

C. Data dan Sumber data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri data primer dan data 

sekunder, data primer sebagai data penelitian dan data sekunder sebagai data 

penunjuang. 
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a. Data primer 

(1) Data hasil latar belakang ekonomi orang tua siswa  kelas VIII 

(Delapan) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 

Banjarmasin. yang tinggi seperti penghasilan orang tua lebih 

dari Rp. 2.000.000,- yang sedang lebih dari 1.000.000,- dan 

rendah kurang dari Rp. 500.000,- Perbulan. 

(2) Data hasil tingkat Motivasi Belajar siswa kelas VIII (Delapan) 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Banjarmasin. yang 

tinggi yaitu siswa yang pantang menyerah mengerjakan soal 

yang rumit , yang sedang mengerjakan soal tepat waktu tanpa 

peduli dengan hasil yang diperoleh dan yang rendah putus asa 

dan terpuruk dalam mengalami kegagalan dalam belajar. 

(3) Data hasil korelasi yaitu signifikan antara latar belakang 

ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII 

(Delapan) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 

Banjarmasin. 

b. Data skunder  

(1) Sejarah berdirinya dan perkembangan SMP Negeri 20 

Banjarmasin. 

(2) Sarana dan prasarana sekolah 

(3) Tenaga pengajar dan staf  TU SMP Negeri 20 Banjarmasin. 

(4) Jumlah siswa. 

2. Sumber data 

Untuk memperoleh data tersebut, penulis menggali data yang 

bersumber dari: 

a. Responden, yaitu siswa kelas VIII (Delapan) di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 20 Banjarmasin. 

b. Pihak yang terkait mengenai judul yang diangkat oleh penulis. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan pekerjaan yang paling penting dalam 

meneliti Alat atau Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala atau angket penyesuaian diri yang dikembangkan oleh peneliti  

berdasarkan teori Alat ukur yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah alat 

yang digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat motivasi belajar siswa kelas 

VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Banjarmasin. Pertanyaan dalam 

skala psikologi digunakan sebagai stimulus guna memancing jawaban berupa 

refleksi dari keadaan responden dan untuk mengumpulkan indikasi dari aspek 

motivasi belajar. Teknik  pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

menggunakan skala psikologis, wawancara, dan obsevasi. Yakni diadaptasi dari 

1. Angket/koesioner 

Angket atau koesioner (daftar pertanyaan/pernyataan secara tertulis) 

merupakan suatu tekhnik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak bertanya langsung dengan responden), instrumen  atau alat 

pengumpulan datanya juga disebut angket berisi angket sejumlah pertanyaan 

atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden
22

.  

2. Wawancara 

Teknik ini sebagai penunjang metode lain, yaitu sebagai pelengkap 

keterangan terkait data yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan cara 

tanya jawab (dialog) secara langsung kepada orang-orang yang dianggap 

dapat memberikan informasi atau penjelasan terkait data yang diperlukan 

seperti: kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran, dan staf tat usaha di SMP 

Negeri 20 Banjarmasin. 

 

                                                             
22

Nana Syaodih Sukmadita, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya) h.219 
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3. Studi Dokumenter  

Studi Dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik
23

. Dalam studi dokumentasi didalam penelitian 

ini, peneliti nantinya akan menyelidiki tentang dokumen yang menunjukan 

hasil atau motivasi belajar siswa di SMP Negeri 20 Banjarmasin. Yaitu 

berupa nilai-nilai siswa yang diambil dari nilai raport semester ganjil. 

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang mengenai data, sumber data, dan 

tekhnik pengumpulan data: 

 

MATRIKS 

Tabel 3.3 Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 

Data hasil Latar Belakang Ekonomi Orang 

Tua  khususnya kelas VIII (Delapan) 

diSekolah Menengah Pertama Negeri 20 

Banjarmasin. 

Siswa Angket 

2 

Data hasil Motivasi Belajar khususnya kelas 

VIII (Delapan) diSekolah Menengah Pertama 

Negeri 20 Banjarmasin. 

Siswa Angket 

4 

Data penunjang, meliputi: 

Gambaran umum tentang lokasi penelitian 

diantaranya sejarah berdirinya SMP Negeri 

20 Banjarmasin. 

TU Dokumentasi 

   

                                                             
23

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h.221 



28 
 

E. Desain Pengukuran 

1. Instrumen Penelitian 

Peneliti mengembangkan panduan/pedoman koesioner untuk membantu 

siswa dalam meningkatkan motivasi belajar. Perancangan panduan/pedoman 

tersebut dilaksanakan dengan prosedur dan disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. Peneliti tidak melakukan uji ahli, karena pedoman serta 

skala/angket motivasi belajar yang diadaptasi dari Masnimawati Gulo 

(Universitas Sanata Dharma) sudah validitas dan reabilitas, karena sudah 

terjamin validitas dan reabilitasnya. Selain itu skala/angket tersebut sudah 

terstandar.  

 

F. Prosuder Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan 

yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Observasi kenlokasi penelitian. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

c. Mengajukan desain profosal. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar  setelah desain profosal disetujui. 

b. Memperbaiki desain profosal berdasarkan pembimbing skripsi. 

c. Memohon surat riset kepala dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin untuk melaksanakan penelitian. 

d. Menyerahkan surat riset kepala sekolah yang bersangkutan dan 

berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah sebagai pengganti guru 

BK untuk mengatur jadwal penelitian. 

e. Menyusun angket dan mengumpulkan data yang dilanjutkan dengan 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 
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3. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengadakan penelitian untuk menggali data dilapangan. 

b. Melakukan observasi dan membagikan angket. 

c. Mengolah dan menganalisis data. 

 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan laporan hasil penelitian. 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi mengenai laporan 

yang telah disusun diadakan koreksi dan perbaikan hingga disetujui. 

c. Siap dibawa ke sidang munaqasah skripsi untuk dipertahankan dan 

disempurnakan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu melihat atau memeriksa kembali kesempurnaan, 

kelengkapan, dan kejelasan data yang diperoleh, apakah data sudah 

lengkap atau tidak dan dapat dipahami. 

2. Skoring, yaitu memberi nilai pada setiap data jawaban yang ada dalam 

angket untuk merespon dengan ketentuan sebagai berikut: 

Dalam mengumpulkan data latar belakang ekonomi orang tua 

Peneliti tidak  melakukan pengukuran validitas dan reabilitas, karena 

sudah terjamin validitas   dan reabilitasnya.Selain itu kuesioner 

tersebut sudah terstandar.Sedangkan untuk mengumpulkan data 

motivasi belajar menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan 

dengan disertai sejumlah jawaban dalam  bentuk  skala  Likert  dengan  

teknik  skoring yang dirancang untuk item positif dan negatif. Skala 

Likert yang digunakan sebagai berikut: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak  Setuju (STT).  



30 
 

Kuesioner yang  digunakan untuk penelitian ini adalah  

kuesioner  yang sudah diujicobakan oleh Masnimawati Gulo di 

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 

3. Tabulasi, yaitu menuangkan data jawaban yang telah diberikan ke 

dalam bentuk tabel selanjutnya dinyatakan dalam bentuk frekuensi dan 

prosentasi. 

 

Rumus: p= 
𝑓

𝑁
× 100% 

Keterangan  

p= Persentase yang diperoleh 

F= Frekuensi yang diperoleh dari jawaban responden 

N= Jumlah banyaknya individu atau responden 

 

 

Kategori jawaban skala Motivasi Belajar 

Pernytaan Positif(+) Skore Pernytaan Negatif(-) skore 

Sangat setuju (SS) 5 Sangat setuju (SS) 1 

Setuju (S) 4 Setuju (S) 2 

Ragu-ragu (RR) 3 Ragu-ragu (RR) 3 

Tidak setuju (TS) 2 Tidak setuju (TS) 4 

Sangat tidak setuju 

(STS 

1 Sangat tidak setuju 

(STS) 

5 

 

4. Klasifikasi/Koding 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang telah 

terkumpulkan kemeudian dikatagorikan sesuai dengan rumusan masalah 

yang dicantumkan. 
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5. Interprestasi 

Memberikan penafsiran terhadap data yang tertuang dalam tabel 

dengan kategori sebagai berikut: 

a) 0% - < 20% = Rendah Sekali 

b) 20% - < 40% = Rendah 

c) 40% - < 60% = Sedang 

d) 60% - < 80% = Tinggi 

e) 80% - < 100% = Sangat Tinggi
24

 

 

H. Mengolah dan Mengalisis Data 

1. Uji prasyarat 

Diperlukan guna mengetahui apakah analisis data untuk pengujian 

hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak 

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi nornal atau tidak 

b. Uji linieritas 

1) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat 

Ho: data Latar belakang ekonomi orang tua diterima dengan 

data motivasi belajar siswa tidak berperoleh linier. 

Ha: data Latar belakang ekonomi orang tua diterima dengan 

data belajar siswa  berperoleh linier. 

2) Menentukan taraf signifikan α= 0,5% 

- Menghitung jumlah kuadrat regresi ( JK reg a ) 

Jkreg (a) = 
(∑𝑦)2

𝑛
 

- Menghitung jumlah kuadrat regresi (Jkreg a ) 

Jkreg a (b/a) = b(∑XY -
∑𝑋.∑𝑌

𝑛
 

- Menghitung jumlahkuadrat residu ( Jkres) 

                                                             
24

Riduan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta), h. 89 
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(Jkres) =∑𝑦2- (Jkreg a (a/b) + Jkreg a) 

- Menghitung rat-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg(a/b) 

(RJKres) = 
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠

𝑛−2
 

- Menghitung F hitung 

F hitung = 
𝑅𝐽𝐾 𝑟𝑒𝑔 

𝑎

𝑏 

𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠
   

- Menghitung F tabel 

F hitung= F (a) . (n-2) 

 

2. Uji Regresi linear sederhana 

Berdasarkan pemaparan tentang skala likert sebelumnya, maka data 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalahdata berjenis interval. Oleh karena 

itu, data dapat langsung diolah untuk kemudian dimasukkan ke aplokasi SPSS 

For Windows sebagai alat bantu analisis. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana. Analisa 

regresi sering digunakan sebagai alat untuk meremal secara ilmiah. Variabel 

yang digunakan untuk meramal dinamakan Prediktor sedangkan yang 

diramalkan dinamakan kriterium. 

Regresi yang dipakai dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah regresi sederhana. Jenis regresi ini dipakai karena hanya ada satu 

variabel predi ctor/bebas/independen yaitu latar belakang ekonomi orang tua 

dan satu variabel kriterium/terikat/dependen yaitu motivasi belajar siswa. 

Adapun rumus regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 

Y= a+Bx 

Keterangan: 

Y = variabel prediktor, yaitu siswa 

Kriterium, yaitu ekonomi orang tua 

a= intersep/konstanta ( nilai Y apabila X=0) 

b = koefisien regresi/ slop (nilai peningkatan ataupun peneurunan) 

Untuk mencari nilai analisis koefesien variansi, digunakan rumus 

sebagai berikut : 

Persamaan garis a digunakan rumus:  
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   a= 
∑𝑌−𝑏 .∑𝑋

𝑁
 

  

Persamaan garis b digunakan rumus: 

  b = 
𝑛.∑𝑋𝑌−∑𝑋.∑𝑌

𝑛.∑𝑥2−(∑𝑥)2  

 

Langkah awal regresi adalah pemeriksaan terhadap asumsi yang 

meliputi pengujian sitasdistribusi normalitas residual, tidak adanya problem 

heteroke. 

Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukan tinggi atau 

rendahnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi yang 

tinggi menandakan besarnya hubungan antara dua variabel 

 

rxy =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑𝑥)(∑𝑦)

√{𝑛∑𝑥2−(∑𝑥)2  }{ 𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2  }
  

Keterangan:  

rxy : koefesien kolerasi antara variabel x dan variabel y 

n : jumlah peserta didik  

∑x : jumlah skor item nomor i 

∑y : jumlah skor total 

∑xy : jumlah hasil perkalian antara x dan y 

 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi yang dikuadratkan ( r Square) dinamakan 

dengan koefisien determinasi atau koefisien tertentu. Koefesien determinasi 

merupakan proposi untuk menentukan terjadinya persentase variasi bersama 

antara variable X dengan variabel Y jika dikalikan dengan 100%. 

Maksud dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan ( kontribusi yang diberikan variabel X dengan Perubahan 

variabel Y). 
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KP = (r)2 X 100% 

 

Koefisien Korelasi  Nilai r ( Suharsimi Arikunto) 

Besar Nilainya Interpretasi 

Antara 0,800 sampai 1,000 Sangat tinggi  

Antara 0,600 sampai 0,800 Tinggi  

Antara 0,400 sampai 0,600 Cukup  

Antara 0,200 sampai 0,400 Rendah  

Antara 0,000 sampai 0,2,00 Sangat rendah  

 

4. Uji T 

Tujuan membandingkan t tabel dan t hitung adalah untuk mengetahui 

apakah Ho ditolak atau diterima berdasarkan kaidah pengujian.  

1. Membuat hipotesis dengan uraian kalimat 

Ha : terdapat pengaruh positif antara latar belakang ekonomi orang 

tua terhadap motivasi belajar siswa 

Ho : tidak terdapat pengaruh positif antara latar belakang ekonomi 

orang tua terhadap motivasi belajar siswa 

 

2. Kaidah pengujian 

a. Jika t tabel < t hitung, maka Ho diterima 

b. Jika t tabel > t hitung, maka Ha diterima 

3. Membandingkan t hitung dan t tabel 

4. Membuat hipotesis dengan nilai probabilitas 

 Ho : :tidak terdapat pengaruh positif antara latar belakang ekonomi 

orang tua terhadap motivasi belajar siswa 
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Ha :  terdapat pengaruh positif antara latar belakang ekonomi orang 

tua terhadap motivasi belajar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




