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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah dukungan sosial orang tua, harga diri 

(self-esteem) sebagai variabel bebas dan prestasi belajar sebagai variabel 

terikat. 

 

3.2.  Definisi Operasional 

A. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah penguasaan ilmu pengetahuan atau ilmu 

ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, yang biasanya 

ditunjukkan dengan nilai tes (ujian) atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru ( Tu’u, 2004). Prestasi belajar yang akan digunakan adalah 

berdasarkan hasil belajar atau  nilai rata-rata semester 1 siswa kelas 2 IPS 

1 dan 2.  

B. Dukungan Sosial Orangtua 

Dukungan sosial orangtua merupakan persepsi individu mengenai 

sikap orangtua terhadap dirinya yang membuatnya merasa diterima, 

dicintai, diperhatikan, dihargai dan menjadi bagian dari keluarga. Aspek 

dukungan sosial orang tua yaitu: dukungan emosional, dukungan 

penghargaan atau penilaian, dukungan informatif, dan dukungan 

instrumental. 

C. Harga Diri 

Harga diri merupakan evaluasi diri yang ditegakkan dan 

dipertahankan oleh individu dan berasal dari interaksi individu dengan 

orang-orang atau lingkungannya serta tumbuh dari sejumlah penghargaan, 
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penerimaan dan perlakuan orang lain yang diterima oleh individu tersebut, 

(Coopersmith dalam Burns, 1993). Aspek-aspek yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah aspek rasa mampu, diterima, dan dibutuhkan. 

 

3.3.  Alat Ukur Penelitian 

Data yang terkumpul meliputi : data dari responden yang mencakup 

nama, jenis kelamin, dan usia. Selain dari itu juga dikumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan indikator variabel-variabel yang diteliti, yaitu: 

prestasi belajar, dukungan sosial orang tua, dan harga diri. 

Semua skala baik prestasi belajar, dukungan sosial orang tua dan 

harga diri dibuat dalam bentuk skala Likert dengan empat alternatif 

jawaban sebagai berikut: 

Skor jawaban            Item   Item  
  

 Favorable       Unfavorable 
SS   = Sangat sesuai  4    1 
S     = Sesuai   3    2 
TS   = Tidak sesuai  2    3 
STS = Sangat Tidak sesuai 1    4 

 
A.  Skala Dukungan Sosial Orang Tua 

Pengukuran variabel dukungan sosial orangtua menggunakan metode 

pengisian kuesioner berupa skala dari Malecky dan Elliot (1999) yang 

sudah dimodifikasi oleh penulis selaku peneliti dengan tingkat keabsahan 

adalah 0,97. Rentang validitas dari skala ini adalah dari 0,92 sampai 

dengan 0,95. Aspek dari variabel tersebut di atas sejalan dengan aspek 

dukungan sosial orang tua yang dikemukakan oleh Smet (1994). Makin 

tinggi nilai (scoring) angket tersebut, menunjukkan dukungan sosial 

orangtua semakin tinggi, demikian juga sebaliknya. Indikator empirik 
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pengukuran konsep dukungan sosial orang tua dapat dilihat pada Tabel 

3.2. berikut: 

Tabel 3.1 
Daftar Sebaran Item Skala Dukungan Sosial Orang Tua 

Aspek Indikator Item No. Item 
F U 

1. Emosional, yaitu 
dukungan orang tua 
terhadap individu untuk 
memberikan keyakinan 
bahwa individu dicintai 
dan diperhatikan 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orangtua selalu 
menenangkan 
perasaan saya 
jika gelisah 
menghadapi 
ujian. 

1  

Orangtua selalu 
membesarkan 
hati saya jika 
kecewa karena 
hasil ujian yang 
kurang 
memuaskan. 
 
 
Orangtua selalu 
mendampingi 
saya ketika 
belajar untuk 
menghadapi 
ujian 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

Orangtua selalu 
memberikan 
reward atau 
hadiah pada 
saya agar 
termotivasi 
untuk belajar 

4  

Orangtua selalu 
memberikan 
lelucon yang 
ringan agar saya 

5  
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tidak sedikit 
tegang sebelum 
menghadapi 
ujian. 

Kepedulian Orangtua tidak 
pernah 
mempedulikan 
kesulitan dalam 
studi saya. 

 6 

Orangtua 
memberikan 
dorongan ketika 
saya merasa 
kurang yakin 
dengan 
kemampuan 
untuk meraih 
prestasi 
akademik di 
sekolah. 

7  

Orangtua tidak 
mempercayai 
kemampuan 
saya untuk 
meraih prestasi 
di sekolah. 

 8 

  Apabila saya 
mengutarakan 
kesulitan dalam 
studi, orangtua 
selalu 
mendengarkan. 

9  

Orangtua 
memasukkan 
saya dalam 
bimbingan 
belajar, agar 
mampu 
mengikuti 
pelajaran di 
kelas. 

10  

2. Penghargaan atau 
penilaian, yaitu dukungan 
orang tua terhadap 

Penghargaan  atau 
penilaian positif 

Orangtua 
memberikan 
pujian apabila 

11  
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individu sebagai bahan 
introspeksi diri dan 
motivasi baginya agar 
berbuat lebih baik dari 
sebelumnya 

saya mampu 
melakukan tugas 
sekolah dengan 
sebaik-baiknya 
Orangtua 
mengingatkan 
apabila sikap 
saya kurang baik 
selama 
mengikuti 
pengajaran di 
kelas. 

12  

pujian dari 
orangtua tidak 
pernah saya 
terima meskipun 
dapat mengatasi 
masalah yang 
sedang dihadapi 
di sekolah. 

 13 

Orangtua tetap 
menghargai 
hasil kerja keras 
saya dalam 
belajar. 

14  

Orangtua selalu 
berusaha 
menyakinkan 
kemampuan 
saya dalam 
meraih prestasi. 

15  

Motivasi untuk 
maju dalam 
memiliki 
pandangan positif 
pada keberhasilan 
orang lain 
 
 
 
 
 

Orangtua tidak 
pernah 
memperhatikan 
apa yang saya 
lakukan di 
sekolah. 

 16 

Orangtua 
mengutarakan 
kebanggaan 
terhadap saya, 
ketika 
berprestasi di 

17  
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sekolah. 

Apabila prestasi 
akademik buruk 
di sekolah, 
orangtua tidak 
mempedulikan 
saya dalam 
memperbaiki 
kesalahan 

 18 

Orangtua sering 
mencontohkan 
keberhasilan 
orang lain 
kepada saya 
agar dapat 
meningkatkan 
kemampuan 
dalam studi di 
sekolah. 
 

19  

3. Informasi, yaitu 
dukungan orang tua yang 
dapat membantu individu 
dalam memecahkan 
masalah. 

a. Nasehat Orangtua 
memberikan 
nasihat agar 
saya belajar 
dengan tekun. 

20  

b. Saran dalam 
memecahkan 
masalah 

Saran atas setiap 
masalah di 
sekolah  yang 
selalu diberikan 
oleh orangtua. 

21  

4. Instrumental, yaitu 
dukungan orang tua yang 
berupa barang dan jasa 
yang dapat membantu 
kegiatan individu 

a. Waktu dan 
tenaga 

Orangtua 
menyediakan 
waktu serta 
tenaga untuk 
membantu saya 
dalam belajar. 

22  

Orangtua 
membantu saya 
dalam 
memikirkan 
banyak hal yang 
berhubungan 

23  
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Tabel 3.2 
Item Favorable dan Unfavorable 

 

B.  Skala Harga Diri (Self-Esteem) 

Pengukuran variabel harga diri digunakan dengan skala pengumpul 

data Self-Esteem Inventory (SEI) yang disusun oleh Coopersmith (1967) 

dengan rentang validitas berkisar antara 0,71 sampai 0,80 serta tingkat 

keabsahan adalah 0,9327 dan  yang telah disadur ke dalam versi bahasa 

dengan studi di 
sekolah. 

b. Pemberian 
bantuan uang 
dan hadiah 
atau pujian 
dari orang 
tua 

Sangat sulit 
mendapatkan 
bantuan dari 
orangtua bila 
saya 
memerlukan 
uang untuk 
membeli buku. 

24  
 

 

Hadiah atau 
pujian diberikan 
orangtua jika 
saya dapat 
melakukan 
pekerjaan di 
sekolah dengan 
baik. 

25  

Jumlah   20 5 

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1. Emosional 1,2,3,4,5,7,9,10 6,8 10 

2. Penghargaan atau 

penilaian 

11,12,14,15,17,19 13,16,18 9 

3. Informasi 20,21 - 2 

4. instrumental 22,23,24,25 - 4 

Jumlah 20 5 25 
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indonesia oleh Yuniarti (1988) dengan tingkat 25 item dan telah 

dimodifikasi oleh penulis selaku peneliti. 

Tabel 3.3 

Daftar Sebaran Item Skala Harga Diri (Self-Esteem) 

Aspek Indikator  Item No. Item 
F  U 

1. Rasa Mampu Menyukai diri dan terampil 
mengambil keputusan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dapat 
mengambil 
keputusan 
dengan tepat. 

4  

Merasa senang 
dengan diri 
sendiri apabila 
mencapai target 
belajar yang 
diinginkan. 

5  

Merasa diri 
populer di 
kalangan teman 
sekolah. 

8  

Merasa tidak 
perlu 
membutuhkan 
bantuan apabila 
ada kesulitan di 
sekolah. 

 13 

Menyakini 
keabsahan 
pendapat yang 
dikemukakan 
tentang materi 
yang diajarkan 
di dalam kelas. 

14  
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Saya berani 
menanyakan 
sesuatu kepada 
guru ketika 
belum paham 
tentang materi 
yang diajarkan 
di dalam kelas. 
 

19  

  
 
 
 
 

Saya merasa 
percaya 
terhadap orang 
lain yang 
membantu 
dalam belajar. 

20  

Saya merasa 
tidak percaya 
diri apabila ada 
teman yang jauh 
lebih pintar. 

 21 

Saya belajar 
karena terpaksa. 

 22 

Saya 
mempunyai 
pendirian yang 
teguh dalam 
meraih prestasi 
belajar. 

24  

2. Rasa 
dibutuhkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mempunyai pemahaman 
yang tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saya kadang 
ingin meniru 
perilaku teman-
teman di 
sekolah. 

1  

Saya merasa 
kesulitan untuk 
membagikan ide 
dalam kelompok 
belajar. 

 2 

Berniat untuk 
merubah 
anggapan 
teman-teman 
tentang saya.  

3  

Saya merasa  16 
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tidak betah di 
rumah apabila 
orangtua 
menyuruh 
belajar. 
Saya perlu 
waktu untuk 
penyesuaian. 

7  

Memahami 
bahwa 
keberadaan saya 
begitu berarti 
bagi keluarga. 
 

9  

  Keluarga 
memahami 
perasaan saya. 

10  

Saya merasa 
putus asa 
apabila tidak 
naik kelas. 

 11 

Saya merasa 
tidak berarti 
apabila tidak 
mempunyai 
teman di 
sekolah. 

 12 

Memahami 
kapasitas 
kemampuan 
saya dalam 
belajar. 

15  

Saya mengikuti 
proses belajar di 
sekolah dengan 
tidak sungguh-
sungguh. 

 17 

Saya merasa 
kurang percaya 
diri dengan 
penampilan 
ketika di 
sekolah. 

 18 

Tidak yakin  23 
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Tabel 3.4 

Item Favorable dan Unfavorable 

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
1. Rasa mampu 4,5,8,14, 13 5 
2. Rasa 

diterima 
19,20,24 6,21,22 6 

3. Rasa 
dibutuhkan 

1,3,7,9,10,15 2,16,11,12,17,18,23,25 14 

Jumlah 13 12 25 
 

3.4.  Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

A.  Uji Validitas dan Reliabilitas Skala 

1. Uji Validitas 

Analisa validitas adalah  ketepatan dan kecermatan suatu item atau 

instrumen data dalam mengukur apa yang ingin diukur (Hadi, 1994). 

Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsinya, maka perlu untuk dilakukan pengukuran 

secara cermat terhadap pertanyaan-pertanyaan. Untuk mengetahui 

validitas dari alat ukur adalah mengkorelasikan skor item dengan skor 

total, dan untuk memperoleh koefisien korelasi dengan skor total 

digunakan teknik korelasi product moment dari Pearson menggunakan 

bantuan komputer dengan SPSS for windows versi 17.0 pada setiap item 

dengan hasil 
kerja keras 
belajar yang 
saya raih. 
Saya merasa 
tidak percaya 
diri apabila 
prestasi belajar 
menurun. 

 25 

Jumlah    13 12 
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dari kedua angket yang digunakan. Dalam penelitian ini suatu item 

dikatakan valid apabila koefisien korelasi item totalnya >0,30 (Azwar, 

2010). 

2. Uji Reliabilitas 

Analisa reliabilitas adalah analisis yang banyak digunakan untuk 

mengetahui keajekan atau konsistensi alat ukur yang menggunakan 

skala, kuisioner, atau angket. Maksudnya untuk mengetahui apakah alat 

ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika 

pengukuran diulang kembali (Priyatno, 2009). Penentuan reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach dalam  SPSS for 

windows versi 17.0, dengan alasan karena sesuai untuk tes-tes yang 

memiliki item untuk dapat diskor dalam suatu rentang nilai tertentu. 

Kriteria reliabilitas  menurut Sekaran (1992) adalah apabila r kurang dari 

0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 

adalah baik. Kriteria yang lain tentang reliabilitas adalah apabila suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnally, 1960). 

 

3.5. Hasil Uji Coba Alat Ukur Dalam Validitas dan Reliabilitas Skala 

Sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya, penulis selaku 

peneliti mengadakan uji coba alat ukur (try out) terlebih dulu untuk 

mengetahui ketepatan dan kecermatan serta tingkat reliabilitas alat ukut 

tersebut. Subjek dalam uji coba alat ukur penelitian ini adalah siswa 

kelas II IPS 1 dan 2 SMAK.Mgr.Soegijapranata, Pasuruan (jatim) 

dengan jumlah 43 siswa. Adapun alat ukur yang akan diujicobakan 

adalah skala dukungan sosial orang tua dan skala harga diri. Dari 43 

angket yang dibagikan, semuanya terkumpul kembali dan memenuhi 
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syarat untuk diskor dan dianalisis. Data inilah yang digunakan untuk 

menghitung validitas dan reliabilitas dari alat ukur tersebut. 

3.5.1 Skala Dukungan Sosial Orang Tua 

Berdasarkan hasil uji validitas Corrected Item-Total Correlation 

dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item skala 

dukungan sosial orang tua dalam penelitian ini, diperoleh 1 item yang 

gugur dan 24 item valid, dengan rentang nilai antara 0.314 sampai 

dengan 0.691. Coefisien Alpha Cronbach dari 24 item valid adalah 

0.909, untuk itu berdasarkan hasil uji reliabilitas yang diperoleh, 

didapatkan bahwa skala dukungan sosial orang tua ini sah atau valid dan 

berada pada kategori dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang 

hendak diukur yaitu skala dukungan sosial orang tua karena memiliki 

tingkat reliabilitas yang baik yaitu di atas 0.80 (Sekaran, 1992). Dan 

dinyatakan memiliki reliabilitas yang ideal karena Cronbach Alpha > 

0.60 (Nunnally, 1960). 

Penyebaran item valid dan item gugur dari skala dukungan sosial orang 

tua dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 
Sebaran Item Valid dan Item Gugur 
Skala Dukungan Sosial Orang Tua 

No Aspek 
Item Jumlah Item 

Favorable Unfavorable 
Valid Gugur 

Valid Gugur Valid Gugur 
1. Emosional  1, 2, 3, 

4, 5, 7, 
9 

10 6, 8 - 9 1 

2. Penghargaan 
atau penilaian 

11, 12, 
14, 15, 
17, 19 

- 13, 16, 
18 

- 9 - 

3. Informasi  20, 21 - - - 2 - 
4. Instrumental 22, 23, 

24, 25 
- - - 4 - 

Total  19 1 5 - 24 1 
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3.5.2 Skala Harga Diri 

Berdasarkan hasil uji validitas Corrected Item-Total Correlation 

dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item skala harga 

diri dalam penelitian ini, diperoleh 2 item yang gugur dan 23 item valid, 

dengan rentang nilai antara 0.362 sampai dengan 0.650 Coefisien Alpha 

Cronbach dari 23 item valid adalah 0.904, untuk itu berdasarkan hasil uji 

reliabilitas yang diperoleh, didapatkan bahwa skala dukungan sosial orang 

tua ini sah atau valid dan berada pada kategori dapat diandalkan untuk 

mengukur variabel yang hendak diukur yaitu skala dukungan sosial orang 

tua karena memiliki tingkat reliabilitas yang baik yaitu di atas 0.80 

(Sekaran, 1992). Dan dinyatakan memiliki reliabilitas yang ideal karena 

Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnally, 1960). 

Penyebaran item valid dan item gugur dari skala harga diri dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 
Sebaran Item Valid dan Item Gugur 

Skala Harga Diri 

 

 

No Aspek 
Item Jumlah Item 

Favorable Unfavorable 
Valid Gugur 

Valid Gugur Valid Gugur 
1. Rasa mampu 4, 5, 

18, 14 
- 13 - 5 - 

2. Rasa diterima 20, 24 19 6, 21, 
22 

- 5 1 

3. Rasa 
dibutuhkan 

3, 7, 9, 
10, 15 

1 2, 16, 
11, 12, 
17, 18, 
23, 25 

- 13 1 

Total  11 2 12 1 23 2 
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3.6. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah 

penelitian yang dicakup (Usman & Akbar, 1996). Arikunto (2006) juga 

menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dengan 

demikian populasi yang dimaksud adalah siswa SMA Kristen 1 Salatiga 

(terakreditasi A). 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Teknik 

sampling berguna untuk: (1) mereduksi anggota populasi menjadi anggota 

sampel yang mewakili populasinya (representatif), sehingga kesimpulan 

terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. (2) lebih teliti menghitung 

yang sedikit daripada yang banyak, (3), menghemat waktu, tenaga, dan 

biaya (Usman & Akbar, 1996). Teknik sampling yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah total sampling (Suharsini, 1996) Dengan demikian, peneliti 

akan menggunakan siswa kelas XI IPS di SMA Kristen 1 Salatiga. Alasan 

memilih kelas IPS untuk SMA Kristen 1 Salatiga sebagai bahan penelitian, 

dikarenakan kelas ini dengan jumlah murid yang paling banyak tidak 

pernah mandul dalam hal prestasi belajarnya. Dari prestasi yang telah 

diraih, penulis selaku peneliti hendak ingin mencari tahu apakah ada 

pengaruh dukungan sosial orang tua dan harga diri sebagai prediktor 

terhadap prestasi belajar. Jumlah kelas XI IPS yang akan menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah 95 siswa. 

 

3.7.  Teknik Analisa Data 

A. Uji Asumsi Klasik 

Supramono dan Haryanto (2005) menyatakan bahwa sebelum 

melakukan pengujian hipotesis, data perlu terlebih dahulu diuji agar 
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memenuhi Criteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), sehingga 

dapat menghasilkan parameter penduga yang sahih. Uji tersebut meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas. 

A.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui dan menguji sebuah data 

atau sampel berdistribusi normal atau hampir berdistribusi normal atau 

bahkan tidak berdistribusi normal dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual (Arikunto, 2006). Pengujian normalitas dilakukan 

dengan melihat grafik histogram dan P-P Plot Test. Normalitas P-P Plot 

Test dideteksi dengan melihat titik-titik yang mengikuti garis linear dan 

bergerak dari bawah ke kanan atas. Sehingga bila titik-titik tersebut 

mengikuti garis linear, berarti data terdistribusi normal, dan analisis dapat 

dilanjutkan (Santoso, 2000). Sedangkan uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan 

untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal. Sebuah data 

dapat dikatakan terdistribusi secara normal jika nilai p lebih besar dari 0,05, 

sebaliknya jika nilai p lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi 

secara normal (Ghozali, 2011). 

A.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji antarvariabel independen yang 

terdapat dalam model regresi, apakah memiliki hubungan linear yang 

sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau 

bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Pengujian 

ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance 

dan inflation factor (VIF) pada model regresi (Priyatno, 2008). Variabel 

yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance yang 

lebih kecil dari 0.1 atau nilai VIF yang lebih besar daripada nilai 10 (Hair et 
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al, 1992), selain itu koefisien korelasi antarvariabel harus berada di bawah 

0.95 (Ghozali, 2009). 

A.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke  

pengamatan yang lain. Jika varians tetap maka terjadi problem 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat scatter plot (nilai 

prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID). Apabila titik pada 

grafik scatterplot menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol 

pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 

2011). 

A.4. Uji Linearitas 

Uji linearitas ini digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu 

nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen dan mengetahui 

signifikansi penyimpangan dari linearitas hubungan tersebut 

(Ghozali,2006). Hasil uji linieritas dilihat dengan nilai  p > 0.05 maka dapat 

dikatakan adanya hubungan yang linear antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Pengujian linearitas akan menggunakan uji Durbin-Watson. 
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3.8. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian yang akan digunakan adalah analisis 

regresi berganda. 

A. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk meramalkan keadaan 

variabel terikat, bila dua variabel bebas sebagai faktor prediktor 

dimanipulasi (Sugiyono, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


