
III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Jenis Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Sesuai dengan 

pendapat Sumadi Suryabrata (2006:82) bahwa : ”Metode penelitian korelasional adalah 

penelitian menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Metode korelasional ini 

bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar satu variabel dengan variabel lain 

dan apabila ada hubungan berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan adanya hubungan yang signifikan antara 

cara belajar dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XI IPS Tahun Pembelajaran 

2010/2011. 

 

B.  Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:230) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI IPS SMA Perintis I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011 

yang terdiri dari 5 kelas yang berjumlah 174 siswa. 

 

2.  Sampel Penelitian 

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.  Sedangkan menurut Sugiyono 

(2009:131) sample adalah bagian dari jumlah  dan karakteristik yang dimiliki populasi 



tersebut. Mengenai besarnya sample penulis mengacu pada pendapat Suharsini Arikunto 

(2006: 134) yaitu : 

“Untuk sekedar mengantisipasi apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyeknya 

besar dapat diambil antara 10 – 15%, atau 20 – 25%, atau lebih”.  

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, serta keterbatasan kemampuan penulis dalam 

penelitian ini, maka penulis mengambil sample lebih kurang 35%, dengan teknik 

proporsional random sampling dari seluruh populasi yang ada (174 siswa = 5 kelas).  Adapun 

sebaran sampelnya adalah sebagaui berikut : 

 

Kelas II.1. =     37     x    60   =  13 siswa 

                       174  

 

Kelas II.2. =     37     x    60   =  13 siswa 

                       174 

 

Kelas II.3. =     35     x    60   =  12 siswa  

                       174 

 

Kelas II.4. =     33     x    60   =  11 siswa 

                       174 

 

Kelas II.5. =     32     x    60   =  11 siswa 

                       174 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, dapat dilihat secara sederhana pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 2.  Jumlah Populasi dan Sampel Siswa Kelas XI IPS SMA Perintis I  

                Bandar Lampung Tahun Pembelajaran 2010/2011 

 

No        Kelas          Populasi        Sampel 

1 XI1 37 13 

2 XI2 37 13 

3 XI3 35 12 



4 XI4 33 11 

5 XI5 32 11 

           Jumlah 174 60 

Sumber : Data primer hasil perhitungan populasi dan sampel  

 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara Proporsional Random Sampling, yaitu 

diacak untuk setiap kelas agar semua populasi tiap kelas mendapatkan kesempatan yang sama 

dalam pengambilan sample, populasi tersebut diacak dengan cara diundi untuk penarikan 

calon responden sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Adapun cara pengundiannya yaitu 

semua nama-nama calon responden diambil dari daftar absensi yang ada pada populasi di 

masukan dalam gelas pengundian untuk diundi dengan cara diambil satu-satu hingga 

nantinya berjumlah sepuluh setiap orang.  

 

C.Variabel Penelitian 

 

1.  Variabel bebas atau Indevenden Variabel (X) 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah cara belajar siswa pada mata pelajaran geografi 

siswa kelas XI SMA Perintis I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011.  variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah : Cara Belajar (X) yang terdiri atas Pembuatan jadwal pelajaran 

dan pelaksanannya, Membaca buku pelajaran (X2), Membuat catatan (X3), Mengulangi 

materi/bahan pelajaran di rumah (X4), dan mengerjakan tugas dan latihan soal mandiri (X5). 

 

2.  Variabel terikat atau Devenden Variabel (Y)  

 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar geografi (Y) siswa Kelas XI di 

SMA Perintis I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 

D.Definisi Operasional Variabel 

 

1.Cara Belajar 



 

Cara belajar merupakan metode yang digunakan siswa secara teratur pada saat belajar, 

artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa dalam situasi belajar, dan dilaksanakannya 

secara teratur.  Cara belajar siswa menyangkut hal-hal sebagai berikut : 

 

1.1.  Pelaksanaan Jadwal 

 

Merupakan pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang 

setiap harinya secara teratur.  Jadwal adalah pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh seseorang setiap harinya dalam hal ini adalah penggunaan waktu belajar 

geografi yang dilaksanakan di rumah atau di  perpustakaan.   

1. Teratur, apabila siswa selalu membuat jadwal dan melaksanakannya setiap hari, maka 

diberi skor 3. 

2.  Kurang teratur, apabila jadwal yang telah dibuat kadang-kadang ditepati, diberi  

     skor 2.  

 

3.  Tidak teratur, apabila jadwal yang telah dibuat tidak pernah ditepati, dan dalam 

     dalam melakukan kegiatan belajar asal ada keinginan saja, maka diberi skor 1. 

 

Di peroleh data dengan menggunakan kuesioner, terdiri atas 13 pertanyaan. Setiap pertanyaan 

terdiri dari 3 pilihan jawaban dengan skor tertinggi 39 dan  terendah 13 yang diperoleh dari : 

skor tertinggi x jumlah soal.  Setelah angket disebar kepada responden langkah selanjutnya 

adalah menggolongkan tingkatan pembuatan jadwal pelajaran dan pelaksanaanya menurut 

kategori teratur, kurang teratur, dan tidak teratur dengan menggunakan rumus interval. 

 

I =  NT – NR    ( Soegyarto Mangkuatmodjo, 1997 : 37 

            K 

Ket. NT = Skor yang palinbg tinggi 



       NR = Skor yang paling rendah 

         K = Jumlah alternatif jawaban 

 

Skor tertinggi 39 dan skor terendah 13 maka : 

  𝐼 =
33−13

3
 

           
   =    9 

 

Berdasarkan rumus interval diatas, maka pembuatan jadwal belajar dan pelaksanannya dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:  

Skor 31 - 39 : Pembuatan jadwal belajar teratur 

Skor 22 – 30 : Pembuatan jadwal belajar kurang teratur 

Skor 13 – 21 : Pembuatan jadwal belajar tidak teratur 

 

B. Membaca Buku Pelajaran 

 

Merupakan suatu kegiatan memahami isi (makna) dari apa yang tertulis pada buku tersebut.  

Di peroleh data dengan menggunakan kuesioner, terdiri atas 11 pertanyaan.  Setiap 

pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban dengan skor tertinggi 33 dan terendah 11 yang 

diperoleh dari : skor tertinggi x jumlah soal.   

 

1 Teratur, apabila siswa selalu meluangkan waktu untuk membaca buku pelajaran  

     setiap hari, maka diberi skor 3. 

2.  Kurang teratur, apabila siswa tidak setiap hari membaca buku pelajaran, diberi  

     skor 2.  

1. Tidak teratur, apabila siswa tidak pernah membaca buku pelajaran saja, maka  

     diberi skor 1. 

Dengan demikian skor tertinggi yang diperoleh adalah 33 dan skor terendah adalah 11, maka: 



    𝐼 =
33−11

3
 

 

   = 7 

 

Berdasarkan rumus interval diatas, membaca buku pelajaran geografi dapat dikelompokan 

sebagai berikut: 

 

Skor 26 - 33 : Membaca buku pelajaran secara teratur 

Skor 18 – 25 : Membaca buku pelajaran kurang teratur 

Skor 11 – 17 : Membaca buku pelajaran tidak teratur 

 

 

 

C. Membuat Catatan 

 

Merupakan kegiatan merangkum atau mengambil intisari dari apa yang telah  didapatinya, 

baik dari hasil membaca atau mendengarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh guru 

dalam buku catatannya.  Di peroleh data dengan menggunakan kuesioner, terdiri atas 10 

pertanyaan.  Setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban dengan skor tertinggi 30 dan 

terendah 10 yang diperoleh dari : skor tertinggi x jumlah soal. 

 

1. Teratur, apabila siswa selalu meluangkan waktu untuk membaca buku pelajaran  setiap 

hari, maka diberi skor 3. 

2.  Kurang teratur, apabila siswa tidak setiap hari membaca buku pelajaran, diberi  

     skor 2.  

3. Tidak teratur, apabila siswa tidak pernah membaca buku pelajaran saja, maka diberi  

     skor 1. 

Dengan demikian skor tertinggi yang diperoleh adalah 30 dan skor terendah adalah 10, maka: 



 𝐼 =
30−10

3
 

   =   6 

 

Berdasarkan rumus interval diatas, membaca buku pelajaran geografi dapat dikelompokan 

sebagai berikut: 

 

Skor 24 - 30 : Membuat catatan tidak teratur 

Skor 17 – 23 : Membuat catatan kurang teratur 

Skor 10 – 16 : Membuat catatan tidak teratur 

 

 

D. Mengulangi Bahan Pelajaran Di Rumah 

 

Merupakan kegiatan mempelajari kembali materi pelajaran yang telah didapatnya, baik dari 

hasil membaca buku atau materi yang telah disampaikan oleh guru.  Di peroleh data dengan 

menggunakan kuesioner, terdiri atas 11 pertanyaan.  Setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan 

jawaban dengan skor tertinggi 33 dan terendah 11 yang diperoleh dari : skor tertinggi x 

jumlah soal. 

  

1. Teratur, apabila siswa selalu meluangkan waktu untuk membaca buku pelajaran setiap 

hari, maka diberi skor 3. 

2.  Kurang teratur, apabila siswa tidak setiap hari membaca buku pelajaran, diberi  

     skor 2.  

3. Tidak teratur, apabila siswa tidak pernah membaca buku pelajaran saja, maka diberi  

     skor 1. 

Dengan demikian skor tertinggi yang diperoleh adalah 33 dan skor terendah adalah 11, maka: 

 

 𝐼 =
33−11

3
 



 

   =   7 

 

Berdasarkan rumus interval diatas, membaca buku pelajaran geografi dapat dikelompokan 

sebagai berikut: 

 

Skor 26 - 33 : Mengulangi materi/bahan pelajaran secara teratur 

Skor 18 – 25 : Mengulangi materi/bahan pelajaran kurang teratur 

Skor 11 – 17 : Mengulangi materi/bahan pelajaran tidak teratur 

 

E. Mengerjakan Tugas Serta Latihan Soal Mandiri Yang Diberikan Oleh Guru 

 

Adalah melakukan kegiatan yang telah diperintahkan oleh guru dan wajib untuk dikerjakan 

oleh siswa.  Di peroleh data dengan menggunakan kuesioner, terdiri atas 15 pertanyaan.  

Setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban dengan skor tertinggi 45 dan terendah 15 

yang diperoleh dari : skor tertinggi x jumlah soal.  Teratur, apabila siswa selalu meluangkan 

waktu untuk membaca buku pelajaran setiap hari, maka diberi skor 3. 

1. Kurang teratur, apabila siswa tidak setiap hari membaca buku pelajaran, diberi  

     skor 2.  

2. Tidak teratur, apabila siswa tidak pernah membaca buku pelajaran saja, maka diberi skor 

1. 

Dengan demikian skor tertinggi yang diperoleh adalah 33 dan skor terendah adalah 11, maka: 

  

 𝐼 =
45−15

3
 

          

    =   10 

 

Berdasarkan rumus interval diatas, membaca buku pelajaran geografi dapat dikelompokan 

sebagai berikut: 

 

Skor 25 - 45 : Mengerjakan tugas secara teratur 



Skor 25 – 34 : Mengerjakan tugas kurang teratur 

Skor 15 – 24 : Mengerjakan tugas tidak teratur 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi seluruh skor penilaian cara belajar siswa adalah sebagai berikut : 

                    Cara Belajar Tertinggi       Terendah 

a. Pelaksanaan jadwal belajar 39 13 

b. Membaca buku pelajaran 33 11 

c. Membuat catatan 30 10 

d. Mengulangi bahan pelajaran 33 11 

e. Mengerjakan Tugas 45 15 

        Jumlah seluruh skor 180 60 

 

 

2.  Prestasi Belajar Geografi Siswa 

 

Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai siswa dalam mengikuti atau 

mengusai mata pelajaran geografi yang berupa nilai atau angka sebagai hasil dari suatu 

uasaha, yang diambil dari test butir soal yang diberikan oleh peneliti kepada responden jenis 

soal pilihan ganda yang berjumlah 20 pertanyaan. Dalam penelitian ini prestasi belajar yang 

dimaksud adalah hasil yang dicapai siswa yang berupa data kuantitatif berupa nilai tes mata 

pelajaran geografi yang diperoleh siswa kelas XI IPS SMA Perintis Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

 

Data tersebut kemudian ditransformasikan kedalam interval sesuai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu: 

≥65 :  Tuntas 

<65 :  Tidak Tuntas  

 



 

 

 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 

1.  Teknik Kuesioner 

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari responden dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang dinyatakan kepada responden untuk mendapat data primer.  Dalam 

melaksanakan teknik ini peneliti mendatangi responden satu persatu untuk mengisi daftar 

pertanyaan yang telah ditentukan.  Data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan cara 

belajar siswa pada bidang geografi yang meliputi : pembuatan jadwal dan pelaksanaanya, 

membuat catatan, membaca buku pelajaran geografi, mengulangi materi/bahan pelajaran, dan 

mengerjakan tugas dan latihan soal mandiri yang diberikan oleh guru. 

 

2.  Teknik Tes 

 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta akat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegasi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau 

kelompok (Suharsini Arikunto, 2006:127). Tes digunakan untuk mengukur kemampuan dasar 

dan pencapaian atau prestasi.  Di dalam penelitian ini digunakan jenis tes prestasi atau 

achievement test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah 

belajar.  Tes prestasi diberikan sesudah orang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai dengan 

yang diteskan. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur prestasi belajar geografi 

siswa. 

 



Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes obyektif yang berjenis pilihan 

ganda.  Untuk mengetahui validitas dan reabilitas instrument yang akan diteskan maka 

dilakukan uji coba instrument tes terlebih dahulu setelah diketahui kevaliditan dan 

kereliabelian tes baru dilakukan tes.  Dalam penelitian tes digunakan untuk mengetahui 

prestasi belajar mata pelajaran geografi siswa kelas XI di SMA Perintis Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 

3.  Teknik dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi adalah sesuatu yang memberikan bukti yang dapat menggunakan alat 

pembuktian atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi, 

penjelasan atau dokumentasi dalam naskah atau informasi yang tertulis Riduwan (2004 : 

105).  Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah siswa dan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran geografi.  Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik dokumentasi untuk mengambil data berupa nilai siswa, nama-nama siswa, sejarah 

tingkat sekolah, keadaan gedung sekolah, guru dan staf, denah sekolah dan peta. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

 

1.  Uji Persyaratan Instrumen 

 

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka alat pengumpulan data harus memenuhi syarat 

yang baik yakni, memenuhi dua persyaratan yaitu validitas dab reliabilitas. 

 

1.1  Uji Validitas Kuesioner 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya 



instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Suharsimi Arikunto, 

2006:136).  

Untuk mengukur validitas instrument digunakan rumus korelasi Product Moment, dimana 

dalam perhitungannya penulis menggunakan bantuan program SPSS dengan rumus sebagai 

berukut:  

xy  

 
Keterangan : 

rxy  =  Koefisien Korelasi 

∑ X =  Jumlah Skor item 

XY  =  Jumlah skor total 

N  =  Jumlah responden 

 

Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

Apabila rxy  > r tabel maka pengukuran/angket dinyatakan valid dan sebaliknya apabila 

 rxy < r tabel maka angket tersebut tidak valid. (Suharsimi Arikunto, 2006 : 170) 

 

1.2 Reliabilitas Tes 

 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan.  Pengertian reliabilitas berkaitan dengan tingkat kestabilan kekonstanan keajegan 

alat pengukur.  Alat pengukur dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran yang diperoleh 

dari subjek yang sama menunjukan kestabilan, kapan saja dan oleh siapa alat ukur itu 

digunakan.  Reliabilitas menunjukan pada instrumen bahwa instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik 



sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya (Suharsimi Arikunto.  2006:178-

179). 

 

Pengujian realibilitas alat ukur kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

rumus Alpha. 

                 k                 ∑ Si 

r11 =      k – 1        1-         

                                     St 

Keterangan: 

r11      :  Reliabilitas instrumen 

k     :  Banyak butir soal 

∑ Si   :  Jumlah validitas butir 

St     :  Variasi total 

Langkah-langkah mencari nilai relibilitas dengan metode Alpha sebagai berikut: 

Langkah 1: Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus: 

  Si=    

∑𝑋

𝑖    −  
(∑𝑋

𝑖)2 
𝑁

2 

𝑁
 

Dimana:  Si       = Varians skor tiap-tiap item 

         ∑Xi     =  Jumlah kuadrat itwem Xi 

             (∑Xi)²  =  Jumlah item Xi dikuadratkan 

              N         =  Jumlah responden 

 

Langkah 2: Kemudian menjumlahkan varians semua item dengan rumus: 

∑Si = S1 + S2 + S3... + Sn 

Dimana : ∑Si = Jumlah varians semua item 

          S1 + S2 + S3... + Sn = Varians item ke- 1,2,3...n 

Langkah 3: Menghitung varians total dengan rumus: 



  St =  

∑𝑋

𝑡    −  
(∑𝑋

𝑡)2 
𝑁

2 

𝑁
 

Dimana: St        = Varians total  

             ∑Xt     = Jumlah kuadrat X total 

         (∑Xt)²  = Jumlah X total dikuadratkan 

          N          = Jumlah responden 

 

Langkah 4: Memasukkan nilai Alpha dengan rumus: 

                 k                 ∑ Si 

r11 =      k – 1        1-         

                                     St 

 

Keputusan dengan membandingkan r11dengan rtabel dengan kaidah keputusan: 

Jika r11 > rtabel berarti Reliabel dan r11 < rtabel berarti Tidak Reliabel (Riduwan, 2006:128). 

 

Pengujian reliabelitas alat ukur tes prestasi belajar gografi siswa menggunakan rumus 

Spearmen Brown sebagai berikut: 

R11  =        2xrb   

                 1+ rb 

 

  

Keterangan : 

 

r11            :  Koefisien internal item 

rb              :  Korelasi Product Moment (Riduwan, 2006:113) 

keputusan dengan membandingkan r11 dengan rtabel dengan kaidah keputusan : Jika r11 > rtabel 

berarti Reliabel dan r11 < rtabel berarti Tidak Reliabel. 

 

1.3 Tingkat kesukaran  

 



Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran 

(dificulty index).  Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0.  indeks 

kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal.  Soal dengan indeks kesukaran 0,0 

menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya inbdeks 1,0 menunjukkan bahwa 

soalnya terlalu mudah.  Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesukaran suatu soal 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

TK  =   U + L     

               T 

 

Keterangan :  

TK  =  Tingkat Kesukuran 

U    =  Jumlah kelas atas yang bisa jawab 

L     =  Jumlah kelas bawah yang bisa jawab 

T   =  Jumlah peserta tes (Fachri Thaib, 2003:58) 

 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

Jika soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Jika soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah mudah 

 

1.4  Daya Pembela 

 

Daya pembela soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). 

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut : 

a. 0,00-0,20 adalah soal jelek  

b. 0,21-0,40 adalah soal cukup 

c. 0,41-0,70 adalah soal baik 



d. 0,71-1,00 adalah soal baik sekali 

e. – (negatif) adalah soal tidak baik (dibuang saja) 

sedangkan  untuk mengukur daya pembeda suatu soal menggunakan rumus sebagai  

 

berikut : DP =  U  - L 

                         ½ T 

 

Keterangan :  

DP  : Daya pembela 

U  : Jumlah kelas atas yang bisa jawab 

L  : Jumlah kelas bawah yang bisa jawab 

T  : Jumlah peserta tes   (Fachri Thaib, 2003:59) 

 

dikatakan berfungsi dengan baik, jika paling sedikit dipilih oleh 5% peserta tes. 

 

2. Uji Persyaratan Analisis 

 

 

2.1  Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk menguji linier tidaknya suatu data yang dianalisis yaitu 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  Untuk melakukan iji linieritas diperlukan adanya 

rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho :  Model regresi berbentuk linier 

Ha :  Model regresi berbentuk non linier 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

Menggunakan koefisien signifukasi (Sig.) dengan cara membandingkan nilai Sig. 

Dari Deviation From Linearity pada table anova. 

 Apabila nilai Sig. Pada deviation from linearity > 0,05 maka Ho diterima 

 Apabila nilai Sig. Pada deviation from linearity > 0,05 maka Ho ditolak 

 

3. Hasil Uji Coba Instrumen 



 

3.1  Uji Coba Kuesioner 

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari responden, 

instrumen yang berupa kuesioner terlebih dahulundiuji cobakan kepada 20 siswa yang 

merupakan populasi dari kelas XI IPS SMA Perintis 1 Bandar Lampung dan selanjutnya 20 

siswa tidak boleh digunakan sebagai sampel. Uji coba digunakan sebayak 2 kali. 

Pengujian kuesioner yang pertama untuk menguji validitas menggunakan rumus Product 

Moment, sedangkan untuk menguji reliabilitas seluruh item kuesioner menggunakan rumus 

Alpha.  Hasilnya ada 54 item yang valid dan 6 item yang tidak valid.  Tem yang tidak valid 

tidak dimasukan dalam perhitungan reliabilitas instrumen dan tidak digunakan sebagai 

kuesioner penelitian, akan tetapi item tersebut direvisi.  Item tersebut direvisi kalimat 

pertanyaan tanpa merubah substansi dari pertanyaan tersebut, kemudian dilakukan pengujian 

yang kedua dengan cara yang sama namun soal no 22,23,30, 31, 33 dan 35 telah diganti. 

 

Pada pengujian instrumen kuesioner yang kedua, diperoleh validitas butir soal dan reliabilitas 

yang mencukupi sehingga instrumen tersebut dapat digunakan untuk reliabilitas yang 

mencakupi sehingga instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai cara belajar siswa dengan prestasi belajar.  Hasil uji coba validitas butir soal yang 

kedua dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Uji Coba Validitas Kuesioner Cara Belajar dan Prestasi Belajar.  

    No               rhitung             r tabel 

 

             Keterangan 

1 0,622 0,444 Valid 

2 0,688 0,444 Valid 

3 0,701 0,444 Valid 

4 0,571 0,444 Valid 

5 0,558 0,444 Valid 

6 0,611 0,444 Valid 

7 0,646 0,444 Valid 

8 0,542 0,444 Valid 

9 0,663 0,444 Valid 

10 0,489 0,444 Valid 



11 0,483 0,444 Valid 

12 0,682 0,444 Valid 

13 0,649 0,444 Valid 

14 0,610 0,444 Valid 

15 0,694 0,444 Valid 

16 0,594 0,444 Valid 

    17 0,710 0,444 Valid 

18 0,502 0,444 Valid 

19 0,479 0,444 Valid 

20 0,703 0,444 Valid 

21 0,438 0,444 Valid 

22             -0,038 0,444 Tidak Valid 

23             -0,043 0,444 Tidak Valid 

24 0,475 0,444 Valid 

25 0,705 0,444 Valid 

26 0,538 0,444 Valid 

27 0,527 0,444 Valid 

28 0,694 0,444 Valid 

29 0,449 0,444 Valid 

30             -0,046 0,444 Tidak Valid 

31             -0,037 0,444 Tidak Valid 

32 0,632 0,444 Valid 

33             -0,084 0,444 Tidak Valid 

34 0,774 0,444 Valid 

35 0,579 0,444 Valid 

36 0,664 0,444 Valid 

37 0,562 0,444 Valid 

38 0,664 0,444 Valid 

39 0,541 0,444 Valid 

40 0,629 0,444 Valid 

41 0,541 0,444 Valid 

42 0,590 0,444 Valid 

43 0,648 0,444 Valid 

44 0,652 0,444 Valid 

45 0,583 0,444 Valid 

46 0,606 0,444 Valid 

47 0,608 0,444 Valid 

48 0,543 0,444 Valid 

49 0,591 0,444 Valid 

50 0,432 0,444 Valid 

51 0,615 0,444 Valid 

52 0,586 0,444 Valid 

53 0,602 0,444 Valid 

54 0,614 0,444 Valid 

55 0,501 0,444 Valid 

56 0,589 0,444 Valid 

57 0,608 0,444 Valid 

58 0,485 0,444 Valid 



59 0,567 0,444 Valid 

60 0,491 0,444 Valid 

Sumber : Hasil Pengelolahan Data, 2011 

Dari hasil uji coba validitas instrumen kuesioner pada Tabel diatas, diketahui bahwa hasil 

koefisien korelasi validitasnya rhitung > rtabel dengan jumlah siswa 20.  Sedangkan untuk 

reliabilitas instrumen dengan rumus Alpha diperoleh tingkat reliabilitas instrumen yaitu 

sebesar 0,967.  Dengan demikian hasil perhitungan menunjukkan r11 > rtabel untuk taraf 

signifikan α = 0,5 yaitu 0,967 > 0,444 dengan N = 20. Sedangkan untuk jumlah soal yang 

tidak valid terdapat pada soal no 22, 23, 30, 31, 33 untuk itu penulis akan melakukan uji tes 

soal kuesioner kembali agar hasil yang diperoleh dapat menjadi valid 

 

3.2  Uji Coba Soal Tes Prestasi Belajar Geografi 

 

Untuk mengukur prestasi belajar geografi siswa menggunakan tes yang soalnya dibuat sendiri 

oleh peneliti tetapi disesuaikan dengan materi geografi yang sudah disampaikan oleh guru 

geografi SMA Perintis 1 Bandar Lampung.  Sebelum diteskan soal tersebut diuji cobakan 

kepada 20 siswa yang merupakan populasi dari kelas XI IPS SMA Perintis 1 Bandar 

Lampung dan selanjutnya 20 siswa ini tidak boleh digunakan sampel. Uji coba dilakukan 

sebanyak satu kali. 

 

Dalam uji tes prestasi belajar geografi siswa dihitung tingkat kevalidan, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, daya beda, dan dilihat pola jawabannya.  Tingkat kevalidan dihitung dengan 

rumus Product Moment, sedangkan reliabilitas butir soalnya dihitung dengan rumus 

Spearman Brown. Butir soal yang valid dan reliabel digunakan sebagai soal tes dan yang 

tidak valid atau reliabel butir soalnya direvisi. 

 

G.  Analisis Data 

 



Data dalam penelitian ini berasal dari data ordinal yaitu berupa data hubungan cara belajar 

dengan prestasi belajar siswa, maka analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 

dan 2 adalah dengan menggunakan Korelasi Poduct Moment, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 −  (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑁 (∑ 𝑥2) −  (∑ 𝑥)2} {𝑁 (∑ 𝑦2) −  (∑ 𝑦)2}
 

 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antara butir x dan y 

X  : Jumlah skor total X 

Y  : Jumlah skor total Y 

∑ X² : Jumlah skor total kuadrat X 

∑ Y² : Jumlah skor total kuadrat Y 

∑ XY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

N  : Jumlah sampel yang diteliti 

(Riduwan, 2      004:136) 

Kriteria Uji Hipotesis 

 

1. Ada hubungan antara X dan Y jika koefisien korelasi ≠  0, atau r rx ≠ 0, dan tidak ada 

hubungan jika r xy = 0. 

2. Jika nilai r xy positif maka hubungan antara X dan Y berisfat positif, jika r xy negatif 

maka hubungan antara X dan Y bersifat negatif. 

3. Untuk tingkat keeratan hubugan X dan Y dapat diketahui setelah nilai r xy yang 

diperoleh dikonsultasikan pada tabel interprestasi nilai r. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan pada taraf 5% bila r xy hitung sama atau lebih 

besar daripada r xy tabel (r xy hitung ≥ r xy tabel). 

Tabel 6.  Interprestasi nilai r 

No Besar Nilai r Interprestasi Keeratan Hubungan 



1 Antara 0,80-1,000 Sangat kuat 

2 Antara 0,60-0,799 Kuat 

3 Antara 0,40-0,599 Cukup kuat 

4 Antara 0,20-0,399 Rendah 

5 Antara 0,00-0,199 Sangat rendah 

 (Riduwan, 2004:136)   

 

 


