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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian. 

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode korelasional. Seperti 

yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2010:4) bahwa, metode penelitian 

korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, 

tambahan atau manipulasi terhadap data yang sudah ada. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan minat dan kesiapan belajar 

terhadap prestasi belajar geografi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun 2012-2013. 

 

B. Populasi dan Sampel. 

 

1. Populasi 

 

Populasi menurut Sugiyono (2010:117) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dengan mengacu pada pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam 
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penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

sebanyak 181 orang siswa dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 4.Jumlah Populasi Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

  Lampung Tahun 2012-2013 

 

No Kelas Jumlah Siswa Kelas X Dalam Prestasi 

Belajar Geografi 

Jumlah 

Siswa 

(populasi) Tuntas (>70) Tidak Tuntas 

(≤ 70) 

1 XA 23 9 32 

2 XB 20 16 36 

3 XC 20 18 38 

4 XD 10 28 37 

5 XE 13 24 38 

Jumlah 86 95 181 

Sumber : Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi dan Pengolahan Data 2012 

 

 

2. Sampel 

 

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

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang diambil 

yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sempel 

dengan pertimbangan tertentu. Kelas yang dipilih sebagai sampel dianggap 

memiliki karakteristik yang sama .  

 

Berdasarkan data prestasi siswa ada 2 kelas yang menunjukan prestasi belajar 

yang rendah, rendahnya prestasi ini diduga karena adanya hubungan dengan minat 

dan kesiapan siswa pada mata pelajaran geografi. Dua kelas ini yaitu kelas XD 
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dan XE yang berjumlah 75 siswa. Berikut adalah Sempel yang diambil dalam 

penelitian: 

 

Tabel 5. Sampel Penelitian 

No Kelas Jumlah Sampel 

1 XD 37 

2 XE 38 

Jumlah 75 

Sumber: Pengolahan Data 2012 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannnya (Sugiyono, 2010:60). Dalam penelitian ini 

terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel  

bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 

2010:61). 

 

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah minat belajar ( ), dan 

kesiapan (kesiapan fisik ( ), kesiapan mental ( ) dan kesiapan sarana ( ), 

sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar geografi (Y). 
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D. Definisi Operasional Variabel 

 

Adapun definisi operasional variabel penelitian ini adalah: 

 

1. Minat Belajar  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan (Slameto, 2010:57). Disebutkan pula dalam Slameto (2010: 

180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.  

 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu kenyataan yang menunjukan 

bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Anak didik memiliki 

minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih 

besar terhadap subjek tersebut (Slameto, 2010:180). 

 

 

Minat siswa terhadap mata pelajaran geografi maksudnya adalah gejala psikis 

yang ada pada diri siswa untuk merasa tertarik terhadap mata pelajaran geografi, 

sehingga ada kecenderungan bagi siswa untuk mempelajari mata pelajaran 

geografi dengan senang hati dan sungguh-sungguh. Dengan indikator minat 

sebagai berikut: bersemangatnya siswa sebelum pelajaran dimulai, belajar terlebih 

dahulu sebelum pelajaran dimulai, memperhatikan atau memfokuskan perhatian 

terhadap pelajaran, aktif bertanya saat pelajaran berlangsung, tekun dan teliti 

dalam berlatih mengerjakan soal soal, mengerjakan tugas rumah, senang bekerja 

secara mandiri, memiliki literatur yang cukup, tertarik membaca buku-buku 

pelajaran yang ada, adanya kesadaran untuk meminjam dan membaca buku-buku 

di perpustakaan.  
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Skala yang digunakan untuk mengukur variabel minat belajar adalah skala Likert 

(Soegiyono, 2010: 134) dalam bentuk 4 (empat) alternatif jawaban: 

1. Ya (Y)   = 4 (empat)  

2. Sering (S)   = 3 (tiga) 

3. Kadang-kadang (KK) = 2 (dua) 

4. Tidak Pernah (TP)  = 1 (satu) 

 

Pertanyaan berjumlah 14 soal, dengan skor tertingginya adalah 56 dan skor 

terendahnya adalah 14. Dengan ketentuan apabila memilih a memperoleh skor 4, 

bila memilih b memperoleh skor 3, bila memilih c memperoleh skor 2 sedangkan 

apabila memilih d memperoleh skor 1.  

 

Rumus interval digunakan untuk menentukan kategori minat belajar 

menggunakan rumus yaitu:   

Ket : 

I = Interval 

NT = Nilai variabel tertinggi 

NR = Nilai variabel terendah 

K = Kategori 

(Soegyarto Mangkuatmodjo, 1997:37) 

 

Maka,   = 10,5 dibulatkan jadi 10 

Jadi skor minat belajar siswa adalah: 

>47  = Minat belajar sangat tinggi 

36-46 = Minat belajar tinggi 
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25-35 = Minat belajar kurang tinggi 

14-24 = Minat belajar tidak tinggi 

 

2. Kesiapan  

 

a. Kesiapan Fisik 

 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau reaksi. Kesediaan ini 

timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, 

karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Kesiapan ini 

perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya 

sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik (Slameto, 2010:59). 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator kesiapan belajar adalah kondisi fisik 

siswa, mental siswa, dan sarana belajar siswa. Menurut Djamarah (2008:39): 

1. Kesiapan fisik misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, 

mengantuk, dan sebagainya); 

2. Kesiapan mental misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan 

ada motivasi intrinsik; 

3. Kesiapan sarana misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa 

buku bacaan, catatan dan lain-lain. 

 

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel kesiapan fisik adalah skala likert 

(Soegiyono, 2010:134)  dalam bentuk 5 (lima) alternatif jawaban: 

 

1. Sangat Baik (SB)   = 5 (lima) 

2. Baik (S)     = 4 (empat) 

3. Kurang Baik (KB)   = 3 (tiga) 

4. Tidak Baik (TB)    = 2 (dua) 

5. Sangat Tidak Baik (STB)  = 1 (satu) 
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Pertanyaan berjumlah 6 soal, dengan skor tertingginya adalah 30 dan skor 

terendahnya adalah 6. Selanjutnya untuk menggolongkan tingkatan kesipan fisik 

siswa. Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori persiapan fisik 

siswa menggunakan rumus yaitu:  

Ket  

I = Interval 

NT = Nilai variabel tertinggi 

NR = Nilai variabel terendah 

K = Kategori 

(Soegyarto Mangkuatmodjo, 1997:37) 

Maka,  

Jadi skor kesiapan fisik siswa adalah: 

≥ 26 = Fisik sangat baik 

21-25 = Fisik baik 

16- 20 = Fisik kurang baik 

11- 15 = Fisik tidak baik 

6- 10 = Fisik sangat tidak baik 

 

 

b. Kesiapan Mental 

 

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel kesiapan mental adalah skala 

Likert (Soegiyono, 2010: 134) dalam bentuk 5 (lima) alternatif jawaban: 

1. Sangat Kuat (SK)   = 5 (lima) 

2. Kuat (K)     = 4 (empat) 
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3. Kurang Kuat (KK)   = 3 (tiga) 

4. Tidak Kuat (TK)    = 2 (dua) 

5. Sangat Tidak Kuat (STK)  = 1 (satu) 

 

Pertanyaan berjumlah 6 soal dengan menggunakan angket check list , dengan skor 

tertingginya adalah 30 dan skor terendahnya adalah 6. Selanjutnya untuk 

menggolongkan tingkatan kesiapan mental siswa. Rumus interval yang digunakan 

untuk menentukan kategori persiapan mental siswa menggunakan rumus yaitu: 

 

Ket : 

I = Interval 

NT = Nilai variabel tertinggi 

NR = Nilai variabel terendah 

K = Kategori 

(Soegyarto Mangkuatmodjo, 1997:37) 

Maka,  

Jadi skor kesiapan fisik siswa adalah: 

≥ 26 = Mental sangat baik 

21-25 = Mental baik 

16- 20 = Mental kurang baik 

11- 15 = Mental tidak baik 

6- 10 = Mental sangat tidak baik 
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c. Kesiapan Sarana 

 

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi adalah skala Likert 

(Soegiyono, 2010:134) dalam bentuk 5 (lima) alternatif jawaban: 

1. Sangat Lengkap (SL)   = 5 (lima) 

2. Lengkap (L)    = 4 (empat) 

3. Kurang Lengkap (KL)   = 3 (tiga) 

4. Tidak Lengkap (TL)   = 2 (dua) 

5. Sangat Tidak Lengkap (STL)  = 1 (satu) 

 

Pertanyaan berjumlah 4 soal dengan menggunakan angket check list, dengan skor 

tertingginya adalah 20 dan skor terendahnya adalah 4. Selanjutnya untuk 

menggolongkan tingkatan kesiapan fisik siswa. Rumus interval yang digunakan 

rumus yaitu:  

 

 

Ket :  

I = Interval 

NT = Nilai variabel tertinggi 

NR = Nilai Variabel terendah 

K = Kategori 

(Soegyarto Mangkuatmodjo, 1997:37) 

 

Maka , 
20−4

4
 = 4  
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Jadi skor kesiapan sarana siswa adalah: 

≥ 19 = Sarana lengkap 

14-18 = Sarana kurang lengkap 

9- 13 = Sarana tidak lengkap 

4- 8 = Sarana sangat tidak lengkap 

 

3. Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam 

belajar (Wasty Soemanto, 1998: 156). Jadi prestasi belajar adalah hasil yang 

diraih oleh peserta didik dari aktivitas belajarnya yang dapat diwujudkan dengan 

adanya perubahan sikap dan tingkah laku dan pada umumnya dinyatakan dalam 

bentuk simbol huruf atau angka-angka. Hasil ini diambil dari nilai ujian tengah 

semester ganjil (UTS) siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2012-2013. Dengan krieria ketunasan minimal (KKM) adalah 

sebagai berikut: tuntas (>70) dan tidak tuntas (≤ 70). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Angket/ Kuesioner 

 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya ( Sugiyono, 2010:199). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data 

langsung dari responden tentang indeks prestasi siswa hubungannya dengan 
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kesiapan belajar. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, yang sudah 

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih (Suharsimi Arikunto, 

2010: 199). 

 

Dalam penelitian ini angket dibagikan kepada seluruh responden yaitu seluruh 

siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-

2013 yang terpilih sebagai sampel. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data 

primer dalam penelitian yaitu data mengenai minat belajar dan kesiapan belajar 

geografi siswa (kesiapan fisik, kesiapan mental dan kesiapan sarana). 

 

 

2. Teknik Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

langgar, agenda, dsb (Suharsini Arikunto, 2002: 201). Teknik dokumentasi ini 

digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data tentang prestasi belajar siswa 

dan data lain yang berhubungan dengan penelitian ini dalam hal ini adalah data 

nilai ujian tengah semester (UTS) siswa SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung kelas X semester ganjil pada mata pelajaran geografi. 
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F. Uji Persyaratan Instrumen 

 

1. Validitas Alat Pengumpul Data 

 

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

Untuk menguji validitas data, peneliti mengolahnya manual dengan product 

moment dan dengan menggunakan  Program SPSS 16. 

 

a. Manual 

 

Uji validitas instrumen merupakan prosedur pengujian untuk melihat apakah 

pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam angket dapat mengukur dengan 

cermat atau tidak. Dalam uji validitas ini digunakan rumus korelasi product 

moment. Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut : 

rxy =
N∑XY− ∑X (∑Y)

 {N∑X2− ∑X)2   {N∑Y2− (∑Y)2}
 

 

Keterangan: 

 

rxy  = koefisien korelasi antara X dan Y, yang dalam hal ini dianggap sebagai 

 koefisien validitas item. 

Σ Y  = skor total 

Σ X  = skor butir 

n = jumlah responden 

(Suharsimi Arikunto, 2006:181). 
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Kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel  dengan 𝛼= 0,05 dan dk = n maka alat 

ukur dikatakan valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel  maka item petanyaan 

tersebut tidak valid. 

 

b. Program SPSS 16 

 

Cara analisis : 

 

Pada out put correlations bisa dilihat hasil dengan tanda bintang adalah valid.  

 

 Bintang 1 menunjukkan bahwa instrument valid pada 1 kali pengujian dengan 

       taraf signifikansi (0,05). 

 Bintang 2 menunjukkan bahwa instrument valid pada 2 kali pengujian dengan  

taraf signifikansi (0,01).  

 

Kriteria ujinya adalah membanding nilai rh (correlation) dengan rt (table product 

moment). Di mana r tabel dapat dilihat dari n (jumlah sample) pada tabel 

terlampir. 

 

Cara perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Hasil perhitungan uji 

validitas seluruh item berjumlah 14 item untuk variabel minat dengan prestasi 

belajar, 6 item untuk variabel kesiapan fisik dengan prestasi belajar, 6 item untuk 

kesiapan mental dengan prestasi belajar dan 8 item untuk variabel kesiapan sarana 

dengan prestasi belajar adalah: 
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Tabel 6. Hasil Uji Validitas Angket Pada 14 Item Pertanyaan Minat dengan 

Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

No 

Soal 
𝑟𝑥𝑦  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

  0,481∗ 
0,588 

0,665 

0,649 

0,557 

0,772 

0,644 

  0,105∗ 
0,532 

  0,258∗ 
0,692 

0,627 

  0,346∗ 

  0,478∗ 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 

 

Pada perhitungan di atas diketahui bahwa untuk variabel X1 menggunakan 14 soal 

pertanyaan, dari beberapa pertanyaan tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang 

tidak valid yaitu pertanyaan no 1,8,10,13,14 dimana nilai rhitung   (correlation) 

yang diperoleh lebih kecil dari rtabel  (0,514) sehingga perlu dilakukan revisi pada 

butir pertanyaannya, sedangkan untuk soal  yang lainnya tidak perlu direvisi 

karena sudah menunjukan kevalidan. 

 

Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: 

1.Apakah saudara bisa dengan mudah memusatkan perhatian ketika guru 

menerangkan pelajaran?  

Menjadi: 

1.Apakah saudara bisa dengan mudah memusatkan perhatian ketika guru geografi  

menerangkan pelajaran geografi? 
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8.Ketika ada tugas rumah apakah saudara selalu mengerjakannya sendiri secara 

mandiri? 

Menjadi: 

8.Ketika ada tugas rumah/ PR geografi apakah saudara selalu mengerjakannya 

sendiri secara mandiri? 

 

10.Apakah saudara suka membaca buku-buku geografi ? 

Menjadi: 

10.Apakah saudara suka membaca buku-buku geografi selain buku-buku paket 

geografi? 

 

13.Selain di perpustakaan apakah saudara suka membeli buku-buku pelajaran 

geografi? 

Menjadi: 

13. Apakah saudara suka mencari literatur geografi (buku, artikel, atlas) selain di 

perpustakaan sekolah? 

 

14.Dalam pembelajaran geografi apakah saudara aktif dalam mengajukan 

pertanyaan? 

Menjadi: 

14. Dalam pembelajaran geografi apakah saudara aktif dalam mengajukan 

pertanyaan yang berhubungan dengan materi geografi? 
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Tabel 7. Hasil Uji Validitas Angket Pada 6 Item Pertanyaan Kesiapan Fisik 

dengan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 

2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

No 

Soal 
𝑟𝑥𝑦  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  0,422* 

0,560 

0,787 

  0,401* 

0,645 

0,827 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 

 

Pada hasil perhitungan diketahui bahwa untuk variabel X2 menggunakan 6 soal 

pertanyaan, dari beberapa pertanyaan tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang 

tidak valid yaitu pertanyaan no 2 dan 4 dimana nilai rhitung (correlation) yang 

diperoleh lebih kecil dari rtabe l  (0,514) sehingga perlu dilakukan revisi pada butir 

pertanyaannya, sedangkan untuk soal yang lainnya tidak perlu direvisi karena 

sudah menunjukan kevalidan. 

 

Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: 

1 .Bagaimanakah tanggapan saudara ketika harus tetap mengikuti pembelajaran 

meskipun dalam keadaan sakit? 

Menjadi: 

1. Bagaimanakah tanggapan saudara ketika harus tetap mengikuti pembelajaran 

geografi dikelas, meskipun kondisi kesehatan anda sedang tidak baik (sakit) ? 

 

4.Bagaimana tanggapan saudara ketika harus tetap mengikuti pembelajaran 

geografi dengan baik di kelas, meskipun saudara menyandang cacat tubuh 

permanen? 

Menjadi: (dihilangkan). 
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Tabel 8. Hasil Uji Validitas Angket Pada 6 Item Pertanyaan Kesiapan Mental 

dengan Prestasi Belajar Geografi Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 

2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

No 

Soal 
𝑟𝑥𝑦  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,776 

  0,397* 

  0,497* 

0,639 

0,604 

  0,345* 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 

 

Pada perhitungan di atas diketahui bahwa untuk variabel X3 menggunakan 6 buah 

pertanyaan, dari beberapa pertanyaan tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang 

tidak valid yaitu pertanyaan no 2, 3, 6 di mana nilai rhitung   (correlation) yang 

diperoleh lebih kecil dari rtabel  (0,514) sehingga perlu dilakukan revisi pada butir 

pertanyaannya, sedangkan untuk soal yang lainnya tidak perlu direvisi karena 

sudah menunjukan kevalidan. 

 

Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

2.Bagaimanakah rasa percaya diri saudara ketika mengerjakan soal-soal geografi 

yang diberikan oleh guru dikelas meskipun saudara selalu salah ketika menjawab? 

Menjadi 

2.Bagaimanakah rasa percaya diri saudara ketika mengerjakan soal-soal geografi 

yang diberikan oleh guru di kelas? 

 

3.Bagaimana kesiapan saudara dengan tugas-tugas yang diberikan guru geografi 

saudara? 

Menjadi 
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3.Bagaimana kesiapan mental saudara dengan tugas-tugas yang diberikan guru 

geografi saudara? 

 

6 Bagaimanakah hasrat saudara untuk bertanya kepada guru ketika penbelajaran 

geografi berlangsung? 

Menjadi: 

6 Bagaimanakah hasrat saudara untuk bertanya kepada guru ketika penbelajaran 

geografi berlangsung? 

 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Angket Pada 6 Item Pertanyaan Kesiapan Sarana 

dengan Prestasi Belajar Geografi (X1), Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012-2013. 

 

No 

Soal 
𝑟𝑥𝑦  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  0,336* 

0,874 

0,745 

  0,499* 

0,931 

0,539 

0,722 

0,822 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

0,514 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 

 

Pada perhitungan di atas diketahui bahwa untuk variabel X4 menggunakan 8 buah 

pertanyaan, dari beberapa pertanyaan tersebut terdapat pertanyaan yang tidak 

valid yaitu pertanyaan no 1 dan 4 dimana nilai rh (correlation)   yang diperoleh 

lebih kecil dari rtabel (0,514) sehingga perlu dilakukan revisi pada butir 

pertanyaannya, sedangkan untuk soal yang lainnya tidak perlu direvisi karena 

sudah menunjukan kevalidan. 
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Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: 

1.Bagaimanakah keadaan kelas saudara  

Menjadi: 

1. Bagaimanakah keadaan ruang kelas saudara (sirkulasi udara baik, penerangan 

yang baik)? 

 

4.Bagaimanakah fasilitas belajar anda di rumah apakah sudah cukup lengkap ? 

Menjadi: 

4.Bagaimanakah fasilitas belajar anda di rumah apakah sudah cukup lengkap  

seperti (meja, kursi, papan tulis dan komputer)? 

 

2. Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 

Untuk mencari reliabilitas menggunakan rumus Alpha cronbach, dihitung dengan 

manual dan menggunakan program SPSS 16. 

 

Cara perhitungan manual untuk menguji reliabilitas digunakan rumus Alpha,  

adapun rumusnya adalah sebagai berikut:   𝑟11
𝑘

𝑘−1
  1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2   

Keterangan: 

𝑟11    = reliabel yng dicari 

∑𝜎𝑏
2 = jumlah baris butir 

𝜎𝑡
2     = varians total 

K      = banyaknya soal 

(Suharsimi Arikunto, 2010:239) 

 

Kriteria pengujiannya apabila rhitung > rtabel  dengan taraf signifikan 0,05 maka 

angket sebagai instrumen memenuhi syarat reliabel atau sebaliknya. 
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cara analisis menggunakan program SPSS 16: 

membandingkan nilai Alpha cronbach yang diperoleh dengan rtabel , rtabel  dapat 

dilihat dari n (jumlah sampel) pada tabel terlampir. 

nilai Alpha cronbach yang diperoleh > rtabel  maka reliabilitas tersebut signifikan 

atau dengan kata lain instrument reliabel. Instrument pun dinyatakan reliabel 

karena nilai Alpha yang sudah mendekati indeks 1 (satu), semakin mendekati 

indeks 1, tingkat reliabel semakin baik. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai reliabilitas pada 

variabel minat dengan prestasi belajar geografi sebesar 0,807 (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran) 

Jika 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada n = 15 dan α = 0,05 adalah 5,14, dengan demikian  rhitung >

rtabel  = 0,807> 0,514 artinya angket dinyatakan reliabel dan angket yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data tersebut dapat digunakan untuk 

mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Sedangkan hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai reliabilitas pada 

variabel kesiapan fisik dengan prestasi belajar geografi sebesar 0,654 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran). 

Jika 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada n = 15 dan α = 0,05 adalah 5,14, dengan demikian rhitung >rtabel  

= 0,654> 0,514 artinya angket dinyatakan reliabel dan angket yang digunakan 
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sebagai alat pengumpul data tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Begitupun hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai reliabilitas pada 

variabel kesiapan mental dengan prestasi belajar geografi sebesar 0,528. 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran). 

Jika 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada n = 15 dan α = 0,05 adalah 5,14, dengan demikian  rhitung >

rtabel  = 528> 0,514 artinya angket dinyatakan reliabel dan angket yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Serta  hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai reliabilitas pada variabel 

kesiapan sarana dengan prestasi belajar geografi sebesar 0,877 (Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran) 

Jika 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada n = 15 dan α = 0,05 adalah 5,14, dengan demikian 𝑟ℎ  > 𝑟𝑡  = 

0,877> 0,514 artinya angket dinyatakan reliabel dan angket yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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3. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

dengan SPSS 16. 

 

Cara analisis: 

Ho: Data sampel tidak berdistribusi normal. 

Ha: Data sampel berdistribusi normal. 

Nilai signifikansi yang ditetapkan (α : 0,025)  

Ho ditolak jika Sig > α (sampel berdistribusi normal) dan Ho diterima jika sig <α 

(sampel berdistribusi tidak normal). 

(Basrowi, 2007:85) 

 

Penelitian ini merupakan penelitian sampel. Untuk mengetahui apakah sampel 

berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan 

rumus kolmogrov-smirnov program SPSS. Hasil pengujian normalitas sempel 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 10 Uji Normalitas 

Variabel Sig α Keterangan 

Minat 0,753 0,025 Berdistribusi Normal 

Kesiapan Fisik 0,276 0,025 Berdistribusi Normal 

Kesiapan Mental 0,233 0,025 Berdistribusi Normal 

Kesiapan Sarana 0,412 0,025 Berdistribusi Normal 

Prestasi 0,296 0,025 Berdistribusi Normal 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 
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Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka signifikan untuk seluruh variabel 

pada Uji Kolmogrov-Smirnov lebih besar dari 0,025, hal ini berarti seluruh data 

berdistribusi normal. 

 

4. Uji Homogenitas 

 

Homogenitas merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan 

keragaman suatu data. Untuk pengujian homogenitas digunakan uji analisis One-

Way ANOVA dengan menggunakan program SPSS 16. 

 

Cara analisis: 

Ho: variabel tidak homogen 

Ha: variabel homogen 

Nilai signifikansi yang ditetapkan (α : 0,05)  

Ho ditolak jika Sig > α dan Ho diterima jika sig < α 

(Basrowi, 2007:106) 

 

Pengujian homogenitas ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. 

Diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 11 Uji Homogenitas 

Variabel Sig α Keterangan 

Minat 0,016 0,05 Tidak Homogen 

Kesiapan Fisik 0,298 0,05 Berdistribusi Normal 

Kesiapan Mental 0,061 0,05 Berdistribusi Normal 

Kesiapan Sarana 0,022 0,05 Tidak Homogen 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 
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Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka signifikan untuk variabel minat dan 

kesiapan sarana < 0,05 maka 𝐻𝑜  diterima dengan kata lain variabel tidak 

homogen, sedangkan untuk variabel kesiapan fisik dan kesiapan mental > 0,05 

maka 𝐻𝑜ditolak dengan kata lain distribusi variabel adalah homogen. 

 

5. Uji Linieritas 

 

Uji linieritas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel bebas X 

terhadap variabel terikat Y. Pengujian linieritas dalam penelitian ini menggunakan  

uji Linear Regression  dengan SPSS 16. Cara analisis: 

Nilai signifikansi yang ditetapkan (α : 0,05), acuannya pada nilai F hitung atau 

probabilitas (Sig) pada bagian linearity. 

 

Kriteria pengujian: jika nilai signifikansi atau probabilitas > α; berarti 

hubungannya tidak linier. Jika nilai signifikansi atau probabilitas < α; berarti 

hubungannya linier.  

(Basrowi, 2007:95). 

 

Hasil uji linieritas dengan menggunakan SPSS 16, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12 Uji Linieritas 

Variabel Sig Α Keterangan 

Prestasi*Minat 0,000 0,05 Linier 

Prestasi*Kesiapan Fisik 0,001 0,05 Linier 

Prestasi*Kesiapan Mental 0,000 0,05 Linier 

Prestasi*Kesiapan Sarana 0,000 0,05 Linier 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sig untuk semua variabel terhadap 

variabel prestasi belajar < α, karena signifikan kurang dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang linier. 

 

 

G. Teknik Analisa Data 

 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis 1, 2, 3 dan 4 adalah 

menggunakan teknik analisis korelasi product moment dengan cara manual dan 

dengan menggunakan program SPSS 16. 

 

Cara perhitunagn manual: 

rxy =
N∑XY− ∑X (∑Y)

 {N∑X2− ∑X)2   {N∑Y2− (∑Y)2}
 

 
keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

X = variabel bebas 

Y = variabel terikat 

(∑X)² = jumlah dari nilai X yang telah dikuadratkan 

(∑Y)² = jumlah dari nilai Y yang telah dikuadratkan 

∑X² = jumlah kuadrat dari nilai X 

∑Y² = jumlah kuadrat dari nilai Y 

N = jumlah sampel yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 2006:273) 
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Kriteria Uji Hipotesis 

1. Ada hubungan antara X dan Y jika koefisien korelasi tidak sama dengan 0 

(nol) atau (r≠0), dan tidak ada hubungan antara X dan Y jika koefisien 

korelasi (r) sama dengan 0 (nol). 

2. Jika nilai 𝑟𝑥𝑦  positif maka hubungan antara X dan Y bersifat positif, jika nilai 

𝑟𝑥𝑦  negatif maka hubungan antara X dan Y bersifat negatif. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan bila 𝑟𝑥𝑦  hitung sama atau lebih besar dari 

pada 𝑟𝑥𝑦  tabel (𝑟𝑥𝑦  ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑟𝑥𝑦  𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ) 

 

Tabel 13. Interpretasi Koefisien Korelasi 

No Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,800 – 1,100 Sangat rendah 

2 0,600 – 0,799 Rendah 

3 0,400 – 0,599 Sedang 

4 0,200 – 0,399 Kuat 

5 0,000 – 0,199 Sangat Kuat 

(Sugiyono, 2010:257) 

 

Kaidah pengujian signifikan menggunakan program SPSS 16:  

Ho : tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y 

Ha : terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y 

Jika Sig > (α : 0,05), maka terima Ho (tidak terdapat hubungan) 

Jika Sig < (α: 0,005), maka tolak Ho (terdapat hubungan) 

(Basrowi, 2007:134) 

 

 


