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III.  METODE PENELITIAN 

 
 
 
A. Jenis Penelitian 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 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 mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada 

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

berdasarkan pada koefisien korelasi”.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan positif yang kuat dan 

signifikan antara kedisiplinan belajar dan suasana sekolah dengan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS Tahun Pembelajaran 2009/2010. 

 
B. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi Penelitian 

 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA YP Unila 

Bandar Lampung yang berjumlah 169 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 2 sebagai berikut: 
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Tabel 2. Jumlah Siswa Kelas XI SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun  
  Pembelajaran 2009/2010. 

 

No Kelas 
Jumlah Siswa 

Laki-laki Perempuan Total 

1 XI IPS-1 26 18 44 

2 XI IPS-2 27 15 42 

3 XI IPS-3 25 17 42 

4 XI IPS-4 22 19 41 

Total 100 69 169 
Sumber: Dokumentasi TU SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2009. 
 

2. Sampel Penelitian 

 
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2006:131). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:118) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Untuk sekedar ancer-ancer 

maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau tergantung setidak-tidaknya: 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana 

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. 

(Suharsimi Arikunto, 2006:135). 

 
Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 40% dari jumlah 

populasi yang ada. Penentuan sampel dilakukan dengan proportional random 

sampling. Proportional digunakan untuk menentukan sampel pada tiap-tiap kelas 

sedangkan random adalah pengambilan sampel dengan cara mengacak jumlah 

sampel yang ada yaitu dengan cara diundi. Jadi sampel yang akan diteliti dari 
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populasi sebanyak 169 siswa SMA YP Unila Bandar Lampung adalah 40% x 169 = 

68. 

 
Adapun cara pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jumlah sampel tiap kelas dengan cara: jumlah siswa masing-masing 

kelas yang merupakan anggota populasi dikalikan banyaknya sampel yang akan 

diambil yaitu sebanyak 40%. 

2. Menulis nama populasi per kelas pada kertas kemudian digulung dan dimasukkan 

ke dalam kotak untuk diundi. Nama yang keluar diambil dan ditulis sebagai 

responden untuk sampel tiap kelas, setelah itu dimasukkan lagi sehingga setiap 

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih kembali. Kemudian 

dilakukan pengundian kembali untuk mendapatkan nama responden lain, jika 

nama sampel sebelumnya keluar kembali maka tidak ditulis lagi sebagai sampel. 

Demikian seterusnya sampai jumlah sampel dan cadangannya sebanyak yang 

sudah ditentukan. 

Untuk lebih jelasnya data sampel dalam penelitian ini dilihat pada Tabel 3 berikut ini: 

 
Tabel 3. Jumlah Populasi, Sampel, dan Sampel Cadangan Penelitian pada Siswa 

  Kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung. 
 

No Kelas Populasi* Sampel** Sampel Cadangan 

1 XI IPS-1 44 18 2 

2 XI IPS-2 42 17 2 

3 XI IPS-3 42 17 2 

4 XI IPS-4 41 16 2 

Total 169 68 8 

Sumber: * Dokumentasi TU SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 2009. 
             ** Hasil perhitungan. 
 
Sehubungan dengan ini penulis mengambil 40% dari populasi 169 siswa, hal ini 

disebabkan karena waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki oleh penulis sangat terbatas. 
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Disamping itu luasnya pengamatan dari setiap subjek, sehingga penulis berupaya 

untuk memperkecil jumlah resiko yang akan dihadapi dalam penelitian.  

 
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 
1. Variabel Penelitian 

 
Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2006:118). Dari konsep di atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian atau 

merupakan fakta-fakta yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. 

 
Adapun variabel dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. 

a. Variabel Bebas (Independen Variable) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini yang termasuk variabel bebas adalah: 

1) Kedisiplinan Belajar Siswa (X1), kedisiplinan belajar dalam penelitian ini 

terdiri atas kedisiplinan belajar di sekolah dan kedisiplinan belajar siswa di 

rumah.  

2) Suasana Sekolah (X2) 

 
b. Variabel Terikat (Dependen Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi 
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belajar siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar 

Lampung.  

 
2. Definisi Operasional Variabel 

 
a. Kedisiplinan Belajar  

 
Disiplin adalah tingkat konsistensi dan konsekuensi seseorang terhadap suatu 

komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan 

dicapai. Kedisiplinan pada siswa mencakup kedisiplinan belajar di rumah dan di 

sekolah. Siswa yang disiplin dalam belajarnya baik di rumah maupun di sekolah akan 

berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada dan akan menunjukkan ketaatan dan 

keteraturan dalam kegiatan belajarnya. 

Disiplin belajar siswa di sekolah dengan indikator:  

a) Patuh dan taat terhadap tata tertib di sekolah 

b) Persiapan belajar 

c) Perhatian terhadap pembelajaran di kelas 

d) Perhatian terhadap materi pelajaran  

e) Mengumpulkan tugas pada waktunya 

Sedangkan disiplin belajar siswa di rumah dengan indikator:  

a) Rencana atau jadwal belajar 

b) Ketaatan dan keteraturan dalam belajar 

c) Mengerjakan tugas pada waktunya 

d) Belajar dalam tempat dan suasana mendukung. 
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Dengan jumlah item pertanyaan untuk kedisiplinan siswa sebanyak 16 butir 

pertanyaan. Alternatif jawaban yang ada pada setiap item kuesioner merupakan data 

kualitatif. Dari data kualitatif itu ditransformasikan kedalam data kuantitatif dengan 

menggunakan simbol yang berupa angka. Dengan demikian secara berurutan 

pengubahan data kualitatif menjadi data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban alternatif a diberi nilai 4 

b) Jawaban alternatif b diberi nilai 3 

c) Jawaban alternatif c diberi nilai 2 

d) Jawaban alternatif d diberi nilai 1 

 
Dengan jumlah pertanyaan untuk kedisiplinan belajar sebanyak 16 butir pertanyaan. 

Ketentuan bila memilih a memperoleh skor 4, bila memilih b memperoleh skor 3, bila 

memilih c memperoleh skor 2, dan bila memilih d memperoleh skor 1. Dari hasil 

analisis kuesioner diperoleh skor kedisiplinan belajar tertinggi 64 dan terendah 16. 

Untuk menentukan kategori kedisiplinan belajar siswa menggunakan rumus interval 

sebagai berikut: 

K

NRNT
I


  

Keterangan: 

NT : Nilai tertinggi 

NR : Nilai terendah 

K : Kelas Interval 

I : Interval  (Sutrisno Hadi, 1986:12) 

4

1664 
I        

I = 12 
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Setelah diketahui hasil perhitungan dengan rumus di atas, maka kedisiplinan belajar 

siswa dikategorikan sebagai berikut: 

˃54 : Sangat Disiplin 

42-54 : Cukup Disiplin 

29-41 : Kurang Disiplin 

16-28 : Tidak Disiplin 

 
b. Suasana Sekolah 

 
Suasana di sekolah adalah situasi dan kondisi objektif di sekolah yang dipersepsi oleh 

siswa. Suasana sekolah yang damai penuh dengan kenyamanan dan keamanan baik 

secara fisik maupun secara psikologis.  

 
Suasana sekolah dengan indikator: 

a) Hubungan antar civitas sekolah 

b) Tata tertib sekolah 

c) Aktivitas pembelajaran 

d) Suasana kelas 

e) Fasilitas sekolah memadai 

f) Tidak ada perusakan dan pencurian pada sarana sekolah. 

g) Kerapihan dan kebersihan lingkungan sekolah. 

 
Dengan jumlah item pertanyaan untuk suasana sekolah sebanyak 14 butir pertanyaan. 

Alternatif jawaban yang ada pada setiap item kuesioner merupakan data kualitatif. 

Dari data kualitatif itu ditransformasikan kedalam data kuantitatif dengan 
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menggunakan simbol yang berupa angka. Dengan demikian secara berurutan 

pengubahan data kualitatif menjadi data kuantitatif adalah sebagai berikut: 

a) Jawaban alternatif a diberi nilai 4 

b) Jawaban alternatif b diberi nilai 3 

c) Jawaban alternatif c diberi nilai 2 

d) Jawaban alternatif d diberi nilai 1 

 
Dengan jumlah pertanyaan untuk suasana sekolah sebanyak 14 butir pertanyaan. 

Ketentuan bila memilih a memperoleh skor 4, bila memilih b memperoleh skor 3, bila 

memilih c memperoleh skor 2, dan bila memilih d memperoleh skor 1. Dari hasil 

analisis kuesioner diperoleh skor suasana sekolah tertinggi 56 dan terendah 14.  

Untuk menentukan kategori suasana sekolah menggunakan rumus interval sebagai 

berikut: 

K

NRNT
I


  

Keterangan: 

NT : Nilai tertinggi 

NR : Nilai terendah 

K : Kelas Interval 

I : Interval (Sutrisno Hadi, 1986:12) 

4

1456 
I  

I = 10,5 

Setelah diketahui hasil perhitungan dengan rumus di atas, maka suasana sekolah 

dikategorikan sebagai berikut: 

˃45,7  : Suasana Sekolah Sangat Baik 
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35,2-45,7 : Suasana Sekolah Baik 

24,6-35 ,1 : Suasana Sekolah Buruk 

14-24,5  : Suasana Sekolah Sangat Buruk 

 
c. Prestasi belajar siswa 

 
Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai siswa dalam menguasai mata 

pelajaran yang telah diberikan oleh guru. 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 YP Unila Bandar 

Lampung Tahun Pembelajaran 2009/2010. Data tersebut kemudian ditransformasikan 

kedalam interval sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

ditetapkan oleh sekolah, yaitu: 

≥65 : Tuntas 

<65 : Tidak Tuntas 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tiga cara yaitu 

dengan teknik kuesioner, teknik tes, dan teknik dokumentasi. 

 
1. Teknik Kuesioner  

 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:151) kuesioner adalah sejumlah pertayaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik kuesioner dengan harapan responden akan dapat langsung menuangkan 
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jawabannya kedalam item-item kuesioner sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Untuk memudahkan responden dalam menjawab item-item kuesioner maka dalam 

penelitian ini digunakan kuesioner tipe pilihan dengan empat alternatif jawaban. 

Sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan pendapat atau 

keyakinan dirinya.  

 
Metode ini digunakan untuk mengungkap data dari variabel kedisiplinan belajar dan 

suasana sekolah. Sebelum menyusun kuesioner terlebih dahulu dibuat konsep alat 

ukur yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Konsep ini berbentuk 

kisi-kisi kuesioner yang dijabarkan ke dalam indikator disesuaikan dengan tujuan 

yang hendak dicapai. Masing-masing indikator diwakili satu atau beberapa butir 

pertanyaan sebagai alat ukurnya. 

 
2. Teknik Tes 

 
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2006:150). 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 mempelajari sesuatu. 

Tes prestasi diberikan sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai 

dengan yang akan diteskan. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur 

prestasi belajar siswa. 
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3. Teknik Dokumentasi 

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

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, legger, prasasti, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2006:158). Menurut Nursid Sumaatmadja 

(1988:109) untuk melengkapi data dalam analisis masalah yang diteliti memerlukan 

informasi dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang 

dipelajari. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder seperti monografi Kelurahan Pelita, nilai siswa dan informasi lainnya 

tentang sekolah seperti sejarah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru dan sebagainya. 

 
E. Uji Persyaratan Instrumen 

 
1. Uji Validitas 

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah (Suharsimi Arikunto, 2006:168). Validitas suatu instrumen penelitian, tidak 

lain adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak 

diukur. Prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal, yang perlu diperhatikan adalah 

bahwa hanya valid untuk suatu tujuan tertentu (Sukardi, 2006:121) 

 
Metode uji kevalidan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi 

Product Moment, sebagai berikut: 

    
  






2222
xy

Y)(Y(NX)(XN

Y)X)((XYN
r  
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Keterangan: 

rxy  :  Koefisien korelasi  
∑X : Skor total X 
∑Y : Skor total Y 
N : Jumlah sampel yang diteliti 
XY : Jumlah gejala X dan Y  
  
Kaidah keputusan: Jika rhitung > rtabel  berarti valid sebaliknya jika rhitung < rtabel berarti 

tidak valid, dengan taraf signifikansi 0,05. Jika instrumen itu valid, maka dilihat 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut: 

a. Antara 0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi 
b. Antara 0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi 
c. Antara 0,400 sampai dengan 0,599 = cukup 
d. Antara 0,200 sampai dengan 0,399= rendah 
e. Antara 0,000 sampai dengan 0,199 = sangat rendah (tidak valid) 
(Riduwan, 2006:110). 

 
2. Uji Reliabilitas 

 
Pengertian reliabilitas berkaitan dengan tingkat kestabilan kekonstanan dan 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 reliabilitas alat ukur kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan rumus Alpha.  
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Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyak butir soal 

iS  : Jumlah validitas butir 

tS  : Variasi total  

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

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

N
N

X
X

S

i
i

i

2
2 )(


  

Dimana: Si = Varians skor tiap-tiap item 

∑Xi = Jumlah kuadrat item 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: 

N
N

X
X

S

t
t

t

2)(


  

Dimana: St = Varians total 

  ∑Xt = Vumlah kuadrat X total 

  (∑Xt)² = Jumlah X total dikuadratkan 
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  N = Jumlah responden 

Langkah 4: Masukkan nilai Alpha dengan rumus: 
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Keputusan dengan membandingkan r11 dengan rtabel dengan kaidah keputusan: 

Jika r11 > rtabel berarti Reliabel dan r11 < rtabel berarti Tidak Reliabel (Riduwan, 

2006:128). 

 
Pengujian reliabilitas alat ukur tes prestasi belajar geografi siswa menggunakan 

rumus Spearman-Brown. 













b

b

r

xr
r

1

2
11  

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. 

 
3. Tingkat Kesukaran 

 
Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (dificulty index). Indeks kesukaran besarnya 0,0 sampai dengan 1,0, 

dengan klasifikasi sebagai berikut: 

a. Soal dengan tingkat kesukaran 0,00-0,30 adalah soal sukar atau sulit 

b. Soal dengan tingkat kesukaran 0,31-0,70 adalah soal sedang 
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c. Soal dengan tingkat kesukaran 0,71-1,00 adalah soal mudah 

Sedangkan untuk mengukur tingkat kesukaran suatu soal menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
T

LU
TK


  

Keterangan: 

TK : Tingkat kesukaran 

U : Jumlah kelas atas yang bisa jawab 

L : Jumlah kelas bawah yang bisa jawab 

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

 
4. Daya Pembeda  

 
Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (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: 
T

LU
DP

2
1


  

Keterangan: 

DP : Daya pembeda 

U : Jumlah kelas atas yang bisa jawab 

L : Jumlah kelas bawah yang bisa jawab 

T : Jumlah peserta tes (Fachri Thaib, 2003:59) 
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5. Pola Jawaban 

 
Pola jawaba tes adalah distribusi peserta tes dalam menentukan pilihan jawaban pada 

soal bentuk pilihan ganda. Pola jawaban ini diperoleh dengan menghitung banyaknya 

peserta tes yang memilih jawaban A, B, C, D, dan E atau tidak memilih (blangko). 

Dari pola jawaban terlihat apakah pengecoh (distractor) berfungsi sebagai pengecoh 

yang baik atau tidak. Pengecoh yang tidak terpilih sama sekali oleh peserta tes berarti 

pengecoh tersebut jelek. Sebaliknya sebuah pengecoh dapat berfungsi dengan baik 

apabila mempunyai daya tarik yang besar bagi peserta tes yang kurang memahami 

konsep atau menguasai bahan. 

 
6. Hasil Uji Coba Instrumen 

 
a. Uji Coba Kuesioner 

 
Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari responden, 

instrumen yang berupa kuesioner terlebih dahulu diuji cobakan kepada 20 siswa yang 

merupakan populasi dari kelas XI IPS SMA YP Unila Bandar Lampung dan 

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

sebanyak dua kali.  

 
Pengujian kuesioner yang pertama untuk menguji validitas menggunakan rumus 

product moment, sedangkan untuk menguji reliabilitas seluruh item kuesioner 

menggunakan rumus alpha. Hasilnya ada 27 item yang valid dan 3 item yang tidak 

valid (lihat Lampiran 6 halaman 95). Item yang tidak valid tidak dimasukkan dalam 

perhitungan reliabilitas instrumen dan tidak digunakan sebagai kuesioner penelitian, 

akan tetapi item tersebut direvisi. Item tersebut direvisi kalimat pertanyaannya tanpa 
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merubah substansi dari pertanyaan tersebut, kemudian dilakukan pengujian yang 

kedua dengan cara yang sama namun soal nomor 9, 16, dan 30 telah diganti. 

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

reliabilitas yang mencukupi sehingga instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai kedisiplinan belajar siswa dan suasana sekolah. Hasil 

uji coba validitas butir soal yang kedua dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Hasil Uji Coba Validitas Kuesioner Kedisiplinan Belajar dan Suasana Sekolah. 
  

No rhitung rtabel Keterangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

0,565 
0,516 
0,560 
0,649 
0,530 
0,561 
0,693 
0,612 
0,469 
0,614 
0,614 
0,521 
0,467 
0,530 

0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0,509 
0,459 
0,458 
0,529 
0,569 
0,507 
0,501 
0,595 
0,608 
0,612 
0,505 
0,573 
0,483 
0,476 
0,603 
0,469 

0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010. 
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Data hasil uji coba validitas instrumen kuesioner pada Tabel 4 di atas, diketahui 

bahwa hasil koefisien korelasi validitasnya rhitung ˃ rtabel  dengan  jumlah siswa 20. 

Untuk selengkapnya perhitungan validitas butir soal instrumen yang valid dapat 

dilihat pada Lampiran 8 halaman 97-101. Sedangkan untuk reliabilitas instrumen 

dengan rumus alpha diperoleh tingkat reliabilitas instrumen yaitu sebesar 0,915. 

Dengan demikian hasil perhitungan menunjukkan r11 ˃ rtabel untuk taraf signifikan α = 

0,5 yaitu 0,915 ˃ 0,444 dengan N = 20. Data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 9 halaman 102-103. 

 
b. Uji Coba Soal Tes Prestasi Belajar Siswa  

 
Untuk mengukur prestasi belajar siswa menggunakan tes yang soalnya dibuat sendiri 

oleh peneliti tetapi disesuaikan dengan materi geografi yang sudah disampaikan oleh 

guru geografi SMA YP Unila Bandar Lampung. Sebelum diteskan soal tersebut diuji 

cobakan kepada 20 siswa yang merupakan populasi dari kelas XI IPS SMA YP Unila 

Bandar Lampung dan selanjutnya 20 siswa ini tidak boleh digunakan sebagai sampel. 

Uji coba dilakukan sebanyak satu kali.  

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

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan dilihat pola jawabannya. Tingkat 

kevalidan dihitung dengan menggunakan 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.  

 



51 

 

Setelah dilakukan perhitungan, dari 20 butir soal tersebut semuanya valid dan reliabel 

(lihat Lampiran 11 halaman 105). Untuk tingkat kesukaran, dari 20 butir soal 14 

temasuk kriteria sedang dan 6 termasuk kriteria mudah (lihat Lampiran 11 halaman 

105), untuk daya beda 6 butir soal termasuk kriteria baik dan 14 butir soal termasuk 

kriteria cukup (lihat Lampiran 11 halaman 106) dan untuk pola jawaban (lihat 

Lampiran 11 halaman 106). 

 
F. Analisis Data 

 
Data dalam penelitian ini berasal dari data ordinal yaitu berupa data kedisiplinan 

belajar, suasana sekolah dan prestasi belajar siswa, maka analisis data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 2 adalah dengan menggunakan Korelasi 

Product Moment, dengan rumus sebagai berikut: 
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i
2

i
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iiii
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Keterangan: 

rxy  :  Koefisien korelasi antara butir xi dan y 
xi : Skor total xi 

yi : Skor total yi 

n : Jumlah sampel yang diteliti 
xiyi : Jumlah gejala xi dan yi (Sugiyono, 2009:255) 
 
Sedangkan analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 3 adalah dengan 

menggunakan Korelasi Ganda, dengan rumus sebagai berikut: 
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keterangan: 

21xyxR = korelasi variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y 
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1yxr     = korelasi product moment antara X1 dengan Y 

2yxr   = korelasi product moment antara X2 dengan Y 

21xxr   = korelasi product moment antara X1 dengan X2  (Sugiyono, 2009:266). 

 
Kriteria Uji Hipotesis 

 
1. Ada hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y, X1X2 dan Y jika koefisien korelasi 

tidak sama dengan 0 (nol) atau (rxy  ≠  0), tidak ada hubungan jika rxy sama dengan 

0. 

2. Jika nilai rxy positif maka hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y, X1X2 dan Y 

bersifat positif, jika nilai rxy negatif maka hubungan antara variabel bersifat 

negatif. 

3. Untuk tingkat keeratan hubungan X1 dan Y, X2 dan Y, X1X2 dan Y dapat 

diketahui setelah nilai r yang diperoleh dikonsultasikan pada tabel interpretasi r 

(Tabel 5). 

4. Terdapat hubungan yang signifikan apabila rhitung sama atau lebih besar dari pada 

rtabel (rhitung ≥ rtabel). 

Tabel 5. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 
 

No Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
1 
2 
3 
4 
5 

0,80-1,000 
0,60-0,799 
0,40-0,599 
0,20-0,399 
0,00-0,199 

Sangat Kuat 
Kuat 
Cukup Kuat 
Rendah 
Sangat Rendah 

Sumber: Sugiyono (2009:257) 

 

 

 


