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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

Jenis metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

berbentuk asosiatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen 

penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2008: 14). Selain itu, metode 

asosiatif dengan bentuk hubungan kausal ini digunakan untuk mencari hubungan 

yang bersifat sebab akibat yang ditandai oleh adanya variabel independen yakni 

variabel yang memengaruhi dan variabel dependen sebagai variabel yang 

dipengaruhi. 

 

Dalam penelitian ini, yang menjadi pusat perhatian adalah hubungan antara 

inteligensi dan KEM siswa kelas X Akselerasi SMA Negeri 1 Terbanggi Besar 

tahun pelajaran 2099/2010. Hubungan kedua variabel dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 

 
 

Gambar 3. Konstelasi Hubungan antarvariabel 
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B.  Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang telah penulis tentukan adalah 

sebagai berikut. 

 

1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akselerasi SMA Negeri 1 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2009/2010 yang 

berjumlah 20 orang siswa. 

 

2.  Sampel 

Sampel adalah subjek yang akan diteliti. Sampel ini diperoleh dari populasi, 

sebagaimana Arikunto (2006: 131) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Untuk menentukan besar/ jumlah sampel dalam 

penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Arikunto (2006: 134) yang 

menyatakan bahwa apabila subjek penelitian kurang dari 100 maka semuanya 

harus diambil. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis mengambil jumlah/ 

besarnya sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari jumlah data yang ada 

dalam populasi yakni 20 orang siswa.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan teknik tes. 

Menurut Margono (2007: 170), tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang 

diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang 

dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Tes yang terdapat dalam 

penelitian ini ada dua, yaitu tes inteligensi (variabel X) dan tes KEM (variabel Y) 

yang terurai sebagai berikut. 
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1. Tes Inteligensi (Variabel X) 

Tes inteligensi yang menghasilkan IQ (Intelligence Qoutient) telah dilaksanakan 

oleh sekolah bekerja sama dengan psikolog Dra. B. Sulaiman, S.Psi. Jenis tes 

inteligensi yang digunakan adalah tes baku bernama Intelligenz Struktur Test ’Tes 

Struktur Inteligensi’ yang merupakan adaptasi dari tes ciptaan Rudolf Amt Hauer. 

Jenis tes ini adalah Test Power and Speed yang terdiri atas sembilan subtes 

dengan total butir soal sebanyak 265 pertanyaan. Durasi waktu mengerjakan soal 

kesembilan subtes tersebut adalah bervariasi yang rinciannya sebagai berikut. 

 Subtes 1: 20 menit 

 Subtes 2 : 30 menit 

 Subtes 3 : 15 menit 

 Subtes 4 : 40 menit 

 Subtes 5 : 10 menit 

 Subtes 6 : 25 menit 

 Subtes 7 : 15 menit 

 Subtes 8 : 25 menit 

 Subtes 9 : 25 menit 

Jumlah total durasi waktu untuk mengerjakan soal adalah 205 menit atau 3 jam 25 

menit. Instrumen inteligensi yang digunakan psikolog memiliki kisi-kisi soal 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Inteligensi 

No Aspek Definisi Indikator 
Bentuk 

Soal 
Sebaran 

Soal 
Jumlah 

Soal 

1 Satzer- 

ganzung  

(SE) 

Tes 

melengkapi 

kalimat, 

mengukur 

commonsense 

atau 

pembentukan 

keputusan 

 

 Melengakapi 

kalimat 

Pilihan 

Ganda 

(A-D) 

1—30 

 

30 

2 Wortans-

wahl (WA) 

Mengukur 

daya pikir 

verbal 

mengukur isi 

dari 

pengertian 

 Kemampuan 

umum 

 Padanan kata 

 Kata serapan 

 Makna kias 

 Identifikasi 

kalimat 

Pilihan 

Ganda 

(A-D) 

31—40 

 

41—50 

51—60 

61—70 

71—80 

 

10 

 

10 

10 

10 

10 

3 Analogie 

(AN) 

Mengukur 

pemahaman 

atau 

pendalaman 

berpikir 

 

 Kesamaan 

hubungan 

Pilihan 

Ganda 

(A-D) 

81—100 20 

4 Gemein 

Samkeiten 

(GE) 

Mengukur 

daya 

abstraksi 

 

 Persamaan 

gambar 

 Perbandingan 

bentuk 

 Lipatan 

gambar 

 Irama 

gambar 

Pilihan 

Ganda 

(A-D) 

101—115 

 

116—130 

 

131—145 

 

146—160 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

5 Rechen 

Aufgaben 

(RA) 

Soal-soal 

hitungan 

mengukur 

daya pikir 

bilangan 

praktis 

 

 Soal cerita Pilihan 

Ganda 

(A-D) 

161—170 

 

10 

6 Zahlen 

Reihen (ZR) 

Soal-soal 

deret angka 

mengukur 

daya pikir 

bilangan 

teoretis 

 Berhitung 

matematis 

 Deret angka 

Pilihan 

Ganda 

(A-D) 

171—185 

 

186—205 

 

15 

 

20 
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No Aspek Definisi Indikator 
Bentuk 

Soal 
Sebaran 

Soal 
Jumlah 

Soal 

7 Formans 

Wahl (FA) 

Mengukur 

kemampuan 

daya pikir 

keseluruhan 

yang konkret: 

mengukur 

daya 

konstruktif 

dan kraetif 

 

 Kecermatan 

dan 

kreativitas 

Benar-

Salah 

206—225 

 

20 

8 Würfer 

Aufgaben 

(Wü) 

Mengukur 

daya analisis 

sintesis. 

 

 Analisis 

sintesis 

Esai 

pendek 

226—250 

 

25 

9 Merkauf 

Gaben (ME) 

Mengukur 

daya ingat 

 

 Penjumlahan 

angka-angka 

dalam tabel 

 

Esai 

pendek 

251—265 

 

15 

 

 
JUMLAH 265 

 

Setelah tes selesai, jawaban siswa dikoreksi oleh psikolog. Skor IQ merupakan 

penjumlahan dari subtes 1 s.d. 9 yang diolah melalui Row Score menjadi Standard 

Score, disesuaikan dengan kelompok umur (usia 12 s.d. 60 tahun). 

 

2. Tes KEM (Variabel Y) 

Bentuk tes yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel terikat (Y) adalah 

tes KEM yang terdiri dari dua kegiatan yakni membaca wacana kemudian 

menjawab pertanyaan yang telah ditentukan oleh penulis. Tes dilakukan sebanyak 

satu kali dengan prosedur sebagai berikut. 

1. Penulis menjelaskan/ memberikan petunjuk teknis tentang tes KEM kepada 

siswa. Wacana yang akan dibaca oleh siswa bertema teknologi dengan jumlah 

kata 960 kata. Wacana tersebut berjudul “BlackBerry 9520 Storm 2 : Storm 

Versi Mudah” dengan kategori wacana nonfiksi yang agak sulit untuk 
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mendapatkan detail penting sehingga kecepatan rata-rata yang harus dicapai 

adalah 250-350 kpm. Guna mengukur waktu tempuh dalam membaca wacana 

secara akurat, siswa harus menggunakan stopwatch atau handphone yang ada 

stopwatch-nya. 

2.  Penulis membagi kelas menjadi dua kelompok yakni kelompok A dan B yang 

duduk secara berhadap-hadapan. Kelompok A adalah para siswa/ responden 

yang bertugas membaca wacana kemudian menjawab soal-soal yang telah 

disediakan. Kelompok B adalah para siswa yang bertugas mencatat waktu 

tempuh baca mitranya (yang berada pada kelompok A) dan mengobservasi 

enam hambatan dalam membaca cepat yang dilakukan oleh mitranya. Enam 

hambatan tersebut yaitu menggerakkan bibir, regresi atau mengulangi 

beberapa kata ke belakang, menunjuk dengan jari, vokalisasi atau membaca 

dengan bersuara, gerakan kepala, dan subvokalisasi atau melafalkan kata 

dalam batin. 

3. Penulis membagi tes menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, para siswa dalam 

kelompok A dan B melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai yang telah 

diuraikan pada butir 2 di atas. Setelah sesi pertama usai, tes dilanjutkan 

dengan sesi yang kedua yakni penggantian tugas antara siswa dalam kelompok 

A dan B. Para siswa di kelompok A melaksanakan deskripsi tugas milik 

kelompok B, dan begitupun sebaliknya. 

 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman, setelah siswa membaca wacana penulis 

memberikan 10 soal/pertanyaan objektif dengan waktu mengerjakan maksimal 

selama 10 menit. Adapun kisi-kisi pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Pemahaman Bacaan 

Nomor Tingkat 

Pemahaman 

Aspek Soal 

Nomor 

Jumlah 

1 

 

Literal 

 

a. Definisi 

 

b. Fakta 

1, 3, 4 

 

2, 5, 6, 7, 8 

3 

 

5 

 

2 Interpretatif a. Tema wacana 

 

b. Jenis Wacana 

 

9 

 

10 

1 

 

1 

  

JUMLAH 

 

 

10 

 

Teknik penilaian terhadap jawaban siswa ditempuh dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan seluruh data 

2. Mengkoreksi dan memberi skor hasil jawaban siswa dengan ketentuan jika 

jawaban benar berbobot 1; jika jawaban salah berbobot 0. Jika kesepuluh 

soal terjawab dengan benar, skor maksimalnya adalah 10. Guna keperluan 

transformasi ke dalam rumus KEM, perolehan skor maksimal memahami 

wacana tersebut penulis persentasekan dengan rumus sebagai berikut. 

             

3. Persentase kemampuan pemahaman bacaan tersebut selanjutnya penulis 

kalikan dengan skor kecepatan membaca siswa sehingga diperoleh nilai 

KEM-nya. Adapun rumus KEM yang penulis gunakan adalah: 

                  

                  KB      PI 

   KM =  
 

     x  
 

   

          SM : 60         100 

   

 Skor yang Diperoleh 

__________________    x  100 

                 10 
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Keterangan: 

KM  =  Kemampuan Membaca/ KEM          

KB    =  Jumlah Kata dalam Bacaan 

SM  =  Jumlah Sekon Membaca 

 PI   =  Persentase Pemahaman Isi 

100 

 

(Tampubolon, 1987: 246). 

 

D. Uji Coba Instrumen 

Sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian, instrumen diujicobakan 

terlebih dahulu kepada sampel yang memiliki karakteristik sama dengan sampel 

dalam populasi penelitian yang sebenarnya. Instrumen yang akan diujikan 

haruslah memenuhi dua syarat yaitu validitas dan reliabilitas. 

 

1. Validitas 

Agar memperoleh data yang akurat dalam penelitian, alat ukur yang akan 

dipergunakan harus valid. Maksudnya agar alat ukur tersebut sesuai dengan apa 

yang hendak diukur secara tepat. 

 

Instrumen KEM yang akan diujikan kepada responden/ sampel telah penulis uji 

cobakan kepada siswa kelas X Akselerasi SMA Negeri 2 Bandarlampung yang 

memiliki karakteristik sama dengan kelas X Akselerasi SMA Negeri 1 Terbanggi 

Besar. Data KEM pada indikator atau aspek pemahaman bacaan dalam uji coba 

instrumen tersebut penulis analisis validitasnya dengan menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment dari Pearson. Adapun teknis penghitungannya penulis 

lakukan dengan menggunakan program komputer SPSS 15.0 for Windows.   
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Rumus korelasi Product Moment adalah : 

 

 

Keterangan : 

r xy    = koefesien korelasi 

N      =  jumlah sampel 

X      =  skor variabel X 

Y      =  skor variabel Y 

∑X   =  jumlah skor variabel X 

∑Y   =  jumlah skor variabel Y 

∑X2  =  jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y2  =  jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

(Arikunto, 2006 : 170).  

 

Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 

  Pada taraf nyata α 0,05 jika r hitung lebih besar (>) dari r tabel, instrumen  

    atau soal dinyatakan valid 

 Pada taraf nyata α 0,05 jika r hitung lebih kecil (<) dari r tabel, instrumen  

    atau soal dinyatakan tidak valid 

 

Dari hasil analisis validitas yang terurai dalam lampiran 2, dapat disimpulkan 

bahwa butir soal nomor 1, 3, 4, 5, 8, 9, dan 10 valid, sementara butir soal nomor 

2, 6, dan 7 tidak valid. Butir nomor soal yang tidak valid tersebut selanjutnya 

diganti ataupun direvisi oleh penulis. Berikut ini rangkuman hasil analisis 

validitas pada uji coba instrumen. 

 

Tabel 3.3 Validitas Instrumen KEM pada Aspek Pemahaman Bacaan 

 

Soal Nomor r Hitung 
r Tabel 

Taraf Nyata α 0,05 
Keputusan 

1 0,641 0,482 Valid 

2 -0,382 0,482 Tidak Valid 

3 0,523 0,482 Valid 
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N

N

X
X

Vt

2
2 )(


  

Soal Nomor r Hitung 
r Tabel 

Taraf Nyata α 0,05 
Keputusan 

4 0,595 0,482 Valid 

5 0,651 0,482 Valid 

6 0,396 0,482 Tidak Valid 

7 -0,014 0,482 Tidak Valid 

8 0,629 0,482 Valid 

9 0,604 0,482 Valid 

10 0,651 0,482 Valid 

 
 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas artinya bila alat ukur yang digunakan pada sampel dapat mengukur 

apa yang hendak diukur sesuai hasil yang konsisten walaupun waktu dan 

tempatnya tidak sama (berbeda). Dalam penelitian ini, reliabilitas instrumen KEM 

pada aspek pemahaman bacaan dicari dengan menggunakan rumus K-R 21 

sebagai berikut. 

 

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

m  = skor rata-rata 

Vt  = varians total 

(Arikunto, 2006 : 189) 

 

 

  

Keterangan :  

   Vt = varians total 

   ∑X = jumlah skor total 

   ∑X² = jumlah kuadrat skor total 

   N = banayaknya responden atau subjek 

(Arikunto, 2006 : 184). 
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Adapun kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 

  Pada taraf nyata α 0,05 jika r11 hitung lebih besar (>) dari r tabel, instrumen 

       reliabel 

 Pada taraf nyata α 0,05 jika r11 hitung lebih kecil (<) dari r tabel, instrumen  

   tidak reliabel 

 

Dari hasil analisis reliabilitas instrumen yang terurai pada lampiran 2, diperoleh 

harga r11 hitung sebesar 0,526. Harga tersebut kemudian dikonsultasikan terhadap 

r tabel. Pada taraf nyata α 0,05 atau taraf kepercayaan 95% dengan N=17, harga r 

tabel adalah 0,482. Hal ini berarti r hitung lebih besar (>) dari r tabel yakni 0,526 

lebih besar dari (>) 0,482. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen 

yang telah diujicobakan adalah reliabel sehingga layak dipergunakan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan urutan sebagai berikut. 

1. Memberikan tes KEM dan mengkoreksi hasil tes lalu memberi skor 

2. Menguji normalitas sampel data inteligensi dan KEM 

3. Menguji homogenitas data inteligensi dan KEM 

4. Menguji kelinieran 

5. Menguji regresi linier kedua variabel 

6. Menguji hipotesis hubungan antara inteligensi dengan KEM 

 

F. Tolok Ukur Penilaian 

Nilai inteligensi (IQ) diukur berdasarkan tabel tolok ukur berikut. 
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Tabel 3.4 Tolok Ukur Penilaian Inteligensi (X) 

 

Nomor 

 

Inteligensi 

(IQ) 
Kategori 

1 130 ke atas Very superior (Sangat unggul) 

2 120—129 Superior (Unggul) 

3 110—119 Bright normal (Di atas rata-rata) 

4 90—109 Average (Rata-rata) 

5 80—89 Dull normal (Di bawah rata-rata) 

6 70—79 Borderline (Perbatasan) 

7 <70 Mental defective (Idiot) 

(Harriman dalam Ahmadi, 2003: 91) 

 

Selanjutnya, penggolongan skor pada aspek kecepatan membaca didasarkan pada 

pedoman yang telah dirumuskan pada tabel 3.5 berikut. 

 

Tabel 3.5 Tolok Ukur Penilaian Kecepatan Membaca 

Nomor 
Kecepatan Membaca 

(KPM) 
Kategori 

1 250 ke atas Cepat 

2 200—249 Sedang 

3 150—199 Lambat 

4 <150 Sangat Lambat 

 

Sedangkan penggolongan skor aspek pemahaman bacaan diukur berdasarkan tabel 

tolok ukur di bawah ini. 

 

Tabel 3.6 Tolok Ukur Penilaian Pemahaman Bacaan 

Persentase 

Penguasaan 
Kategori Mutu 

85%—100% Baik Sekali 5 

75%—84% Baik 4 

60%—74% Cukup 3 

40%—59% Kurang 2 

0%—39% Gagal 1 

(Nurgiantoro, 2001: 363). 
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Selanjutnya, untuk menginterpretasikan tingkat KEM, penulis berpedoman dari 

tolok ukur yang telah dibuat sebagai berikut. 

 

Tabel 3.7 Tolok Ukur Penilaian KEM (Y) 

Nomor 
Kecepatan Efektif 

Membaca (KPM) 
Kategori 

1 175 ke atas Cepat 

2 150—174 Sedang 

3 125—149 Lambat 

4 <125 Sangat Lambat 

 

 

G. Pengujian Persyaratan Analilis Data 

Pengujian persyaratan analisis data meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

Persyaratan penghitungan analisis data ini menggunakan analisis perangkat lunak 

program SPSS 15.0  for Windows. 

 

1. Pengujian Distribusi Normalitas 

Bagian ini akan menguji normal atau tidaknya sebuah distribusi data dengan 

rumusan sebagai berikut. 

Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Dalam uji Kolmogorov 

Smirnov diasumsikan bahwa distribusi variabel yang sedang diuji memunyai 

sebaran kontinyu. Statistik uji yang digunakan: 

D = max │F0 (Xi) – Sn(Xi)│; i = 1, 2, 3... 
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Dimana: 

F0 (Xi) : Fungsi distribusi frekuensi kumulatif dari distribusi teoretis dalam   

              kondisi H0 

 

Sn(Xi) : Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebayak n 

 

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel Kolmogorov 

Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan keputusan dalam uji ini 

adalah: 

jika D < D tabel maka tolak Ho dan 

jika D > D tabel maka terima Ho. 

Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Signifikasi (Asymp. 

Significance). Jika nilai signifikasinya lebih kecil dari α maka Ho ditolak 

demikian juga sebaliknya. Sedangkan kriteria pengambilan keputusan dengan 

menggunakan SPSS 15.0  for Windows adalah sebagai berikut. 

 Tolak Ho apabila nilai Signifikasi (Sig.) kurang dari (<) 0,05 berarti 

distribusi sampel tidak normal. 

 Terima Ho apabila nilai Signifikasi (Sig.) lebih dari (>) 0,05 berarti 

distribusi sampel adalah normal.  

      (Rusman, 2006: 43). 

 

2. Pengujian Homogenitas 

Tujuan uji homogenitas sampel adalah untuk mengetahui apakah data sampel 

yang diambil dari populasi itu bervariasi homogen atau tidak. Adapun rumusan 

hipotesis dalam penghitungan ini adalah sebagai berikut. 

Ho : Varians populasi adalah homogen 

Ha : Varians populasi adalah tidak homogen 
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Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya adalah: 

 jika probabilitas (Sig.) lebih dari (>) 0,05, Ho diterima;  

 jika probabilitas (Sig.) kurang dari (<) 0,05, Ho ditolak 

(Rusman, 2006: 46). 

 

Dengan rumus statistik sebagai berikut. 

Zit = │yit – ŷi │ dimana: 

yit  = nilai sampel tiap variabel 

ŷi    = rata-rata sampel 
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dengan nilai kritis F(α, k-1, n-k). 

 

H. Pengujian Kelinearan 

Untuk menguji kelinieran diperlukan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : Model regresi berbentuk linier. 

H1 : Model regresi berbentuk tidak linier. 

Adapun pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan koefisien  

Signifikasi (Sig.) dengan cara membandingkan nilai Sig. dari Deviation from 

Linearity pada tabel ANOVA dengan taraf nyata α yang dipilih (misal 5% atau 

1%). Kriterianya: apabila nilai Sig. pada Deviation from Linearity lebih dari (>) 

taraf nyata α, Ho diterima; jika sebaliknya tidak diterima (Rusman, 2006: 54). 

 

I. Pengujian Regresi Linier 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X (inteligensi) terhadap 

variabel Y (KEM), diperlukan analisis regresi dengan persamaan Ŷ= a+bx. 
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Persamaan regresi antara variabel X (inteligensi) terhadap variabel Y (KEM) 

dilakukan uji t. Uji t dilakukan untuk menguji signifikasi konstanta dan variabel 

independen. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Adapun kriteria pengambilan keputusannya adalah: 

 apabila t hitung lebih besar (>) t tabel  dengan dk = n-2 pada taraf nyata  

α = 0,05, Ho ditolak dan H1 diterima, atau 

 apabila probabilitas (Sig.) < 0,05, Ho ditolak dan H1 diterima. 

 

J. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menyimpulkan apakah hipotesis yang 

dirumuskan berdasar teori didukung oleh data yang ada di lapangan. Selain itu, 

pengujian hipotesis ini berguna untuk menguji kekuatan hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Hipotesis yang akan diuji adalah ”ada hubungan 

positif dan signifikan antara inteligensi dengan KEM”. Untuk menguji hipotesis, 

penulis menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari Pearson dengan 

angka kasar.  

 

Rumus korelasi product moment dengan angka kasar adalah sebagai berikut 

(Arikunto, 2006: 275). 
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Keterangan :  
r xy    =  Koefesien korelasi 
N      =  Jumlah sampel 

X      =  Skor variabel X 

Y      =  Skor variabel Y 

∑X   =  Jumlah skor variabel X 

∑Y   =  Jumlah skor variabel Y 

∑X2  =  Jumlah kuadrat skor variabel X 

∑Y2  =  Jumlah kuadrat skor variabel Y 

 

 

Rumusan Hipotesis: 

Ha : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara inteligensi (X) dengan  

  KEM (Y) 

Ho : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara inteligensi (X)  

           dengan KEM (Y) 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

Jika t hitung > t tabel → Ho ditolak dan Ha diterima;  

jika t hitung < t tabel → Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

Atau 

 jika probabilitas sig. (2-tailed) kurang dari (<) 0,05, Ho ditolak; 

 jika probabilitas sig. (2-tailed) lebih dari (>) 0,05, Ho diterima 

(Rusman dalam Apriliya, 2008: 45). 

 

Untuk menentukan keeratan hubungan kedua variabel penelitian digunakan 

kriteria penafsiran pada tabel interpretasi nilai r pada halaman berikut. 
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Tabel 3.8 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah (tidak berkorelasi) 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

(Sugiyono, 2008: 257) 

 

Setelah pengujian hipotesis, analisis korelasi dilanjutkan dengan menghitung 

koefisien determinasi melalui cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan/rxy 

(Sugiyono, 2008: 259). Dengan mencari koefisien determinasi ini, dapat diketahui 

berapa persentase pengaruh inteligensi (variabel X) terhadap KEM (variabel Y). 


