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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode korelasional. Menurut

Suharsimi Arikunto (2010:4) penelitian korelasional adalah penelitian yang

dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variable

atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data

yang sudah ada.

Tujuan digunakan metode korelasional ini adalah untuk mengetahui sejauh mana

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

lebih faktor berdasarkan koefisien korelasi.

B.Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Koestoro dan Basrowi (2006:435), populasi adalah keseluruhan subyek

atau obyek yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono

(1999:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 9 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 89 siswa, seperti yang tertera pada tabel 3 di

bawah ini :

Tabel 3. Data Jumlah Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 9 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2010/2011.

No. Kelas Jumlah Sampel( siswa )

1. XI IPS 1 29
2. XI IPS 2 30
3. XI IPS 3 30

Jumlah 89
Sumber: Dokumentasi Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

2. Sampel

Menurut Margono (2009:112) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi

yang diteliti. Menurut Sugiyono (2005:56) sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut Budi Koestoro dan

Basrowi (2006:435) sampel adalah sebagian populasi yang dipilih dengan teknik

tertentu untuk mewakili populasi.

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus T.Yamane sebagai

berikut:

Dimana : n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
d2 = Presisi yang ditetapkan

(Sugiyono, 2005:65)

1. 2 


dN
Nn
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Dengan jumlah populasi 89 siswa dan presisi yang ditetapkan atau tingkat

signifikansi 0,05, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah:





1)05,0(.89

89
2n 72,80 dibulatkan menjadi 73.

Jadi banyaknya sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 siswa yang diambil

dengan teknik proporsional random sampling. Besarnya sampel yang diambil dari

tiap-tiap kelas adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perhitungan proporsional sampel setiap kelas

No Kelas Jumlah Sampel
1
2
3

Kelas XI IPS 1
Kelas XI IPS 2
Kelas XI IPS 3

n=29/89 x 73 =23,7
n=30/89 x 73 =24,6
n=30/89 x 73 =24,6

23
25
25

Jumlah 73
Sumber: Data Dokumentasi Siswa Kelas XI di IPS SMA N 9 Bandar Lampung.

Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik proporsional random sampling

dimaksudkan agar setiap jumlah populasi yang tersebar pada jumlah kelas dapat

diambil proporsinya secara merata sehingga tiap unit dalam sampel mempunyai

peluang yang sama untuk dipilih. Cara memilih sampel dilakukan dengan

melakukan pengundian nama atau kode responden dan dikocok sampai jumlah

sampel terpenuhi.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah hal atau sesuatu yang menjadi perhatian suatu

penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:116) variabel penelitian

merupakan objek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.
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Variabel penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas atau independent variable

yaitu ketersediaan sarana belajar di rumah (X1) dan variabel antara atau

intervening variable yaitu minat belajar siswa (X2) serta variabel terikat atau

dependent variable pada penelitian ini adalah prestasi belajar siswa (Y).

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana

cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain defenisi operasional adalah

semacam petunjuk pelaksanaan sebagaimana mengukur suatu variabel. Untuk

mempermudah pengukuran di lapangan, maka konsep dalam penelitian ini dapat

di operasionalkan yaitu :

1. Ketersediaan sarana belajar di rumah

Sarana belajar dalam penelitian ini adalah ketersediaan sarana belajar yang

dimiliki siswa di rumah yang meliputi sumber belajar (yang bersifat harus

digunakan, sebaiknya digunakan dan sekiranya dapat digunakan), alat belajar,

ruang belajar, dan penerangan belajar. Dengan indikator sebagai berikut :

1. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat

maupun media dalam mencapai maksud dan tujuan dalam belajar yang dapat

menunjang prestasi belajar siswa, dengan indikator yaitu buku cetak/buku

paket, buku catatan, LKS, ensiklopedi, kliping geografi, majalah, koran, dan

media belajar berupa peta, atlas dan globe.

1. Sangat lengkap, apabila siswa memiliki semua sumber belajar geografi di

rumah, maka diberi skor 4
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2. Lengkap, apabila siswa memiliki 4 – 5 sumber belajar, maka diberi skor 3

3. Kurang lengkap, apabila siswa memiliki 2 – 3 sumber belajar, maka diberi

skor 2

4. Tidak lengkap, apabila siswa hanya memiliki 1 sumber belajar, maka diberi

skor 1

2. Alat belajar adalah jumlah alat tulis yang dimiliki siswa yang dapat menunjang

proses pembelajaran, yaitu alat tulis berupa pena, pensil, mistar, karet

penghapus, spidol, busur, jangka dan alat-alat lain berupa perabotan belajar

seperti meja, kursi dan rak buku khusus untuk belajar.

1. Sangat lengkap, apabila siswa memiliki semua alat tulis belajar seperti :

pena, pensil, mistar, karet penghapus, spidol, busur, jangka dan memiliki

meja, kursi, dan rak buku, maka diberi skor 4.

2. Lengkap, apabila siswa memiliki minimal 5 alat tulis belajar dan memiliki 2

perabot belajar, maka diberi skor 3.

3. Kurang lengkap, apabila siswa hanya memiliki 3 – 4 alat tulis belajar dan

hanya memiliki 1 perabot belajar, maka diberi skor 2.

4. Tidak lengkap, apabila siswa hanya memliki 1 – 2  alat tulis belajar dan

tidak memiliki perabot belajar, maka diberi skor 1.

3. Ruang belajar adalah suatu ruangan atau tempat belajar yang dimiliki siswa

dalam proses pembelajaran, yaitu ruang khusus untuk belajar dan ruang lain

dirumah seperti ruang tamu, kamar atau ruangan yang dipergunakan secara

tidak teratur.

1. Sangat lengkap, apabila siswa memiliki ruangan khusus untuk belajar di

rumah, maka diberi skor 4.
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2. Lengkap, apabila siswa belajar dengan memanfaatkan salah satu ruangan

dalam rumah secara tetap seperti kamar, ruang tamu atau ruang keluarga,

maka diberi skor 3.

3. Kurang lengkap, apabila siswa belajar menggunakan salah satu ruangan

yang digunakan tidak menentu, maka diberi skor 2.

4. Tidak lengkap, apabila siswa sama sekali tidak menggunakan salah satu

ruangan di rumah untuk belajar, maka diberi skor 1.

4. Penerangan adalah sinar atau cahaya lampu yang berperan penting bagi

kelancaran belajar siswa di rumah pada waktu malam hari, yaitu penerangan

dari listrik dan bukan listrik seperti : lampu meja belajar dan lampu penerangan

ruangan dan lampu bukan dari listrik (lilin, petromak, dan lampu minyak).

1. Sangat lengkap, apabila siswa memiliki penerangan belajar dari listrik

maupun bukan dari listrik, maka diberi skor 4.

2. Lengkap, apabila siswa memiliki penerangan dari listrik saja seperti : lampu

meja belajar dan lampu penerangan, maka diberi skor 3.

3. Kurang lengkap, apabila siswa hanya menggunakan 1 penerangan ruangan

belajar dari listrik, maka diberi skor 2.

4. Tidak lengkap, apabila siswa menggunakan penerangan belajar dari

penerangan bukan listrik, maka diberi skor 1.

Untuk mendapatkan data mengenai ketersediaan sarana belajar di rumah ini di

ukur dengan menggunakan skor yang diperoleh dari hasil angket pilihan ganda.

Data angket yang didapat berupa data ordinal. Agar data tersebut dapat dianalisis

maka harus diubah menjadi data kuantitatif karena tuntutan statistik (Suharsimi

Arikunto,2010:161). Jumlah pertanyaan untuk sarana belajar di rumah sebanyak
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7soal. Masing-masing soal terdiri dari 4 pilihan jawaban. Kemudian

mengkuantitatifkan jawaban item pertanyaan dengan memberi tingkat skor untuk

masing-masing jawaban, yaitu jawaban pilihan (a) diberi skor 4, pilihan (b) diberi

skor 3, pilihan (c) diberi skor 2, dan pilihan (d) diberi skor 1. Sehingga skor untuk

pertanyaan sarana belajar di rumah memiliki nilai terendah 7 dan nilai tertinggi

28. Setelah angket disebarkan kepada responden maka langkah selanjutnya adalah

menggolongkan tingkatan kelengkapan sarana belajar menurut kategori sangat

lengkap, lengkap, kurang lengkap, dan tidak lengkap.

Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori kelengkapan sarana

belajar ini menurut Soegyarto Mangkuatmodjo, (1997:37) sebagai berikut :

I = NT – NR

K

Keterangan :
I = Interval
NT = Skor yang paling tinggi
NR = Skor yang paling terendah
K = Jumlah alternatif jawaban

Maka, I = 28 – 7

4

=  5,25

= 5

Jadi skor kelengkapan sarana belajar di rumah adalah :

≥25 = Sarana belajar sangat lengkap

19 – 24 = Sarana belajar lengkap

13 – 18 = Sarana belajar kurang lengkap

7 – 12 = Sarana belajar tidak lengkap
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2. Minat belajar

Minat individu ditandai dengan kecenderungan dalam diri seseorang untuk merasa

tertarik atau senang akan suatu hal atau obyek tertentu. Minat belajar siswa

terhadap pelajaran geografi maksudnya merupakan gejala psikis yang ada pada

diri siswa untuk merasa tertarik terhadap pelajaran geografi, sehingga ada

kecenderungan dalam diri siswa untuk mempelajari pelajaran geografi dengan

senang hati. Dengan indikator minat sebagai berikut : belajar sebelum

pembelajaran dimulai, tekun dan teliti dalam berlatih menegerjakan soal-soal,

aktif bertanya saat jam pelajaran berlangsung, mengerjakan tugas rumah, senang

bekerja secara mandiri, memperhatikan atau memfokuskan perhatian terhadap

pelajaran, mengikuti pelajaran saat jam pelajaran sedang berlangsung, tertarik

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

di perpustakaan.

Variabel minat belajar geografi diukur dengan menggunakan skor yang diperoleh

dari hasil angket pilihan ganda. Data angket yang didapat berupa data ordinal.

Agar data tersebut dapat dianalisis, maka harus diubah menjadi data kuantitatif

karena tuntutan statistik (Suharsimi Arikunto,2006:118). Pertanyaan yang dibuat

untuk angket minat belajar ini berjumlah 14 soal. Masing-masing soal terdiri dari

4 pilihan jawaban. Kemudian mengkuantitatifkan jawaban item pertanyaan

dengan memberi tingkat skor untuk masing-masing jawaban, yaitu jawaban

pilihan (a) diberi skor 4, pilihan (b) diberi skor 3, pilihan (c) diberi skor 2, dan

pilihan (d) diberi skor 1.  Sehingga skor untuk pertanyaan persepsi memiliki nilai

terendah 14 dan nilai tertinggi 56.
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Langkah selanjutnya menggolongkan tingkatan minat belajar geografi menurut

kategori minat belajar yang sangat tinggi, minat belajar yang tinggi, minat belajar

yang kurang tinggi, dan minat belajar yang tidak tinggi.

Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori minat belajar ini

menurut Soegyarto Mangkuatmodjo, (1997:37) sebagai berikut :

I = NT – NR

K

Keterangan :
I = Interval
NT = Skor yang paling tinggi
NR = Skor yang paling terendah
K = Jumlah alternatif jawaban

Maka, I =  56 – 14

4

=  10,5

= 10

Jadi skor minat belajar adalah :

47 – 57 = Minat belajar sangat tinggi

36 – 46 = Minat belajar tinggi

25 – 35 = Minat belajar kurang tinggi

14 – 24 = Minat belajar tidak tinggi

3. Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat keterampilan dan

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran,
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ukuran tersebut dinyatakan dalam angka-angka. Prestasi belajar siswa dalam

penelitian ini adalah nilai uji blok pertama yang diperoleh siswa untuk mata

pelajaran geografi.

Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel prestasi belajar

adalah skala ratio yang dilihat dari hasil atau nilai semester ganjil siswa. Hasil

nilai semester dikategorikan dalam dua kelompok yaitu lulus jika nilai lebih besar

dari nilai KKM sebesar ≥73 dan tidak lulus jika nilai kurang dari nilai KKM

sebesar<73.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Angket

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:194) angket adalah sejumlah pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Jenis angket yang akan

digunakan pada penelitian ini adalah jenis angket tertutup, artinya jawaban sudah

disediakan sehingga responden tinggal memilih.

Dalam penelitian ini, maka angket dibagikan kepada seluruh responden yaitu

seluruh siswa kelas XI IPS. Responden akan memilih salah satu dari alternatif

jawaban yang disediakan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer

dalam penelitian, yaitu data mengenai ketersediaan sarana belajar geografi di

rumah dan minat belajar siswa.
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2. Teknik Dokumentasi

Dalam buku Suharsimi Arikunto, (2010:201) berpendapat bahwa dokumentasi

adalah barang-barang tertulis. Dalam melaksankan metode dokumentasi peneliti

memyelidiki benda-benda tertulis sperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan,

dokumen, notulen rapat, catatan harian, prasasti, simbol-simbol dan sebagainya.

Teknik dipergunakan untuk memperoleh data mengenai masalah yang sedang

diteliti yang berasal dari dokumen yang hubungnanya dengan subyek yang akan

diteliti. Dalam hal ini adalah data nilai uji blok, nilai Ujian Tengah Semester

(UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) siswa kelas XI IPS semester ganjil pada

mata pelajaran geografi.

F. Uji Persyaratan Instrumen

Angket merupakan pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini. Sebelum

angket disebarkan terlebih dahulu diadakan uji coba. Uji coba ini dimaksudkan

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir-butir pertanyaan. Untuk

mendapatkan data yang akurat, maka alat pengumpul data harus memenuhi syarat

yang baik yakni memenuhi dua persyaratan yaitu validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat dan

kevaliditasan dan ketepatan suatu instrumen. Uji validitas dilakukan pada 10

responden dalam populasi di luar sampel. Untuk mengukur tingkat validitas dalam

penelitian ini digunakan rumus korelasi pearson product moment yang

menyatakan hubungan skor masing-masing pertanyaan dengan skor total.



12

Adapun rumusnya sebagai berikut :

  
     
 






2222 . YYnXXn

YXXYn
r yx

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y
X = skor total X
Y = skor total Y
n = Jumlah sampel yang diteliti

Kriteria pengujian, apabila rh>rt dengan taraf signifikan 0,05 maka alat ukur

dikatakan valid dan sebaliknya jika didapat rh<rt maka instrumen tersebut

dinyatakan tidak valid. (Suharsimi Arikunto, 2006:170).

Selanjutnya menginterpretasikan nilai angket :
0,800 – 1,00 = Sangat tinggi
0,600 – 0,799 = Tinggi
0,400 – 0,599 = Cukup
0, 200 – 0, 399 = Rendah
0,00 – 0,199 = Sangat rendah

Uji validitas dilakukan pada hari Senin tanggal 12 September 2011 kepada 10

responden. Rekapitulasi hasil pengujian validitas instrument adalah sebagai

berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas untuk Variabel Sarana Belajar (X1)

Butir rxy rtabel Hasil Validitas
1 0,764 0,632 rxy>rt Tinggi
2 0,467 0,632 rxy>rt Cukup
3 0,864 0,632 rxy<rt Sangat Tinggi
4 0,711 0,632 rxy>rt Tinggi
5 0,774 0,632 rxy>rt Tinggi
6 0,881 0,632 rxy>rt Sangat Tinggi
7 0,881 0,632 rxy>rt Sangat Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011
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Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 7 pertanyaan tentang sarana belajar

di rumah kesemua butir soal dinyatakan valid karena memiliki kriteria validitas

sangat tinggi, tinggi, dan cukup. Sehingga 7 butir soal tersebut dapat digunakan

sebagai instrument guna mengumpulkan data mengenai sarana belajar geografi di

rumah. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 103.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas untuk Variabel Minat Belajar (X2)

Butir rxy rtabel Hasil Validitas
1 0,775 0,632 rxy>rt Tinggi
2 0,772 0,632 rxy>rt Tinggi
3 0,411 0,632 rxy>rt Cukup
4 0,734 0,632 rxy>rt Tinggi
5 0,818 0,632 rxy>rt Sangat Tinggi
6 0,930 0,632 rxy<rt Sangat Tinggi
7 0,792 0,632 rxy>rt Tinggi
8 0,899 0,632 rxy>rt Sangat Tinggi
9 0,580 0,632 rxy>rt Cukup
10 0,439 0,632 rxy>rt Cukup
11 0,273 0,632 rxy>rt Rendah
12 0,691 0,632 rxy<rt Tinggi
13 0,812 0,632 rxy>rt Sangat Tinggi
14 0,819 0,632 rxy>rt Sangat Tinggi
15 0,714 0,632 rxy<rt Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 15 pertanyaan tentang minat belajar

terdapat sebanyak 1 butir soal yang memiliki tingkat validitas yang rendah  yaitu

butir nomor 11 karena menghasilkan nilai rhit< rtab . Adapun 14 soal lainnya

memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi, tinggi dan cukup. Sehingga dari 15

butir soal tadi tersisa 14 butir soal yang dapat digunakan sebagai instrument guna

mengumpulkan data mengenai minat belajar. Hasil perhitungan dapat dilihat pada

lampiran 9 halaman 111.
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2. Uji Reliabilitas

Untuk Uji reliabilitas digunakan rumus Alpha cronbach, adapun rumusnya adalah

sebagai berikut:
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Keterangan :
r11 = Reliabilitas yang dicari
 2

b = jumlah baris butir
2
t = varians total

K = banyaknya soal
(Suharsimi Arikunto, 2010:239)

Selanjutnya menginterpretasikan besarnya nilai angket adalah.

0,800 – 1,00 = Sangat tinggi

0,600 – 0,799 = Tinggi

0,400 – 0,599 = Cukup

0, 200 – 0, 399 = Rendah

0,00 – 0,199 = Sangat rendah

Kriteria pengujian apabila rh<rt dengan taraf signifikan 0,05 maka angket sebagai

instrumen memenuhi syarat  reliabel dan sebaliknya.

Hasil pengujian reliabilitas tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. Data Variabel yang Berstatus Reliabel

No Variabel Nilai Alpha
Cronbach

Tingkat
Reliabilitas

1 Sarana Belajar (X1) 0,88 Sangat tinggi
2 Minat Belajar (X2) 0,93 Sangat tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011
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Dari Tabel di atas, nilai Cronbach Alpha dari masing-masing variabel sudah

memenuhi kriteria yaitu Cronbach Alpha > 0,632, sehingga dapat disimpulkan

bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel dengan

tingkat reliabilitas sangat tinggi. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 7

halaman 109 dan lampiran 13 halaman 120 untuk hitungan manual serta pada

lampiran 8 halaman 110 dan lampiran 14 halaman 121 untuk hitungan

menggunakan SPSS.

3. Uji Linieritas

Linieritas artinya asumsi adanya hubungan dalam bentuk garis lurus antara

variabel. Uji linieritas data ini digunakan untuk menguji apakah pola hubungan

antara dua variabel atau lebih yang sedang diujikan ini memiliki pola hubungan

linier atau tidak. Jika tidak memiliki hubungan linier maka hasil penelitian dengan

menggunakan analisis korelasi dan korelasi ganda akan tidak berguna. Data

tersebut linier jika data yang diperoleh yakni 0,000 < 0,05. Jika nilai signifikan

linierity pada kolom anova lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut linier.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Uji Linieritas.

No Variabel Sig. A Keterangan
1 Sarana Belajar (X1) 0,000 0,05 Linier
2 Minat Belajar (X2) 0,000 0,05 Linier

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011

Dari hasil perhitungan di atas didapat bahwa signifikan untuk semua variabel

yaitu 0,000 jika nilai signifikansi pada linearity lebih kecil dari 0,05 berarti data

tersebut linier. Hasil perhitungan uji linieritas ini dapat dilihat pada lampiran 15

halaman 122.
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4. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji kolmogrov

Smirnov. Dalam uji Kolmogrov Smirnov diasumsikan bahwa distribusi variabel

yang sedang diuji mempunyai sebaran yang kontinyu. Syarat hipotesis yang

digunakan yaitu :

Ho : sampel berdistribusi normal

Ha : sampel tidak berdistribusi normal

Rumus yang digunakan : D = max I Fo (Xi)Sn(Xi) I; I = 1,2,3.....

Keterangan : Fo(Xi) = Fungsi distribusi frekuensi komulatif relatif dari distribusi

teoritis dalam kondisi Ho.

Sn(Xi) = Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n.

Kriteria pengujiannya yaitu dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D

pada tabel Kolmograv Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan

keputusan dalam uji coba ini adalah jika Dhitung ≤ Dtabel maka terima Ho, tolak Ho

untuk harga lainnya. Selain itu, keputusan ini juga dapat dilihat berdasarkan nilai

signifikan (Asymp. Sig). Jika nilai signifikan (Asymp.Sig) < α (0,05) maka tolak

Ho yang berarti distribusi sampel tidak normal, sebaliknya terima Ho jika nilai

signifikan (Asymp.Sig) > α (0,05).

Tabel 9. Hasil Perhitungan Uji Normalitas.

No Variabel Sig. A Keterangan
1 Sarana Belajar (X1) 0,173 0,05 Berdistribusi Normal
2 Minat Belajar (X2) 0,200 0,05 Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011



17

Dari hasil perhitungan didapat bahwa angka signifikan untuk semua variabel pada

uji normalitas ini lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Jika nilai signifikansi

lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal, dengan kata lain distribusi

data semua variabel adalah normal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran

16 halaman 123.

5.Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi

yang homogeny atau tidak. Untuk menguji homogenitas data digunakan Uji

Barlett digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan rumus :







)1(
))((2

ni
Stni

S

2. Harga satuan B, dengan rumus :

B = (log S2) ∑ (ni – 1 )

3. Uji Barlett digunakan statistik Chi Kuadrat dengan rumus :

X2 = (In10) {B – (ni – 1) log S1
2}

Kriteria pengujian jika X2
hitung < X2

tabel maka variabel bersifat homogen,

sedangkan jika X2
hitung > X2

tabel maka variabel tidak homogen. Di dapat dari

distribusi Chi Kuadrat dengan peluang (1 – α ) dan dk = (k – 1). Dengan taraf

nyata 0,05, (Sudjana, 2005:263).
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Pengujian homogenitas sampel bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel

yang diambil dari populasi itu bervarians homogen ataukah tidak. Untuk menguji

homogenitas data digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Varians sampel berasal dari populasi homogeny

H1 : Varians sampel berasal dari populasi yang tidak homogeny

Tabel 10. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas

No. Variabel Levene
Statistic Sig.

Keterangan

1. Sarana Belajar (X1) 1.315 0,247 Homogen
2. Minat Belajar (X2) 1.252 0,281 Homogen

Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti homogen

Kriteria Pengambilan Keputusan :

 Jika Probabilitas (sig.) > 0,05 maka H0 diterima

 Jika Probabilitas (sig.) > 0,05 maka H0 ditolak

Hasil perhitungan dengan menggunakan Uji Barlett, maka dapat disimpulkan

bahwa variabel-variabel tersebut memiliki varians yang sama atau homogen

karena nilai X2
hitung < X2

tabel dan probabilitas > 0,05. Hasil perhitungan uji

homogenitas ini dapat dilihat pada lampiran 15 halaman 122.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan

menggunakan analisis data Korelasi Product Moment dengan rumus sebagai

berikut :
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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, 2010:213)

Kriteria Uji Hipotesis :

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

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

(rxy = 0).

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. Untuk tingkat keeratan hubungan X dan Y dapat diketahui setelah nilai r

diperoleh dikonsultasikan pada tabel 10. Interpretasi nilai r

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

pada rxy tabel (rxy hitung ≥ rxy tabel).

Tabel.11 Interpretasi Nilai r

No. Besar nilai r Interprestasi keeratan hubungan
1 Antara 0,800 – 1,00 Sangat kuat
2 Antara 0,600 – 0,799 Kuat
3 Antara 0,400 – 0,599 Cukup Kuat
4 Antara 0,200 – 0,399 Rendah
5 Antara 0,00 – 0,199 Sangat Rendah

Suharsimi Arikunto 2010:31


