
32 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai yaitu penelitian deskriptif asosiatif, dengan menggunakan 

metode pendekatan ex post facto dan survey. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan 

objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya (Nawawi, 2005 : 63). Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variable atau lebih. 

(Sugiyono,2010 : 57).  

 

Pendekatan ex post facto yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut 

(Sardiman, 2001: 93). Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian survey 

adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan mendengarkan kuesioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2010 : 6). 
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Sedangkan survey digunakan untuk penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari populasi 

tersebut sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan 

sumbangan-sumbangan antar variabel sosiologis maupun psikologis 

(Riduwan, 2006:49). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya     

(Sugiyono, 2010:117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Wonosobo yaitu, seperti yang terlihat dalam Tabel 3. 

Tabel 4. Jumlah Siswa Kelas VIII  SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo 

Tahun Ajaran 2013/2014 

No. Kelas Jumlah 

1 VIII A 29 

2 VIII B 27 

 Jumlah 56 

Sumber: Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Wonosobo 

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

1 Wonosobo berjumlah 56  Siswa, yang tersebar di 2 kelas, yaitu kelas 

VIII A  berjumlah 29 Siswa dan kelas VIII B berjumlah 27 Siswa. 
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagian populasi yang dipilih dengan teknik tertentu untuk 

mewakili populasi. Menurut Sugiyono (2010:118), sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian 

ini, penentuan besarnya sampel dihitung berdasarkan rumus T.Yamane, 

yaitu: 

 
1. 2 


dN

N
n

  …………………………………… (1)
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d
2
 = Presisi yang ditetapkan (0,05) 

(Sugiono, 2005: 65) 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

n =   = 49,12 maka dibulatkan menjadi 49 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan 

menggunakan proportional random sampling. Teknik ini merupakan 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono, 2010: 120). 

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan 

alokasi proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional. Hal ini 

dilakukan dengan cara. 

56 

1 + 56 (0,05)
2 
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Jumlah sampel tiap kelas=                            x  jumlah siswa tiap kelas  ..……(2) 

Tabel 5. Perhitungan Proporsi Besarnya Sampel Tiap Kelas 

Kelas Perhitungan Pembulatan Persentase 

VIII.A 

 

VIII.B 

   49   x 29 = 25,37 

   56 

   49   x  27 = 23,62 

   56 

25 

24 

51  

49  

Total  49 100 

 

 

C. Variabel Penelitian 

Sugiyono (2010:61) mengemukakan bahwa variabel adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untukdipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Di dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. 

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah minat baca (X1) dan lingkungan 

belajar di sekolah (X2). 

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar IPS Terpadu 

(Y) yaitu hasil ujian MID Semester 1 Tahun Pelajaran 2013/2014. 

jumlah sampel 

jumlah populasi 
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D. Definisi Konseptual Variable dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual Variable 

Menurut Sugiyono (2009:60), variable penelitian adalah suatu hal yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variable dalam penelitian ini terdiri dari dua variable bebas dan satu 

variable terikat. Variable bebas dalam penelitian ini adalah minat baca dan 

lingkungan belajar di sekolah. Variable terikat dalam penelitian ini adalah 

prestasi belajar.   

a. Minat Baca 

Minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang 

berbuat sesuatu terhadap membaca. Minat baca ditunjukkan dengan 

keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Orang yang 

memiliki minat baca yang tinggi senantiasa mengisi waktu luang 

dengan membaca. Orang yang demikian senantiasa haus terhadap 

bacaan. Tumbuhnya minat baca yang tinggi, maka timbul kemauan 

yang besar dan akan mengalahkan pengaruh yang akan merintangi atau 

tantangan yang ada. ( Darmono 2001:182) 

b. Lingkungan Belajar di Sekolah 

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di dalam sekitar yang memiliki 

makna dan / atau pengaruh tertentu kepada individu. (Hamalik 

2001:195). Lingkungan belajar di sekolah merupakan segala sesuatu 

yang ada diluar individu, yang berkaitan secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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c. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan pada 

siswa setelah dilakukan proses mengajar. (Hamalik 2004:48) 

 

2. Definisi Operasional Variable 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dan konstak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau 

properti yang ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut 

menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur. (Sujarwo,2009: 174). 

Definisi operasional variable dalam penelitian ini meliputi : 

1. Minat Baca (X1) 

Minat baca meliputi : 

a. Kecenderungan membaca :  1. Kepemilikan buku IPS  

                                              2. Frekuensi membaca buku IPS. 

b. Dorongan membaca         :  1. Suka mata pelajaran IPS  

                      2. Motif membaca. 

c. Keterkaitan membaca        :  1. Ketertarikan mengerjakan tugas 

                                                                      2. Ketertarikan peningkatan hasil 

                                                                          belajar 

d. Perbuatan membaca        :   1. Hobi membaca 

2. Perbuatan yang berkenaan dengan 

membaca. 

3. Pemanfaatan waktu membaca. 
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2. Lingkungan Belajar di Sekolah (X2) 

Lingkungan belajar di sekolah meliputi : 

a. Relasi guru dengan siswa : 1. Interaksi siswa dengan guru 

  2. Sikap guru 

b. Relasi siswa dengan siswa : 1. Interaksi siswa dengan siswa 

                                                  2. Kebersamaan siswa di kelas 

c. Sarana belajar   : 1. Kelengkapan sarana di sekolah 

                                                  2. Pengguna sarana di sekolah 

d. Peraturan sekolah dan sanksi : 1. Sanksi dari sekolah 

  2. Peraturan sekolah 

e. Keadaan di sekolah  : 1. Suasana di sekolah 

3. Prestasi Belajar (Y) 

Hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar meliputi 

hasil ujian MID semester siswa. 

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel  

No Variabel Definisi variabel Indikator Sub Indikator Skala 

1. Minat Baca Minat baca 

merupakan 

kecenderungan 

jiwa yang 

mendorong  

seseorang berbuat 

sesuatu terhadap 

membaca. 

(Darmono 

2001:182) 

Kecenderung

an membaca 

 

Dorongan 

membaca 

 

Kepemilikan 

buku  IPS 

 

Suka mata 

pelajaran IPS 

Interval 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketertarikan 

membaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motif 

Membaca 

 

Ketertarikan 

mengerjakan 

tugas 

 

Ketertarikan 

akan 

peningkatan  
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Tabel 6. Lanjutan     

    

 

Perbuatan 

membaca 

hasil belajar 

 

Hobi 

membaca 

 

Perbuatan 

yang 

berkenaan 

dengan 

membaca 

 

Pemanfaatan 

waktu 

membaca 

 

2. 
 

Lingkungan 

Belajar di 

Sekolah 

Lingkungan 

adalah sesuatu 

yang ada di dalam 

sekitar yang  

memiliki makna 

dan / atau 

pengaruh tertentu 

kepada individu. 

(Hamalik 

2001:195).   

Relasi guru 

dengan siswa 

 

 

Interaksi guru 

dan siswa 

 

Sikap guru 

 

Interval 

  Relasi siswa 

dengan siswa 

 

 

 

 

 

Sarana 

belajar  

 

 

 

 

 

Interaksi 

siswa dengan 

siswa 

 

Kebersamaan 

siswa di kelas 

 

Kelengkapan 

sarana di 

sekolah 

 

Penggunaan 

sarana di 

sekolah 

 

 

   Peraturan 

sekolah dan  

Sanksi 

 

 

 

Keadaan di 

sekolah 

 

Sanksi dari 

sekolah 

 

 

   Peraturan 

sekolah 

 

Suasana di 

sekolah 

 

3. Prestasi 

Belajar 

Prestasi belajar 

adalah 

perubahan 

tingkah laku  

Hasil yang 

diperoleh 

siswa setelah 

melakukan  

Nilai ujian 

MID 

semester 

siswa 

Interval 
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Tabel 6. Lanjutan     

  yang diharapkan 

pada siswa 

setelah 

dilakukan proses 

mengajar. 

(Hamalik 

2004:48) 

kegiatan 

belajar 

  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu cara untuk pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu 

periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang 

hal-hal tertentu yang diamati. Menurut Sugiyono (2010) teknik ini 

digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

berupa arsip  termasuk juga buku-buku tentang pendapat. Dokumentasi 

dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang 

menyediakan informasi tentang suatu subyek. Teknik dokumentasi 

merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan 
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(Kasinu, 2007: 166). Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data atau informasi yang bersifat teoritis, prinsip dan konsep 

yang didapatkan dengan cara membaca, mengutip, dan mencatat dari 

berbagai buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

 

3. Kuesioner / Angket 

Teknik angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008:135). 

Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mendapatkan data  

mengenai minat belajar dan lingkungan belajar di sekolah. 

 

F. Uji Persyaratan Instrument Penelitian (Angket) 

1. Uji Validitas Angket 

Menurut Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variable yang diteliti secara 

tepat. 

Untuk mengukur tingkat validitas angket, digunakan rumus Korelasi 

Product Moment yaitu: 

r xy = 

   

  




})(}{)({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN

 …………………. (3) 
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Keterangan: 

r xy  = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

X   = skor total X 

Y  = skor total Y 

N  = jumlah sampel yang diteliti (Riduwan dan Sunarto, 2009:80) 

 

Tabel 7. Interprestasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 

0,60 – 0,7999 

0,40 – 0,5999 

0,20 – 0,3999 

0,00 – 0,1999 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup kuat 

Rendah 

Sangat rendah 

 (Riduwan dan Sunarto, 2009:81) 

 

Berdasarkan analisis tabel 7, jika diperoleh hasil perhitungan interval 

koefisien antara 0,80-1,000 maka tingkat hubungan antar variabel tersebut 

dikatakan sangat kuat, jika hasil perhitungan 0,60-0,799 tingkat hubungan 

variabel dikatakan kuat, interval koefisien antara 0,40-0,599 maka tingkat 

hubungan cukup kuat, sedangkan jika interval koefisien antara 0,20-0,399 

dikatakan rendah dan yang terakhir, tingkat hubungan dikatakan sangat 

rendah bila hasil perhitungan interval koefisien ada di 0,00 hingga 0,199.  

Dengan kriteria pengujian, apabila hitungr >  tabelr  maka berarti Valid, begitu 

pula sebaliknya jika rhitung < rtabel maka berarti tidak valid dengan α = 0,05 

dan dk = n (Sugiyono 2008:177). Dengan demikian seluruh butir angket 

dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk pengambilan data 

penelitian. 
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Tabel 8. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel X1 

No rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 0.627 0.444 rhitung > rtabel Valid 

2 0.525 0.444 rhitung > rtabel Valid 

3 0.585 0.444 rhitung > rtabel Valid 

4 0.534 0.444 rhitung > rtabel Valid 

5 0.594 0.444 rhitung > rtabel Valid 

6 0.575 0.444 rhitung > rtabel Valid 

7 0.543 0.444 rhitung > rtabel Valid 

8 0.360 0.444 rhitung > rtabel Tidak Valid 

9 0.569 0.444 rhitung > rtabel Valid 

10 0.662 0.444 rhitung > rtabel Valid 

11 0.681 0.444 rhitung > rtabel Valid 

12 0.586 0.444 rhitung > rtabel Valid 

13 0.591 0.444 rhitung > rtabel Valid 

14 0.652 0.444 rhitung > rtabel Valid 

    Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 8 terdapat 1 soal yang tidak valid dan dalam penelitian 

ini soal tersebut di drop. Dengan demikian, angket yang digunakan dalam 

penelitian berjumlah 13 soal. 

   Tabel 9. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel X2 

No rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 0.586 0.444 rhitung > rtabel Valid 

2 0.520 0.444 rhitung > rtabel Valid 

3 0.545 0.444 rhitung > rtabel Valid 

4 0.544 0.444 rhitung > rtabel Valid 

5 0.659 0.444 rhitung <rtabel Valid 

6 0.663 0.444 rhitung > rtabel Valid 

7 0.478 0.444 rhitung > rtabel Valid 

8 0.518 0.444 rhitung <rtabel Valid 

9 0.557 0.444 rhitung > rtabel Valid 

10 0.639 0.444 rhitung > rtabel Valid 

11 0.542 0.444 rhitung > rtabel Valid 

12 0.351 0.444 rhitung > rtabel Tidak Valid 

13 0.527 0.444 rhitung > rtabel Valid 

14 0.718 0.444 rhitung > rtabel Valid 

15 0.570 0.444 rhitung > rtabel Valid 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2014 
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Berdasarkan tabel  9 terdapat 1 soal yang tidak valid dan dalam penelitian 

ini soal tersebut di drop. Dengan demikian, angket yang digunakan dalam 

penelitian berjumlah 14 soal. 

 

2. Uji Reliabilitas Angket 

Reabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu, artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 

Instrument harus reliable mengandung arti bahwa instrumen yang cukup 

baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya.  

(Arikunto, 2006:168-169) 

 

Realiabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa instrument 

penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan dapat dihandalkan, yang 

diukur dengan menggunakan rumus Alpha sebagai berikut: 

r
11

= 
























St

S

k

k i
1

1
  ………………………………………….. (4)

 

Keterangan: 

11r  = reliabilitas instrument 

k  = banyak butir soal 

tS
 

= varians total 

iS      = jumlah baris butir 

(Arikunto, 2006:109) 

 

 

Selanjutnya menginterpretasikan besarnya koefisien korelasi adalah: 

a. 0,80 - 1,00  = sangat tinggi 

b. 0,60 - 0,79  = tinggi 

c. 0,40 - 0,59 = cukup 

d. 0,20 - 0,39 = rendah 

e. 0,00 - 0,19 = sangat rendah 
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Dengan kriteria pengujian, apabila rhitung  > rtabel dengan taraf signifikansi 

0,05 maka alat ukur tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung < 

rtabel , maka alat tersebut tidak reliable. 

 

G. Uji Persyaratan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil angket (kuesioner), 

observasi (pengamatan), dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami. 

 

1. Uji Normalitas 

Menurut Sudarmanto (2005:104-123), untuk menggunakan alat analisis 

parametrik diperlukan dua persyaratan yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

kelompok yang dijadikan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis untuk uji normalitas 

adalah sebagai berikut. 

H0 = data penelitian berdistribusi normal 

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal 

Berdasarkan sampel yang akan diuji hipotesisnya, apakah sampel 

berdistribusi normal atau tidak, kriteria pengujiannya adalah sebagai 

berikut. 
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1) Tolak H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) < 0,05 berarti distribusi 

sampel tidak normal. 

2) Terima H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) > 0,05 berarti distribusi 

sampel normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah uji Levene Statistic dengan model Anova hipotesis 

untuk uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

H0 = data penelitian adalah homogen 

H1 = data penelitian adalah tidak homogen 

Dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1) Tolak H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) < 0,05 berarti distribusi 

sampel tidak homogen. 

2) Terima H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) > 0,05 berarti distribusi 

sampel homogen. 

 

H. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengukur / mengkaji hubungan satu atau beberapa variable 

independen terhadap variable dependen lain, maka model statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesisnya adalah korelasi sederhana dengan 

model korelasi product moment dan korelasi ganda / multiple. 
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1. Korelasi Sederhana 

Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan dua variable bila data kedua variable membentuk 

interval atau ratio, dan sumber data dari dua variable atau lebih tersebut 

adalah sama (Sugiyono, 2010 : 228). Hipotesis pertama dan kedua 

digunakan uji statistik t dengan model korelasi product moment dengan 

rumus sebagai berikut : 

         rxy = 
        –           

√       –                         

    …………… (5) 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

n    = jumlah sampel yang diteliti 

Xi   = skor variable bebas 

Yi   = skor variable terikat 

Rumus untuk uji t yaitu sebagai berikut :    t = 
 √   

√    
    ……………… (6) 

Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika t hitung  > t tabel dan terima H0 jika 

t hitung > t tabel  untuk dk distribusi t diambil n-2 dengan α = 0,05  

(Sudjana 2005 : 380).  

 

 

2. Korelasi Multiple 

Korelasi ganda (multiple correlation) merupakan angka yang 

menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variable independen 

secara bersama-sama atau lebih dengan satu variable dependen (Sugiyono, 
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2010 : 231-232). Untuk menguji hipotesis ke-3 digunakan model korelasi 

ganda atau multiple, rumusnya adalah sebagai berikut :  

 R  x2x3 = √
    
       

       
                            

         
   ……….. (7) 

Keterangan : 

R  x2x3  = korelasi ganda antara x1 x2 dan x3 secara bersama-sama dengan 

variable Y 

ryx1 = korelasi product moment antara x1 dengan Y 

ryx2 = korelasi product moment antara x2 dengan Y 

ryx3 = korelasi product moment antara x3 dengan Y 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi ganda dihitung dengan 

statistik F dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

R
2 

/ k 

 F =                                    …………………………………… (8) 

( 1 - R
2
) / ( n – k – 1 ) 

 

Keterangan : 

R = koefisien korelasi ganda  

k = jumlah varian independent 

n = jumlah anggota sampel (Sudjana, 2005 : 385) 

Kriteria pengujian tolak H0 jika F hitung  < F tabel , terima H0 jika F hitung  > 

Ftabel  dimana distribusi F tabel  untuk dk pembilang k dan dk penyebut 

 (n-k-1) dengan α = 0,05 (Sudjana, 2005 : 385) 

 


