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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian harus menggunakan sebuah metode 

penelitian, menurut Sugiyono (2012: 2), “metode penelitian adalah cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. dari pendapat ahli 

tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang sudah 

mempunyai susunan secara sistematis yang digunakan pada penelitian untuk 

mencari pemecahan terhadap suatu masalah.

Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode eksperimen 

(percobaan). Menurut Mohammad Musa dan Titi Nurfitri  (1988 : 10 ),  penelitian 

eksperimen adalah “Penelitian yang bertujuan menyelidiki saling hubungan sebab 

akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen 

dengan suatu perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih 

kelompok kontrol yang tidak dikenakan peralakuan”. Sedangkan metode 

eksperimen menurut Syaiful dan Aswan (2006:95), “Adalah cara penyajian 

pelajaran, dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari, yang bertujuan untuk mengetahui
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apakah sesuatu metode, prosedur, system, proses, alat, dan bahan, serta model 

efektif dan efisien jika diterapkan di suatu tempat”.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen 

adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki saling hubungan sebab akibat

dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari.

B. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini adalah menggunakan pre eksperimen, menurut Emzir

(2008: 96), “Desain pra eksperimen adalah kelompok tunggal, dan tidak ada 

kelompok kontrol”. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, (1994:427) “Pre 

eksperimen merupakan suatu rancangan yang terdiri dari satu kelompok perlakuan 

dengan diberikan uji tanpa adanya kontrol apapun”. Dari pendapat para ahli 

tersebut disimpulkan bahwa penelitian pre eksperimen adalah suatu penelitian 

pada kelompok tunggal yang diberikan uji tanpa adanya kelompok kontrol.

Bentuk desain pre-eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-

Shot Case Study. Menurut pendapat Sugiyono (2012: 74) ‘One-Shot Case Study

adalah merupakan desain penelitian yang terdiri dari satu kelompok yang diberi 

treathment/perlakuan yang kemudian mengobservasi hasil tersebut”.

Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan seperti 

berikut:       

X O keterangan: X = treatment yang diberikan 
          O = observasi

Sumber: Sugiyono (2012: 74)
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Pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran dengan Model Pembelajaran 

Make a Match, sedangkan observasi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah mengobsevasi nilai pretest dan nilai posttest.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah objek penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data, populasi menurut Sukardi (2008: 53), yaitu “Adalah semua 

anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama 

dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil 

akhir suatu penelitian”. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2008:130),

“Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian”.

Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII A sampai VIII F  di SMP 

Negeri 1 Kasui Way Kanan tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 6 kelas. 

Tabel 3.1 Data populasi siswa VIII SMP N 1 Kasui Way Kanan Tahun 
Ajaran 2013/2014
No Kelas Siswa Jumlah Total

L P 
1 VIII A 16 14 30
2 VIII B 15 16 31
3 VIII C 14 16 30
4 VIII D 13 16 29
5 VIII E 18 13 31
6 VIII F 12 23 35
Jumlah 88 95 186
Sumber : TU SMP N 1 Kasui Way Kanan

2. Sampel

Untuk menentukan sampel digunakan teknik sampling . Sutrisno Hadi 

(2001:222). menyatakan “Teknik sampling adalah teknik  yang digunakan untuk 
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mengambil sampel, sebutan suatu sampel mengikuti sampling  yang akan 

digunakan”.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Purposive Random 

Sampling. Menurut Riduwan (2010:63), “Purposive Random Sampling (sampling 

pertimbangan) ialah teknik sampling yang digunakan  peneliti jika peneliti 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pertimbangan sampelnya 

untuk tujuan tertentu”.

Pemilihan kelas sebagai sampel dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan rata-

rata nilai ujian mid semester, dengan mengambil dua kelas yang memiliki rata-

rata nilai yang relative sama.  Hal ini dilakukan agar tidak terdapat perbedaan

kemampuan awal yang cukup signifikan pada kedua kelas sampel.

Setelah menggunakan teknik sampling, peneliti menentukan sampel yang akan 

digunakan. Sampel menurut Sugiyono (2012:118), adalah “Bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.

Ada beberapa pengertian sampel dikutip  oleh Herman ( 1992 : 51)
1. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi 

yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Artinya sampel
adalah sampel adalah sebagian dari populasi (nawawi, 1983)

2. Sampel adalah sebagian individu yang di selidiki (sutrisno Hadi, 
1983).

Karena peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, maupun biaya, serta 

populasi dalam penelitian ini sangat luas maka, Dan peneliti juga sudah 

melakukan teknik pengambilan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII E Sebagai kelas eksperimen mendapat perlakuan  dengan menggunakan 

model pembelajaran Make a Match dan kelas VIII F Sebagai kelas Try Out Test
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Tabel 3.3 Data anggota sampel
No Kelas Siswa Jumlah Total

L P 
1 VIII E 18 13 31
2 VIII F 12 23 35
Jumlah 30 33 66
Sumber : TU SMP N 1 Kasui Way Kanan

D. Variabel dan Definsi Operasional

1. Variabel

Suryabrata menyatakan bahwa (2012 : 25), “Variabel dapat diartikan segala 

sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan peneliti, atau faktor-faktor yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti”.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

1. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau disebut X dalam 

penelitian ini variabel bebas adalah “penggunaan model Make a Match”.

2. Variabel terikat yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang disebut variabel 

Y dalam hal ini variabel terikat adalah “hasil belajar IPS”.

2. Definisi Operasional

Definisi operasioanal adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel 

dengan cara memberikan arti menspesifiksikan kegiatan untuk mengukur variabel 

tertentu. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan variabel yang 

akan diteliti, maka kiranya perlu adanya batasan atau definisi oprasioanal tentang 

variabel yang akan ditulis peneliti, maka perumusan definisi operasional variabel 

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan model pembelajaran Make a Match adalah merupakan suatu 

model pembelajaran kooperatif, Penerapan metode ini dimulai dari teknik 
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yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban/soal 

sebelum batas waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi 

poin.

2. Hasil belajar IPS adalah hasil yang diperoeh siswa setelah menerima 

pengetahuan tentang IPS yang diwujudkan dalam nilai setelah mengikuti tes 

yang diselengarakan.

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Adapun prosedur pelaksaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Membuat surat izin penelitian untuk sekolah yang akan diteliti

2. Melakukan observasi sekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang kondisi sekolah

3. Meminta data akademik berupa nilai mid semester kelas VIII kepada guru IPS 

disekolah yang akan diteliti.

4. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol

5. Menyusun perancangan pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Silabus, Kartu yang digunakan untuk memfasilitasi 

penerapan model Make a Match,

6. Menyusun instrumen penelitian berupa 20 soal pilihan ganda.

7. Melakukan uji coba instrumen soal yang akan digunakan ketika posttest tetapi 

bukan di kelas eksperimen tetapi yang digunakan pada kelas Try Out Test

8. Mengadakan pretest  yaitu test objektif (pilihan ganda)yang dilakukan sebelum 

menerapkan treatment

9. Mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan melakukan kelas eksperimen 

dengan mengunakan model pembelajaran Make a Macth.
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10. Mengadakan posttest setelah melakukan treatment pada siswa yang dijadikan 

sampel penelitian yaitu test objektif (pilihan ganda).

11. Menganalisis data hasil pretest dan posttest

12. Membuat kesimpulan

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian biasanya dibuat sebelum melaksanakan penelitian yang 

bertujuan sebagai alat untuk mengukur tujuan dari sebuah penelitian. Menurut 

Sugiyono (2012:148), instrumen penelitian “Adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati”. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam peneletian ini adalah instrumen untuk mengukur 

hasil belajar siswa yaitu tes hasil belajar (tes objektif tipe pilihan ganda), yang 

dibuat untuk penelitian ini sesuai materi yang telah ditentukan yang diberikan 

kepada siswa pada akhir materi pada mata pelajaran IPS Terpadu.
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Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen tes hasil belajar siswa (soal test pilihan ganda)
Standar Kompetensi : 1. Memahami proses kebangkitan nasioanal
Kompetensi Dasar   : Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme

                                       dan imperalisme Barat, serta pengaruh yang

                                       ditimbulkannya diberbagai daerah
No Jenjang 

Kemampuan dan 
Tingkat Kesulitan

Indikator Soal

1 Pengetahuan  (C1) a. Mendiskripsikan 
kedatangan bangsa barat 
ke Indonesia

b. Mendiskripsikan 
kebijakan–kebijakan 
pemerintah colonial

c. Menyebutkan 
penyebab terjadinya 
Perang

d. Mendeskripsikan bentuk-
bentuk perlawanan rakyat 
dalam menentang 
kolonialisme Barat 
diberbagai daerah

1, 16, 19, 20

2 Pemahaman  (C2) a. Mengidentifikasikan 
Perkembangan 
pemerintah kolonial 
pasca-VOC di Indonesia

b. Mengidentifikasi daerah
–daerah persebaran 
agama Kristiani

c. Mengidentifikasi 
kebijakan –kebijakan 
pemerintah kolonial 

d. Menujukan perlawan 
Hasanudin

3, 4, 12, 18

3 Penerapan (C3) a. Penerapan peraturan 
VOC pada kehidupan 
sehari-hari pada saat itu

b. Menghitung berapa 
lama terjadinya culture 
stelsel

c. Menghitung berapa 
lama terjadinya perang 
diponogero

2, 11, 14

4 Analisis (C4) a. Membandingkan antara 
keruntuhan dan tujuan 
VOC

b. Membedakan 
kebijakan pemerintah 
Kolonial pada masa 
Deandels dan 

7, 5, 13
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Rafflesh
c. Membedakan tahap 

petama dan tahap 
keduan perang Paderi 

5 Sintesis (C5) a. Mengkatagorikan 
kedatangan tahap kedua 
bangsa Eropa yang 
diterima oleh 
masyarakat Banten 
dengan pengalaman 
kedatangan bangsa 
Eropa pada tahap 
pertama 

b. Mengkatagorikan akibat 
negative culture stelsel 
bagi Indonesia

c. Mengkatagorikan 
tokoh-tokah yang 
terlibat dalam  perang 
Maluku

6, 9, 17

6 Evaluasi (C6) a. Memberikan 
kesimpulan tentang 
persebaran agama 
Kristiani

b. Memberikan 
kesimpulan 
penyimpangan culture 
stelsel

c. Menilai penyebab 
berakhirnya perang 
Diponogoro

8, 10, 15

Jumlah soal
20

G. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data pada saat pembelajaran berlangsung yang dilakukan 

dalam ruang kelas. Pengambilan data yaitu dengan teknik pokok dan teknik 

penunjang. Teknik pokok terdiri dari test, sedangkan teknik penunjang dengan 

dokumentasi dan observasi.

1. Tes

Menurut Suharsimi Arikunto (2008:132), “Tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara 
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dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sebuah alat untuk menentukan atau mengukur hasil belajar kognitif siswa 

pada Mata Pelajaran IPS Terpadu, sebelum tes dilakukan di kelas eksperimen 

maka tes di uji cobakan di kelas try out test, yang bertujuan untuk menghitung uji 

validitas dan uji reabilitas.

2. Observasi 

Observasi menurut Ali (1982:72), “Adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung kepada objek“. Sedangkan menurut Usman

(2008:52), “Obsevasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti”.

Jadi menurut pendapat yang di atas, maka pengertian observasi adalah suatu 

kegiatan pengamatan dan dicatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang 

diteliti. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan yaitu dengan cara proses 

belajar dan mengajar pada kelas yang menjadi kelas eksperimen.

3. Dokumentasi 

Surasmi Arikunto (2008:135), mengatakan “Dokumentasi, dari asal katanya 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, catatan harian harian foto 

dan sebagainya”.

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data 

kemampuan awal siswa, guna tes kesamaan kemampuan awal sebelum dilakukan 
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perlakuan eksperimen. Dokumen yang akan dipakai adalah nilai Mid Semester 

kelas VIII semester ganjil serta foto-fota saat proses pembelajaraan.

4. Studi Kepustakaan 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan 

penulisan, yaitu teori yang mendukung seperti pengertian model pembelajaran

make a match, hasil belajar, dan definisi IPS dll.

H. Validatas dan Reabilitas Alat Ukur

1. Validitas 

Surasmi Arikunto (2008:64), berpendapat “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat valid dari suatu instrumen. Suatu instrumen valid 

mempunyai validitas  yang tinggi. Suatu instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang di inginkan dan dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. ciri suatu tes yang baik adalah apabila tes itu 

mampu untuk mengukur apa yang akan diukur atau istilahnya valid. Penelitian ini 

digunakan disusun dan disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran 

khusus”.

Menurut Arikunto (2008 : 79), Teknik korelasi point biserial mempunyai pola 
rumus :

   

      
Keterangan :
rpbis = Kopefisien korelasi point biserial
Mp = Skor rata-rata hitung untuk butir yang dijawab benar
Mt = Skor rata-rata dari skor total
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Sdt = Standar deviasi skor total
p = Proporsi siswa yang menjawab betul pada butir yang diuji

  validitas
q = Proporsi siswa yang menjawab salah pada butir yang diuji

   validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rpbis (korelasi 

point biserial). Menurut Arikunto (2008 : 80), “Makin tinggi koefisien korelasi 

yang dimiliki makin valid butir instrument tersebut. Secara umum, jika koefisien 

korelasi sudah lebih besar dari 0,3 maka butir instrumen tersebut sudah 

dikategorikan valid”.

2. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Menurut Surasmi Arikunto (2008: 86), “reliabilitas adalah ketetapan 

suatu tes dapat diteskan pada objek yang sama untuk mengetahui ketetapan ini 

pada dasarnya melihat kesejajaran hasil”.

Uji reabilitas dalam penelitian ini mengunakan rumus KR20.  Adapun formula 

rumus KR20 menurut Sugiono, (.2012:132) adalah:

r KR20 = Koefisien korelasi dengan KR20

k = Jumlah butir soal
p   = Proporsi jawaban benar pada butir tertentu
q = Proporsi jawaban salah pada butir tertentu ( q = 1 – p )
s2     = Varians skor total
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Menurut Surasmi Arikunto (2008: 86), “Koefisien Korelasi berada antara 0 – 1. 

Suatu instrumen penilaian dikatakan reliabel jika koefisien korelasinya ≥ 0,6, 

makin tinggi koefisien korelasi makin reliabel instrumen tersebut”.

3. Tingkat Kesukaran

Menurut Sudijono (2008:  372), Tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan 
rumus berikut:

P = 

Keterangan :

P  : Angka indeks kesukaran item

Np : Banyaknya siswa yang dapat menjawab dengan betul

N : Jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar.

Tabel 3.4. Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Besarnya P Interpretasi

Kurang dari 0,30 Sangat Sukar

0,30 – 0,70 Cukup (sedang)

Lebih dari 0,70 Terlalu Mudah

4. Daya Pembeda

Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang memperoleh nilai terendah.  

Kemudian diambil 20% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok 

atas) dan 20% siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah). 

menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus. Adapun rumus daya beda 

menurut Sudijono (2008:389).

D = PA - PB ; dimana  PA=  dan  PB =  
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Sumber :Sudijono (2008:  372Keterangan:

D : Indeks diskriminasi satu butir soal

PA    : Proporsi kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul butir soal

           yang diolah

PB : Proporsi kelompok bawah yang dapat menjawab dengan betul butir  soal

           yang diolah

BA : Banyaknya kelompok atas yang dapat menjawab dengan betul butir soal

        yang diolah

BB : Banyaknya kelompok bawah yang dapat menjawab dengan betul butir

         soal yang diolah

JA : Jumlah kelompok atas

JB : Jumlah kelompok bawah

diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5. Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi

Kurang dari 0,20 Buruk

0,20 – 0,40 Sedang

0,40 – 0,70 Baik

0,70 – 1,00 Sangat Baik

Bertanda Negatif Bruk Sekali

  Sumber : Sudijono (2008:389)

I. Teknik Analisi Data

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analis data. Dalam 

penelitian ini analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif 

karena penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. 
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1. Pencapaian Indikator Hasil Belajar Kognitif Siswa

Untuk mendeskripsikan indikator hasil belajar kognitif siswa dengan menghitung 

persentase, berdasarkan pendapat Arikunto, (2008:251) rumus menghitung 

presentase sebagai berikut:

a. Persentase frekuensi siswa diperoleh dengan rumus:

P =   100%
      Sumber : Arikunto (2008:251)

Keterangan:
P = angka persentase hasil belajar siswa
F = frekuensi siswa pada hasil belajar tertentu
N = Jumlah seluruh siswa

    Tabel 3.6 Persentase Kemampuan Hasil Belajar
Nilai (%) Katagori kemampuan

81 – 100%
61 – 80 %
41 – 60 %
21 – 40 %
0 – 20  %

tinggi sekali
tinggi
sedang
rendah

rendah sekali
  Sumber : Arikunto, (2008:245)

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data yang diambil dari sampel penelitian yang terpilih 

merepresentasikan populasinya, maka biasanya dilakukan uji normalitas terhadap 

data tersebut.Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji Chi-Kuadrat menurut Sudjana (2005: 273). Langkah-langkah uji 

normalitasnya adalah sebagai berikut.
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a) Hipotesis

H0 : kedua kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : kedua kelompok data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi

       normal

b) Taraf Signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan = 5%
c) Statistik Uji

 





k

i i

ii

E

EO
x

1

2
2

keterangan:

iO = frekuensi harapan

iE = frekuensi yang diharapkan

k  = banyaknya pengamatan

d) Keputusan Uji

Tolak H0 jika ≥ ( )( )dengan taraf  = taraf nyata untuk 

pengujian.  Dalam hal lainnya H0 diterima.

2. Uji Hipotesis

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analisis data untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Peneliti melakukan uji regresi yang menggunakan 

“regresi linier sederhana”. Dalam perkembangannya Uji regresi sering 

digunakan dalam rancangan penelitian yang menggunakan percobaan atau

eksperimen. Uji Regresi  dapat menganalisis bagaimana pengaruh perlakuan 

terhadap kelompok. Peneliti juga menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh 
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dan kaidah pengujian atau kriteria uji regresi linier sederhana menurut Sugiyono, 

(2012: 188).sebagai berikut:

xbaY 
^

Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus

a = Ŷ - bx 
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n
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Keterangan


^

Y Nilai yang diprediksikan

a =  Nilai Intercept (konstanta) atau bila harga X = 0

b =  Koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang 

menunjukkan nilai peningkatan atau penurunan variabel Y

X =  Nilai variabel independen (X1, X2, X3)”.

Untuk menguji signifikansi digunakan uji t menurut Syofian Siregar, M.M, (2013: 

387) dengan rumus sebagai berikut.

Thitung = r√n-2
                        √1-(r)2

Keterangan    
r    = Nilai korelasi

n    = jumlah responden
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Kriteria pengujian hipotesis Kriteria uji T menurut Rusman,( 2011: 80) sebagai 
berikut.

1. Apabila t hitung > t tabel dengan dk = n-2 dan  0.05, maka H0 ditolak. 

Sebaliknya H1 diterima.

Hipotesis yang kedua Untuk melihat taraf signifikansi pengaruh penggunaan 

model Make a Match terhadap peningkatan hasil belajar kognitif siswa, 

mengunakan rumus korelasi, pendapat Syofian Siregar, M.M, (2013: 387) rumus 

korelasi  adalah sebagai berikut :

R =   n(∑xy)-(∑x.∑y)
       
       √(n∑x2-(∑x)2) (n∑y2-(∑y)2)

Yang akan dilihat menggunakan tabel signifikan antara hubungan kedua variabel 

menggunakan korelasi ( r ) menurut Syofian Siregar, M.M, (2013: 337)sebagai 

berikut : 

Tabel 3.7 Taraf Signifikansi
No Nilai Korelasi ( r) Taraf Signifikansi
1 0,00 – 0,199 Sangat Lemah
2 0,20 – 0,399 Lemah
3 0,40 – 0,599 Cukup
4 0,60 – 0,799 Kuat
5 0,80 – 0,100 Sangat Kuat

    Sumber :Syofian Siregar, M.M, (2013: 337)

Menurut Syofian Siregar, M.M, (2013: 337), “Nilai koefesien korelasi berada di

antara -1 sapai 1 yaitu apabila r = -1 korelasi negatif sempurna, artinya taraf

signifikansi dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y sangat lemah dan 

apabila r = 1 korelasi positif sempurna, artinya taraf signifikansi dari pengaruh

variabel X  terhadap variabel Y sangat kuat”.
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