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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara kerja yang digunakan untuk memahami, mengerti, 

segala sesuatu yang berhubungan dengan peneliatan agar tujuan yang 

diharapkan dapat tercapai. Sesuai dengan sasaran penelitian, maka penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menggunakan tujuan 

untuk menentukan tingkat pengaruh variabel-variabel dalam suatu populasi. 

Menurut Nawawi (2001:63),  metode deskriptif  merupakan suatu jenis 

penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan 

gambaran suatu gejala sosial atau keadaan subyek atau obyek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 

Berdasarkan  pendapat tersebut maka yang digunakan dalam metodelogi 

penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan jenis korelasional, 

yaitu suatu model penelitian yang menitikberatkan pada masalah atau 

peristiwa yang sedang berlangsung dengan memberikan gambaran yang lebih 

jelas tentang situasi dan kondisi  yang ada. Selain itu juga penelitian ini 

mampu untuk melukiskan variabel  demi variabel, satu demi satu. Metode 
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deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau 

karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu.  Metode korelasional 

digunakan untuk; (1) Mengukur hubungan diantara  berbagai variabel, (2) 

Meramalkan variabel tidak bebas dari pengetahuan  kita tentang variabel 

bebas, (3) Meratakan jalan untuk membuat rancangan  penelitian 

experimental. Maka penggunaan metode deskriptif  ini sangat cocok dalam 

penelitian ini karena sasaran kaitan penelitian ini berupa pengaruh 

pemahaman konsep politik terhadap tingkat partisipasi masyarakat Desa 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. 

 

B. Langkah-langkah Penelitian 

 

Langkah-langkah penelitian pada hakekatnya merupakan suatu persiapan 

bersifat sistematis dengan tujuan agar  penelitian dapat berjalan sesuai dengan 

rencana. Dalam penilitian dan penulisan skripsi ini kegiatan yang dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1.   Persiapan Pengajuan Judul 

Langkah awal dalam penelitian ini, penulis mengajukan judul kepada 

dosen Pembimbing Akademik. Pada judul pertama yang diajukan kepada 

Pembimbing Akademik langsung disetujui oleh  dosen Pembimbing 

Akademik. Yang sekaligus ketua Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan dan sekaligus ditentukan 

Pembimbing Utama yaitu Dr. Irawan Suntoro, M.S.. dan Pembimbing 

Pembantu yaitu M. Mona Adha, S.Pd, M.Pd.  
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Pada tanggal 15 November 2013 judul tersebut disetujui dan sekaligus 

langsung ditentukan dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing 

Pembantu. 

2. Penelitian Pendahuluan 

Setelah judul penelitian oleh Pembimbing Akademik dan ketua Program 

Studi PPKn, dan peniliti mendapat izin penelitian pendahuluan dari 

Dekan FKIP pada bulan Desember 2013 dengan nomor: 

6780/UN26/3/PL/2013, maka peneliti mulai melakukan Penelitian 

Pendahuluan di Dusun X Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung 

Timur. 

Maksud dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk mengetahui lokasi 

dan keadaan tempat penelitian, memperoleh data, serta memperoleh 

gambaran secara umum tentang berbagai hal yang akan diteliti dalam 

mengenai Pengaruh Pemahaman Konsep Politik terhadap Tingkat 

Partisipasi Politik dalam Kehidupan Bernegara Masyarakat Desa 

Mataram baru Kabupaten Lampung timur. 

3.  Pengajuan Rencana Penelitian  

Rencana penelitian dilakukan melalui proses konsultasi sebagai salah 

satu prosedur untuk memperoleh persetujuan melaksanakan seminar 

proposal. Melalui beberapa perbaikan, proposal akhinya disetujui Oleh 

Pembimbing II (Pembantu) pada tanggal 30 Desember 2013 dan 

Pembimbing I (Utama) pada tanggal 17 Januari 2014, lalu seminar 

proposal pada tanggal 20 Februari 2014. Adapun tujuan diadakan 
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seminar tersebut adalah untuk memperoleh masukan, saran, dan kritik, 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Setelah kegiatan seminar proposal penelitian, penulis melakukan 

perbaikan sesuai dengan saran-saran dan masukan dari para Pembahas 

seminar proposal penelitian tersebut. Setelah perbaikan selesai, kemudian 

penulis mengajukan pengesahan Komisi Pembimbing I (utama) dan 

Pembimbing II (pembantu) yang disetujui oleh Ketua Program Studi 

PPkn, Ketua Pendidikan IPS, dan dilanjutkanya disahkan oleh Dekan 

FKIP Universitas Lampung. 

4.  Pelaksanaan Penelitian  

a. Persiapan Administrasi 

Penelitian dilakukan berdasarkan surat izin penilitian yang dikeluarkan 

oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung No. 1326/UN26/3/PL/2014 yang diajukan kepada Kepala Desa 

Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, maka penelitian ini pun 

dilaksanakan. 

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data  

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan alat 

pengumpul data yang berupa angket tertutup yang akan ditujukan kepada 

responden yang berjumlah 37 anak dengan jumlah pertanyaan 20 item 

soal dengan 3 (tiga) alternatif jawaban. Adapun langkah-langkah yang 

peniliti lakukan dalam penyusunan angket tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
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1. Membuat kisi-kisi angket tentang Pengaruh Pemahaman Konsep 

Politik terhadap Tingkat Partisipasi Politik dalam Kehidupan 

Bernegara Masyarakat Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung 

Timur. 

2. Mengkonsultasikan angket kepada pembimbing I dan II guna 

mendapat persetujuan. 

3. Setelah angket tersebut disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing 

II, serta angket siap untuk disebar, selanjutnya peneliti mengadakan uji 

coba angket kepada, 10 orang responden diluar sampel yang 

sebenarnya. 

5.  Penelitian Lapangan 

Pelaksanaan penelitian di lapangan dengan membawa surat izin 

penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pedidikan Universitas 

Lampung degan Nomor:1326/UN26/3/PL/2014. 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 setelah 

memperoleh izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung serta responden yang ada di 

Lingkungan II Kelurahan Gunung Terang dan telah diketahui 

identitasnya, maka kegiatan selanjutnya adalah memberikan angket 

kepada responden yang sebenarnya yaitu 37 (tiga puluh tujuh) orang 

untuk menanggapi dan mengisi angket. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Basrowi dan Kasinu (2007:206) populasi adalah keseluruhan 

subyek atau obyek yang menjadi sasaran penelitian. 

Berdasarkan pendapat di atas populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru yang berjumlah 145 orang.  

Populasi adalah setiap kepala keluarga yang ada di dusun X desa Mataram 

baru yang mempunyai hak pilih aktif. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari 

tabel berikut : 

Tabel 3.1 : Data jumlah populasi masyarakat yang memiliki hak 

pilih aktif Dusun X Desa Mataram Baru Kabupaten 

Lampung Timur 

No Umur   Jumlah masyarakat 

  1 20-30 tahun 17 

2 31-40 tahun 44 

3 41-50 tahun 34 

4 51-60 tahun 26 

  5 60 tahun ke atas 24 

 Jumlah  145 

Sumber : Data dari kepala Dusun X Desa Mataram Baru 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam 

penelitian. Menurut Mohammad Ali (1987:54), sampel merupakan 

sebagian besar yang diambil dari keseluruhan obyek penelitian yang 
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dianggap mewakili populasi dan pengambilannya  menggunakan teknik 

tertentu. 

Menentukan besarnya sampel, penelitian berpedoman pada pendapat 

Suhaarsini Arikunto (2006: 144) yaitu sebagai berikut : 

Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya apabila subyeknya lebih besar dari 100 dapat 

diambil 10 %-12 % atau 20%-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya 

dari : 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana 

2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena menangkut 

hal banyak sedikitnya data 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti 

Berdasarkan pendapat di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil oleh 

peneliti adalah sebesar 25 % dari jumlah populasi. Jumlah populasi sebesar       

145, sehingga peneliti mengambil sampel 25% x 145=36,25. Jadi sampel 

pada penelitian ini adalah sebanyak 37 orang. Untuk lebih jelas mengenai 

jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut. 
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Tabel 3.2 : Data Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih aktif 

yang menjadi sampel di Dusun X desa Mataram Baru 

Kabupaten Lampung Timur 

No Umur   Jumlah  Sampel 25 % 

  1 20-30 tahun 17 17 x 25% = 4,25 = 4 

2 31-40 tahun 44 44 x 25% = 11 

3 41-50 tahun 34 34 x 25% = 8,5 = 9 

4 51-60 tahun 26 26 x 25% = 6,5 = 7 

  5 60 tahun ke atas 24 24 x 25% = 6 

 Jumlah  145 37 

Sumber : Data dari kepala Dusun X Desa Mataram Baru 

D. Variabel Penelitian  

      Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Independen atau Variabel Bebas 

Variabel bebas dilambangkan dengan X yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

pengaruh pemahaman konsep politik. 

 

b. Variabel Dependen atau Variabel Terikat 

Variabel terikat dilambangkan dengan Y yaitu variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat 

partisipasi politik. 
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E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Adapun definisi konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai beikut : 

a. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih 

pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan 

pemerintahan. 

b. Pemahaman konsep politik adalah pemahaman warga negara terhadap 

tujuan dari partai politik untuk mendapatkan kekuasaan.  

2. Definisi operasional 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang memberikan gambaran 

cara mengukur suatu variabel dengan memberikan arti suatu kegiatan. 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Pemahaman Konsep politik  

Pemahaman Konsep politik adalah penilaian pemahaman pengetahuan 

seseorang terhadap pengertian politik. Aspek konsep politik tersebut 

tersusun atas teori politik, masyarakat, negara dan kekuasaan.  
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b. Partisipasi masyarakat  

Parisipasi politik adalah penilaian terhadap keterlibatan seseorang atau 

kelompok orang untuk ikut serta secara aktif ataupun secara pasif dalam 

kehidupan politik. 

F. Rencana Pengukuran Variabel  

Mengukur variabel tentang pengaruh pemahaman konsep politik terhadap 

tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Mataram Baru Kabupaten 

Lampung Timur dapat dikur dari indkator penelitian ini yaitu: 

1. Pemahaman konsep politik melalui skor yang bersekala 3 (Paham, cukup 

paham, kurang paham) berdasarkan indikator : 

1. Teori Politik 

2. Masyarakat 

3. Negara 

4. Kekuasaan 

2. Tingkat partisipasi politik masyarakat, diukur melalui skor tingkat 

bersekala 3 (selalu, kadang-kadang, tidak pernah) berdasarkan 

indikatornya : 

1. Partisipasi Aktif  

2. Partisipasi Pasif  

 

 

 



57 
 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pokok 

a. Tes  

Dalam penelitian tes digunakan sebagai alat pengumpul data untuk 

mengukur atau mengetahui kemampuan tingkat pemahaman konsep 

politik masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru.  

b. Observasi 

Obserasi dilakukan dengan mencari pola perilaku masyarakat Dusun X 

Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dalam kegiatan 

politik. 

c. Angket 

Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup sehingga responden 

hanya menjawab dari alternatif jawaban yang sudah ada, diberikan 

kepada subyek penelitian untuk menjelaskan Pengaruh Pemahaman 

Konsep Politik terhadap tingkat Partisipasi Politik dalam Kehidupan 

Bernegara Masyarakat Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung 

Timur, angket ini dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda yang bersifat 

tertutup. 
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2. Teknik Penunjang 

a. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoeh data sekunder 

yang berupa keterangan, catatan, laporan, yang terkait dengan 

masalah yang akan diteliti. 

b. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari 

responden serta untuk melengkapi data yang belum lengkap atau 

terjawab melalui angket. Pihak yang akan diwawancarai adalah 

masyarakat Dusun X Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung 

Timur. 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas diadakan melalui kontrol langsung terhadap teori-teori yang 

melahirkan indikator-indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud 

dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena instrumen terseut sudah 

cukup baik sehingga mampu menggunakan data yang dapat dipercaya. 
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1. Pelaksanaan Uji Coba Angket 

1. Analisis Uji Coba Angket 

Untuk mengetahui validitas angket, peneliti melakukan konsultasi 

dengan beberapa pihak terutama dengan dosen pembimbing I dan 

pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut 

dapat digunakan sebagai alat pengukur data ini. 

 

2. Analisis Uji Coba Reliabilitas 

Untuk mengetahui reliabilitas angket yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, maka peneliti mengadakan uji coba angket kepada 

masyarakat yang di luar responden. Namun sebelum itu, angket 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pembimbing II yang 

kemudian disetujui pada tanggal 9 April 2014, kemudian disetujui 

pembimbing I tanggal 21April 2014  setelah mendapatkan 

persetujuan maka dapat digunakan, yaitu dengan cara menyebarkan 

soal angket kepada 10 orang di luar responden. Kegunaan uji coba 

angket ini adalah untuk mengetahui apakah setiap pertanyaan yang 

diajukan mudah dipahami oleh responden dan untuk mengukur 

apakah reliabilitas atau tidak. 

 

Hasil uji coba angket yang telah diisi oleh 10 orang masyarakat 

diluar responden atau sampel kemudian dianalisis oleh peneliti 

yang selanjutkan cukup dikonsultasikan kembali ke pembimbing I 

lalu setelah dinyatakan cukup reliabel maka angket dapat 

dipergunakan untuk melakukan penelitian kepada responden atau 
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sampel yang sesungguhnya. Dalam pengolahan data tentang uji 

coba angket ini yaitu menggunakan rumus Product Moment, yang 

kemudian di analisis dengan rumus Sperman Brown. Adapaun hasil 

dari uji coba angket tersebut dengan menggunakan bantuan spss 

yang dapat dilihat pada tabel berikut  

Tabel 3.4 : Data Uji Coba Variabel (X) Pengaruh Pemahaman 

Konsep Politik 

NO.RESP 
JAWABAN RESPONDEN UNTUK ITEM NOMOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SKOR 

TOTAL 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 20 

3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 29 

4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 30 

5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 

8 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 30 

9 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 20 

10 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 32 

R Tabel 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

 R Hitung 0,85 0,94 0,80 0,84 0,89 0,80 0,87 0,89 0,90 0,79 0,85 0,89 

  

RELIABILITAS X 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.968 12 

 

Tabel 3.5 : Data Uji Coba Variabel (Y) Tingkat Partisipasi 

Politik 

No. Resp 
JAWABAN RESPONDEN UNTUK ITEM NOMOR 

Skor Total 
13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 2 2 2 2 2 3 2 17 

2 3 3 2 3 3 3 3 3 23 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

4 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

5 3 3 2 3 2 3 3 2 21 

6 3 3 3 2 1 3 3 3 21 

7 2 1 2 1 1 1 1 1 10 

8 3 3 3 3 3 2 3 3 23 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

10 2 2 2 1 2 1 1 1 12 

R Tabel 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

 R Hitung 0,85 0,93 0,65 0,95 0,68 0,89 0,91 0,95 

  

RELIABILITAS Y 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.945 8 
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Menurut Arikunto (1998:170) “uji reliabilitas merupakan suatu instrument 

yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan 

data karena instrument tersebut sudah baik sehingga mampu menungkap 

data yang bisa dipercaya “. 

Uji relabilitas dalam sebuah penelitian wajib dilakukan. Uji reliabilitas 

angket dapat ditempuh dengan : 

1) Menyebarkan angket untuk uji coba kepada responden 

2) Untuk menuji soal angket digunakan teknik belah dua /ganjil-genap 

3) Kemudian mengkorelasikan kelompok ganjil dan kelompok genap 

dengan korelasi Product Moment yaitu : 

Untuk mengelola dan menganalisis data, akan digunakan rumus ; 

     
∑    

 ∑   ∑  
 

√{∑   
 ∑   

 } {∑   
 ∑   

 }

 

Keterangan: 

r xy  = koefisien korelasi antara variabel X dan variebel Y 

xy = product dari gejala x dan y 

n  = jumlah responden 

∑X
2
 = variabel bebes 

∑Y
2
 = variabel terikat 
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  ( Sutrisno Hadi, 2008:294) 

4) Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket 

digunakan rumus Sperman Brown, yaitu: 

     
      

     
  

Keterangan :  

rxy = koefisien reliabilitas seluruh item 

rgg =  koefisien korelasi item ganjil dan genap 

( Sutrisno Hadi, 2008: 37) 

 

5) Hasil analisis kemudian dibadingkan dengan tingkat reliabilitas 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Antara 0,90 − 1,00 = reliabilitas tinggi 

Antara 0,50 – 0,89 = reliabilitas sedang 

Antara 0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah  

(Suharsimi Arikunto, 2002) 

 

I. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh dari penyebaran angket, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 

menggambarkan fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut diteliti secara 

deskriptif dengan mencari dan mengumpulkan informasi-informasi yang 

mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Informasi-informasi yang 
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berhasil dikumpulkan dalam bentuk uraian, yang memberikan gambaran atas 

suatu keadaan yang sejelas mungkin.  

Untuk mengolah dan menganalisis data, akan digunakan teknik analisis data 

dengan merumuskan: 

  
K

NRNT
I


   

 Keterangan : 

I   : Interval  

NT : Nilai Tinggi 

NR : Nilai Rendah 

K  : Kategori Interval 

Dan selanjutnya disajikan dalam bentuk presentase pada setiap tabel 

kesimpulan. Rumus presentase yang digunakan adalah sebagai berikut : 

%100
N

F
P  

Keterangan : 

P : Presentase 

F : Jumlah jawaban dari seluruh item 

N : Jumlah perkalian item dengan responden  
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Untuk menguji adanya hubungan antara variable bebas dan variabel terikat, 

maka digunakan analisis regresi korelasi sederhana, maka peneliti 

menggunakan rumus persamaan regresi linier sederhana, dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

         

a  =  
 ∑   ∑     ∑   ∑   

   ∑     ∑   
 

b  =  
 ∑    ∑   ∑  

   ∑     ∑   
 

Keterangan:  

Y’ : Nilai yang diprediksi 

X : Nilai variabel independen (bebas) 

a : Konstanta atau bila harga X = 0 

b  : Koefisien regresi 

Setelah menguji hipotesis regresi linier sederhana dilanjutkan dengan uji 

signifikan dengan rumus sebagai berikut : 

t0    =   
Sb

b
 

 

Keterangan : 

t0  :  Nilai teoritis observasi 

b : Koefisien arah regresi 

Sb : Standar devisi 

Untuk mengetahui hasil sebuah hipotesis apakah Ho diterima atau ditolak, 

maka perlu dibandingkan antara t hitung dengan t tabel. Apabila hasil 

penghitungan dari: 
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a. Jika               , maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika               , maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Tabel 3.3 : Interval Koefisien Korelasi 

Interval koefisien Tingkat Pengaruh 

0,00 – 0,199 

 

Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 
Sumber: Sugiyono (2011: 257) 

 


