
 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 

Pada Bab III  ini, akan membahas beberapa hal mengenai: Desain penelitian, 

populasi dan sampel dalam penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional. 

Selain itu juga akan dijelaskan secara rinci mengenai teknik pengumpulan data, 

uji persyaratan instrumen, uji persyaratan analisis data, uji asumsi klasik, dan 

pengujian hipotesis. Pembahasan pada bagian ini akan diawali dengan pendekatan 

penelitian 

 
A. Metode Penelitian 
 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto dan survey 

dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif kausal atau 

sebab akibat. Penelitian deskriptif verifikatif diartikan sebagai penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. 

Hubungan kausal adalah sebab akibat. Pendekatan ex post facto merupakan 

suatu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi 

kemudian merunut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kejadian tersebut. (Sugiyono, 2010:7) 

 
Sementara itu pendekatan survey yaitu penelitian yang dilakukan pada 

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

sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan dari kejadian-
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kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis 

maupun psikologis. (Kerlinger dalam Sugiyono, 2010:7) 

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

yaitu ingin mengetahui pengaruh metode diskusi, media pembelajaran dan 

lingkungan terhadap hasil belajar siswa. 

 
Teknik sampling adalah probability sampling,adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono,2010:120), dengan 

teknik pengambilan sampelnya adalah proportionale stratified random 

sampling. Tipe penyelidikan menggunakan regresi linier sederhana untuk 

menguji hipotesis satu, dua, dan tiga serta untuk memperoleh signifikansi 

digunakan uji t. Sedangkan pengujian hipotesis keempat digunakan regresi 

linier multiple dan untuk memperoleh signifikansi digunakan uji F.  

 
B. Populasi dan Sampel 

 
 

1. Populasi 
 

 
Populasi adalah 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).  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VII 

pada SMP Negeri 22 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2011/2012, yang 

berjumlah 188 siswa yang tersebar di 6 kelas. 
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2. Sampel 
 
 

Menurut Sugiyono (2010: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, 

penentuan besarnya sampel yang diambil dihitung berdasarkan rumus Slovin, 

yaitu sebagai berikut. 

푛 =
푁

1 + 푁푒  

dimana:  

n=ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e  = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 2% 

(Budi Koestoro dan Basrowi, 2006:250) 

 
Populasi 188 siswa dan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikansi 0,05, 

maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah: 

푛 =
푁

1 + 푁푒  
 

푛 =
188

1 + 188.0,05  

 

푛 =
188
1,47 

 
푛 = 127,89 dibulatkan menjadi 128 
 
 
Berdasarkan perhitungan jumlah sampel tersebut, maka jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 128 orang. Alasan mengunakan rumus tersebut 
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adalah untuk mendapat sampel yang representatif dan lebih pasti atau 

mendekati populasi yang ada. 

 
C. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010: 61). 

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat.  

 
1. Variabel bebas 

 
 

Variabel bebas/Independen (X) adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2010 : 61). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah metode diskusi  1X , media pembelajaran  2X , dan 

lingkungan  3X . 

 
2. Variabel terikat 

 
 

Variabel terikat/Dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010 : 61). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa (Y). 
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D. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel 
 

 
1. Definisi Konseptual Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dan 

konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang 

ditunjukkan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen 

yang dapat diamati dan diukur. Definisi operasional dalam penelitian ini 

terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. 

 

1. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru 

memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) 

untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, 

membuat kesimpulan atau penyusun berbagai alternatif pemecahan atas 

sesuatu masalah. (Suryosubroto, 2002:179). 

2. Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai 

untuk tujuan pendidikan. (Sanjaya, 2008:204). 

3. Lingkungan adalah keseluruhan fenomena (peristiwa, situasi, atau kondisi) 

fisik/alam atau sosial yang memengaruhi atau dipengaruhi perkembangan 

individu. (Syamsu Yusuf, 2012:23). 

4. Hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dari suatu sistem pemrosesan 

masukan (inputs) (Romiszowski dalam Mulyono, 2001: 38). 

 
2. Definisi Operasional Variabel 

Metode Diskusi (X1) : Cara pengukuran instrumen untuk Metode diskusi 

dikaitkan dengan beberapa indikator sebagai berikut: 
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1. Cara penyajian bahan pelajaran 

a. Menentukan topik yang menarik sesuai materi 

b. Membagi kelompok 

c. Mengoptimalkan kemampuan siswa 

2. Perbincangan ilmiah 

a. Mengumpulkan dan menyiapkan materi 

b. Mengungkapkan gagasan 

3. Mengumpulkan pendapat 

a. Mengajukan pertanyaan 

b. Memberi dan menerima masukan  

4. Membuat kesimpulan 

a. Siswa membuat kesimpulan 

b. Guru membuat kesimpulan akhir 

Media Pembelajaran (X2) : 

1. Alat dan bahan 

a. Buku pelajaran yang digunakan 

b. Pemilihan media pembelajaran 

c. Penggunaan media dalam pembelajaran 

2. Tujuan pendidikan 

a. Pengetahuan dan keterampilan 

b. Aktif dan kreatif 

c. Mandiri dan bertanggung jawab 

Lingkungan (X3): 

1. Lingkungan Fisik 
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a. Sarana dan prasarana  

b. Tata ruang 

c. Peraturan sekolah 

2. Perkembangan Individu 

a. Pengetahuan tentang materi 

b. Sikap dan kepribadian 

c. Relasi siswa dengan siswa lain 

d. Relasi siswa dengan guru dan karyawan di sekolah 

e. Relasi siswa dengan masyarakat sekitar 

Tabel 3.Rincian Variabel, Indikator, Sub Indikator dan Pengukuran Variabel 

No Variabel Indikator Sub Indikator Skala  Ket 
1 Metode 

diskusi (X1) 
1. Cara penyajian 

bahan pelajaran 
 
 
 
 

2. Perbincangan 
ilmiah 

 
 
3. Mengumpulkan 

pendapat 
 
 
4. Membuat 

kesimpulan 
 

a. Menentukan topik 
yang menarik 
sesuai materi 

b. Membagi 
kelompok 

c. Mengoptimalkan 
kemampuan siswa 

d. Mengumpulkan 
dan menyiapkan 
materi 

e. Mengungkapkan 
gagasan 

f. Mengajukan 
Pertanyaan 

g. Memberi dan 
menerima masukan 

h. Siswa membuat 
kesimpulan 

i. Guru membuat 
kesimpulan akhir 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 

Diangket 
kan 

2 Media 
pembelajaran  
(X2) 

1. Alat dan bahan 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tujuan 
pendidikan 

 

a. Buku pelajaran 
yang digunakan 

b. Pemilihan media 
pembelajaran 

c. Penggunaan 
media dalam 
pembelajaran 

d. Pengetahuan dan 
keterampilan 

e. Aktif dan kreatif 
f. Mandiri dan 

bertanggung 
jawab 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 

Di-
angket 
kan 



46 

 

Lanjutan 
No Variabel Indikator Sub Indikator Skala  Ket 

3 Lingkungan 
(X3) 

1. Lingkungan 
Fisik 
 

 
2. Perkembangan 

Individu 

a. Sarana dan 
prasarana  

b. Tata ruang 
c. Peraturan sekolah  
d. Pengetahuan 

tentang materi 
e. Sikap dan 

Kepribadian 
f. Relasi siswa 

dengan siswa lain 
g. Relasi siswa 

dengan guru dan 
karyawan di 
sekolah 

h. Relasi siswa 
dengan 
masyarakat 
sekitar 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 

Di-
angket 
kan 

4 Hasil belajar  
(Y) 
 

Keluaran (output) 
dari sistem 
pemrosesan 

Besarnya nilai yang 
diperoleh dari Hasil 
MID semester 
ganjil pada mata 
pelajaran IPS 
ekonomi 

Interval  

 
 

3. Pengukuran Variabel Penelitian 

Sehubungan data dalam instrument penelitian ini masih berbentuk ordinal, 

maka digunakan Methode of Sucsessive Internal (MSI), yaitu suatu metode 

yang digunakan untuk menaikan atau mengubah tingkat pengukuran dari data 

ordinal menjadi data interval dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. untuk setiap pertanyaan, hitung frekuensi jawaban setiap kategori 
(pilihan jawaban); 

2. berdasarkan frekuensi setiap kategori dihitung proporsinya; 
3. dari proporsi yang diperoleh, hitung proporsi komulatif untuk setiap 

kategori; 
4. tentukan pula nilai batas Z untuk setiap kategori; dan 
5. masukan nilai Z ke dalam rumus distribusi normal baku dengan rumus 

푓(z) =
1
√2π

exp  

6. hitung scale value (internal rata-rata) untuk setiap kategori melalui 
persamaan berikut: 

푠푘푎푙푎 =
Normalbatasbawah − Normalbatasatas

Batasataskomulatif − Batasbawahkomulatif 
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7. hitung score (nilai hasil transformasi) untuk setiap kategori melalui 
persamaan: 

푆푐표푟푒 = 푆푐푎푙푒 푆푐표푟푒 + |푆푐푎푙푒 푉푎푙푢푒 | +  1 

(Hays, W, L, 1976, Quantification in Psychology, Prentice Hall, New Delhi) 

Pengunaan rumus MSI dari W.L Hays ini dikarenakan jangkauan antara hasil 

MSI dan nilai data ordinal sebenarnya tidak terlalu jauh. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

 
 
Pengumpulan data untuk penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai 

berikut. 

 
1. Dokumentasi  

 
 

Metode ini 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 (Budi Koestoro dan Basrowi, 2006:142). Metode ini digunakan 

untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. 

Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih 

banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

 
2. Observasi  

 
 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun 

dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Teknik ini digunakan 

apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala 
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gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar 

(Sugiyono, 2010:310). Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan 

yang ada dilapangan pada saat mengadakan penelitian pendahuluan yaitu 

untuk mengamati proses pembelajaran di dalam kelas, seperti mengamati 

metode mengajar yang digunakan oleh guru, media pembelajaran yang 

digunakan, dan kegiatan yang dilakukan siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

 
3. Angket/Kuesioner 

  
Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Angket dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai 

pengaruh penggunaan metode diskusi, media pembelajaran, dan 

lingkungan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Angket 

yang digunakan adalah angket tertutup yang diberikan langsung kepada 

responden, menggunakan daftar-daftar pertanyaan yang diarahkan dalam 

menentukan alternatif jawaban yang harus dipilih responden. 

 
4. Wawancara 

 
 

Interview digunakan sebagai teknik pengambilan data, apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang 

akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

(Sugiyono, 2010:317). Teknik wawancara ini digunakan untuk 
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mendapatkan data berupa jumlah siswa, jumlah guru dan data-data lain 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 
F. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian 

 
 

1. Uji Validitas  

 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang 

diinginkan. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 

ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Untuk mengukur tingkat validitas 

digunakan rumus korelasi product moment yaitu: 

 

  
     2222 
 






YYNXXN

YXXYN
rxy  

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara variable x dan y 

 

(Suharsimi Arikunto, 2008:72) 
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Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung> rtabel dengan taraf signifikan 

0,05 dan dk = n maka, alat ukur tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika 

harga rhitung  < rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid. 

Rumus ini digunakan karena memiliki hasil standart eror yang rendah, 

selain itu penggunaan rumus korelasi person dalam uji validitas soal 

memiliki hasil keterbacaan yang lebih mudah dianalisis karena langsung 

dapat dicari dari hasil angket. Analisis koefisien korelasi pearson 

digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara satu variabel 

bebas dan satu variabel, korelasi pearson digunakan karena data berskala 

interval. 

2. Hasil Uji Coba Validitas Angket 

Kriteria pengujian,  apabila r hitung > r tabel  dengan taraf signifikansi 0,05 

maka alat ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pada Angket Uji Coba Untuk Variabel Metode 

Diskusi (X1) 
 

 No item r  hitung  r  table Ket 
1 0,288 0,444 Tidak Valid 
2 0,367 0,444 Tidak Valid 
3 0,573  0,444 Valid 
4 0,110 0,444 Tidak Valid 
5 0,718 0,444 Valid 
6 0,248 0,444 Tidak Valid 
7 0,442 0,444 Tidak Valid 
8 0,481 0,444 Valid 
9 0,722 0,444 Valid 
10 0,790 0,444 Valid 
11 0,541 0,444 Valid 
12 0,718 0,444 Valid 
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Lanjutan 
 No item r  hitung  r  table Ket 
13 0,768 0,444 Valid 
14 0,661 0,444 Valid 
15 0,732 0,444 Valid 
16 0,301 0,444 Tidak Valid 
17 0,782 0,444 Valid 
18 0,733 0,444 Valid 
19 0,722 0,444 Valid 
20 0,769 0,444 Valid 

 
Item soal untuk variabel Metode Diskusi (X1) berjumlah 20 item soal dan 

terdapat 6 buah soal yang tidak valid, yaitu item soal nomor 1,2,4,6,7, 

dan16 dengan nilai r hitung <  r tabel = 0.444 (n=20, α=5%). Untuk soal 

yang tidak valid, maka peneliti memperbaiki soal tersebut. (Lampiran 3) 

  

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pada Angket Uji Coba Untuk Variabel Media 
Pembelajaran (X2) 

 
No Item r  hitung  r  tabel Ket 
1 -0,315 0,444 Tidak Valid 
2 0,419 0,444 Tidak Valid 
3 0,601  0,444 Valid 
4 0,573 0,444 Valid 
5 0,702 0,444 Valid 
6 0,542 0,444 Valid 
7 0,481 0,444 Valid 
8 0,824 0,444 Valid 
9 0,416 0,444 Tidak Valid 
10 0,621 0,444 Valid 
11 0,529 0,444 Valid 
12 0,535 0,444 Valid 
13 0,776 0,444 Valid 
14 0,726 0,444 Valid 
15 0,491 0,444 Valid 
16 0,587 0,444 Valid 
17 0,584 0,444 Valid 
18 0,368 0,444 Tidak Valid 
19 0,386 0,444 Tidak Valid 
20 0,765 0,444 Valid 
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Item soal untuk variabel Media Pembelajaran (X2) berjumlah 20 item soal 

dan terdapat 5 buah soal yang tidak valid, yaitu item soal nomor 1,2,9,18, 

dan19 dengan nilai r hitung <  r tabel = 0.444 (n=20, α=5%). Untuk soal 

yang tidak valid, maka peneliti memperbaiki soal tersebut. (Lampiran 4) 

 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pada Angket Uji Coba Untuk Variabel 
Lingkungan (X3) 

No Item r  hitung  r  tabel Ket 
1 0,692 0,444 Valid 
2 0,848 0,444 Valid 
3 0,762 0,444 Valid 
4 0,532 0,444 Valid 
5 0,785 0,444 Valid 
6 0,620 0,444 Valid 
7 0,672 0,444 Valid 
8 0,575 0,444 Valid 
9 0,168 0,444 Tidak Valid 
10 0,687 0,444 Valid 
11 0,810 0,444 Valid 
12 0,475 0,444 Valid 
13 0,415 0,444 Tidak Valid 
14 0,701 0,444 Valid 
15 0,892 0,444 Valid 
16 0,696 0,444 Valid 
17 0,603 0,444 Valid 
18 0,921 0,444 Valid 
19 0,810 0,444 Valid 
20 0,712 0,444 Valid 
21 0,765 0,444 Valid 
22 0,599 0,444 Valid 

 

Item soal untuk variabel Lingkungan (X3) berjumlah 22 item soal dan 

terdapat 2 buah soal yang tidak valid, yaitu item soal nomor 9, dan13 

dengan nilai r hitung <  r tabel = 0.444 (n=20, α=5%). Untuk soal yang 

tidak valid, maka peneliti memperbaiki soal tersebut. (Lampiran 5) 
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3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu, artinya 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Instrumen harus reliabel 

mengandung arti bahwa instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu 

mengungkap data yang bisa dipercaya . 

Untuk mengetahui reliabilitas digunakan rumus Alpha, sebagai berikut: 

푟 =
푛

(푛 − 1) 1 −
∑휎
휎

 

 

Keterangan: 

푟       = 푅푒푙푖푎푏푖푙푖푡푎푠 푖푛푠푡푟푢푚푒푛 
푛        = 퐵푎푛푦푎푘푛푦푎 푏푢푡푖푟 푝푒푟푡푎푛푦푎푎푛 푎푡푎푢 푏푎푛푦푎푘푛푦푎 푠표푎푙 

휎 = 퐽푢푚푙푎ℎ 푣푎푟푖푎푛푠 푏푢푡푖푟 

휎       = 푉푎푟푖푎푛푠 푡표푡푎푙 
  

(Suharsimi Arikunto, 2008: 109) 

 
Rumus alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrument yang 

sekornya/ rentangnya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk 

uraian, dikarenakan dalam instrument mengunakan rentang skor 1- 5 maka 

rumus reliabilitas yang digunakan adalah rumus alpha. 

Dengan kriteria uji, r hitung> r tabel maka pengukuran tersebut reliabel dan 

sebaliknya apabila r hitung< r tabel maka pengukuran tersebut tidak reliabel. 
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Jika alat instrumen tersebut reliabel, maka dilihat kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasi (r) sebagai berikut. 

 
a. Antara 0,800-1,000 : sangat tinggi 
b. Antara 0,600-0,800 : tinggi 
c. Antara 0,400-0,600 : sedang 
d. Antara 0,200-0,400 : rendah 
e. Antara 0,000-0,200 : sangat rendah 

(Suharsimi Arikunto, 2008:75) 

4.  Hasil Coba Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Dalam penelitian ini uji reliabilitas 

menggunakan rumus alpha. 

Setelah dilakukan pengujian instrumen, hasil yang diperoleh adalah : 

variabel Metode Diskusi (X1) diperoleh rhitung  0,898 (lampiran 3); dan 

variabel Media Pembelajaran (X2) diperoleh rhitung  0,861 (lampiran 4) dan 

variabel Lingkungan  (X3) diperoleh rhitung  0,940 (lampiran 5).  

Hasil ini kemudian dibandingkan dengan kriteria tingkat reliabilitas. Dari 

hasil perbandingan dengan kriteria tersebut, maka dinyatakan bahwa 

tingkat reliabilitas dari instrumen X1,  X2, dan X3 tergolong sangat tinggi. 
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G. Uji Persyaratan Analisis Data 
 
 

1. Uji Normalitas 

 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas data hasil penelitian dengan uji Kolomogrov-

Smirnov, dilakukan dengan langkah langkah sebagi berikut: 

 a).  Perumusan hipotesis  
Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 
H1: sampel berasl dari populasi berdsitribusi tidak normal  

 b).  Data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar  
 c).  Menentukan kumulatif proporsi(kp) 
 d). Data ditransformasikan ke skor baku Zi:   
 e).  Menentukan luas kurva Z (Z – tabel) 
 f).  Menentukan a1 dan a2: 

a2: selisish Z tabel dan kp pada batas atas (a2=absolut(kp-z-tab )) 
a1: selisih  Z tabel dan kp pada batas bawah( a1= absolute (a2-fi/n) 

 g).  Nilai mutlak maksimum dari a1 dan a2 dinotasikan dengan D0 
 h).  Menentukan harga  D-tabel  
 i).  Kriteria pengujian  

Jika D0 ≤ D- tabel maka H0 diterima 
Jika D0 ≥  D- tabel maka H0 ditolak 

 j).  Kesimpulan  
D0  ≤ D- tabel: sampel berasal dari populasi berdistribusi normal  
D0 ≥  D- tabel : sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal  

       ( Kadir 2010: 109 ) 

Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan 

persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering 

terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar dari 

uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan 

distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal 

baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke 
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dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji 

Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya 

dengan data normal baku. 

 
 

2.  Uji Homogenitas 

 
Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel data berasal 

dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau tidak. Pada analisis 

regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi  

untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki 

variansi yang sama. 

  
Pengujian Homogenitas data pada penelitian ini menggunakan uji Barlett, 

karena data yang akan di uji berbentuk data interval dan mempunyai 

jumlah derajat bebas dengan perlakuan yang sama. Sehingga dalam 

penelitian ini menggunakan uji Barlett, melalui beberapa langkah sebagai 

berikut: 

1. menghitung varians gabungan dari semua sampel, dengan rumus: 

푆 =  
∑(푛 − 1)푠
∑(푛 − 1)  

2. menghitung harga satuan B, dengan rumus: 

B = (log s2) ∑(ni – 1) 

3. uji Barlett menggunakan statistic Chi Kuadrat, dengan rumus: 

χ 2 = (In 10) {B − ∑(ni − 1) log 푠 } 
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Dengan In 10 = 2,3026 merupakan bilangan tetap disebut logaritma asli 

dari bilangan 10 dalam taraf kesalahan α = 0,05. Kriteria pengujian  

adalah jika x2
hitung<x2

tabel dan =0,05 dk= (k-1) maka varians populasi 

terbesar bersifat homogen (Sudjana, 2005 : 263). 

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

sampel diperoleh dari populasi yang bervarians homogen atau tidak, Uji 

homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa kelompok data 

sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Pada 

analisis  regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat 

regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya 

memiliki variansi yang sama. Uji Barlett digunakan karena sebaran data  

simetris/normal. 

 
H. Uji Keberartian dan Uji Asumsi Klasik untuk Regresi Ganda 

 
1. Uji Keberartian 

Uji Keberartian regresi linier multiple dengan menggunakan statistik F 

F =  atau =  ( | )
 

 

Keterangan : 

푆 푟푒푔: varians regresi  

푆 푠푖푠 : varians sisa 

Dengan dk 1 dan dk penyebut n-2 dengan 훼 = 0,05 kreteria uji, apabila  Fh 

> Ft maka Ho ditolak yang menyatakan arah regresi berarti. Sebaliknya 

apabila Fh < Ft maka Ho diterima yang menyatakan koefisien arah regresi 
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tidak berarti, analisis varians digunakan untuk melokalisasi variabel-

variabel bebas yang penting dalam suatu penelitian dan menentukan 

bagaimana mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Untuk 

mencari F hitung digunakan tabel ANAVA  berikut : 

 
Tabel 7. Analisa Varians 

Sumber 
Varians 

Dk Jumlah 
kuadart 
(JK) 

Kuadart tengah  
(KT) 

F hitung  

Total N 훴푌  훴푌  - 

Regresi (a) 

Regresi (b/a) 

Residu 

1 

1 

n-2 

( ∑푌 ) /n 

JK ( b/a) 

JK (s) 

( ∑푌 ) /n 

푆  푟푒푔 = JK(b/a) 

푆  푟푒푠=  ( ) 

 

푆 푟푒푔
푆 푠푖푠  

(Sudjana, 2005: 332) 

Keterangan : 

JK ( a) = ( ∑푌 ) /N 

JK b/a = b ∑푋푌 − (∑ )(∑ )  

JK (S) = JK (T) – JK (a) – JKb/a 

JK(S) = ∑푌  

푆 reg = varian regresi  

푆 sis = varian sisa  

푛     = banyak responden  

 
Uji keberartian digunakan untuk mengetahui keberartian r ( uji korelasi) 

dan untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah diajukan. 

 



59 

 

2. Uji Kelinieran  

Uji Kelinieran regresi linier multiple dengan mengunakan statistik F 

dengan rumus  

F = 
RJKE

RJKTCatau
GS

TCS


2

2

 

Keterangan : 

TCS 2  = varian tuan cocok 

GS 2 =  varian galat  

 

Yang akan di pakai untuk menguji tuna cocok regresi linier. Dalam hal ini 

kita tolak hipotesis model regresi linier jika F ≥ F (1-a) (k-2, n-2) 

Uji keliniearan F di gunakan untuk menguji hasil model persamaan yang 

telah di uji oleh uji regresi. 

Untuk mencari F hitung digunakan tabel ANAVA Sebagi berikut: 

Tabel 8. Analisis Varians  

Sumber 
varians  

dk  Jumlah kuadrat  
JK  

Kuadrat tengah  F hitung  

Tuan 
cocok  

k-2 JK(TC) 
2

)(2




k
TCJKTCS  

GS
TCS
2

2

 

Galat  n –k JK (E)  푆 res =  ( ) 

(Sudjana, 2005: 332) 

Keterangan : 

JK ( a) = ( ∑푌 ) /n 

JK b/a = b ∑푋푌 − (∑ )(∑ )  

JK (T)  = JK (a) –JKb/a 
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JK(T)  = ∑푌  

JK (E) = ∑ ∑푌 − (∑ )  

JK (TC) = JK(S) – JK (G) 

푆 reg = varian regresi  

푆 sis = varian sisa  

푛     = banyak responden  

 

 

3. Uji Multikolinearitas 

 
Uji asumsi multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau 

menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variable bebas 

(independen) satu dengan variable bebas (independen) lainnya. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

terjadi hubungan yang linier (multikolinieritas) maka akan mengakibatkan 

(Sudarmanto, 2005:137): 

1. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah, 

dengan demikian menjadi kurang akurat. 

2. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga 

adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya 

berubah sangat berarti. 

3. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen. 
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Ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dapat diketahui 

dengan memanfaatkan statistik korelasi product moment dari Pearson. 

Koefisien korelasi dapat dihitung dengan statistik dari Pearson yang telah 

disesuaikan dengan data penelitian  sebagai berikut: 

rx1x2  =
  

       
 




2222 2211

2121

XXNXXN

XXXXN

 

 

Keterangan : 

rx1x2=  Koefisien korelasi antara variabel X1 dan variabel X2 

Rumusan hipotesis yaitu: 

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen 

H1 : terdapat hubungan antar variabel independen  

Kriteria hipotesis yaitu : 

Dengan df = N-1-1dengan tingkat alpha yang ditetapkan, kriteria uji 

apabila hitungr < tabelr , maka tidak terjadi multikorelasi antarvariabel 

independen, apabila hitungr > tabelr , maka terjadi multikorelasi antarvariabel 

independen. (R.Gunawan Sudarmanto, 2005: 141). 

 
4. Uji Autokorelasi 

 
Pengujian autokorelasi ini dimaksudkan untuk  mengetahui apakah terjadi 

korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat 

mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji-t tidak 

dapat digunakan, karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, dilakukan 
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dengan uji Durbin-Watson dengan kriteria uji bila nilai statistik Durbin-

Watson mendekati angka 2 maka data pengamatan tersebut tidak memiliki 

autokorelasi dan sebaliknya. 

a. Tentukan hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol adalah variabel 

gangguan tidak mengandung autokorelasi dan hipotesis alternatifnya adalah 

variabel gangguan mengandung autokorelasi. 

b. Hitung besarnya statistik DW dengan rumus  

 퐷푊 =  ∑ (  )
∑

 

c. Bandingkan nilai statisik DW dengan nilai teoritik DW sebagai berikut 

untuk ρ > 0 ( autokorelasi positif) 

1. Bila DW ≥ dц ( dengan df n –K-1) : K adalah  banyaknya variabel 

bebas yang digunakan: H0 diterima jadi ρ = 0 berarti tidak ada 

autokorelasi pada model regresi itu. 

2. Bila DW ≤ dL( dengan df n – K -1) : Ho ditolak, jadi ρ ≠ 0 berarti ada 

autokorelasi positif pada model itu. 

3. Bila dL< DW < du; uji itu hasilnya tidak konklusif, sehingga tidak 

dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak pada model 

itu. 

d. Untuk ρ < 0 ( autokorelasi negatif) 

1. Bila (4- DW) ≥du ; h0 diterima jadi ρ = 0 berarti tidak ada autokorelasi 

pada model itu. 

2. Bila (4-DW) ≤ dL; h0 ditolak, jadi ρ ≠ 0 berarti ada autokorelasi positif 

pada model itu. 
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3. Bila dL < (4-DW) < du ; uji itu hasilnya tidak konklusif sehingga tidak 

dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak pada model 

itu. 

 
5. Uji Heteroskedastisitas 

 
Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

varians residual absolute sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas, yaitu rank korelasi dari Spearman. 

(Sudarmanto, 2005: 147-148). 

Koefisien korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut : 

a. Buat model regresinya Y = B1 + B2X2i+ ei 

b. Carilah nilai nilai variabel ganguan penduga ei 

c. Rangking nilai nilai ei itu serta nilai-nilai e itu serta nilai nilai X yang 

bersangkutan dalam urutan yang semakin kecil atau semakin besar 

d. Hitung koefisien regresi penduga rank spearman r dengan rumus  

r =1 
 ∑

( )
 

dimana =  di menunjukkan perbedaan setiap pasang rank 

n =  menunjukkan jumlah pasang rank  

e. Bila rs mendekati maka kemungkinan besar terdapat 

heteroskedaktisitas dalam model itu, sedangkan bila r mendekati 0 

maka kemungkinan adanya heteroskedaktisitas kecil.  
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I. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan juga untuk mengukur tingkat signifikan antara X dan Y digunakan 

analisis regresi. 

1. Regresi Linier Sederhana 

 
Untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga yaitu pengaruh 

penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar siswa, pengaruh 

penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa, pengaruh 

lingkungan terhadap hasil belajar siswa digunakan statistik t dengan model 

regresi linier sederhana, yaitu: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Untuk nilai a dan b dicari dengan rumus: 

푎 =
(∑Y)(∑X ) – (∑X)( ∑XY)

n∑X  – (∑X)  

푏 =
n∑XY− (∑X)( ∑Y)

n∑X  – (∑X)  

Ŷ = subyek dalam variabel yang diprediksikan 

a = nilai intercept (konstanta) harga Y jika X = 0 

b = koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan nilai 

peningkatan atau penurunan variabel Y 

X = subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 

(Sudjana, 2005: 315) 



65 

 

Selanjutnya digunakan uji t untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dengan rumus sebagai berikut: 

푡 =  
푏
푠푏 

keterangan: 

t0 = nilai  teoritis observasi 

b = koefisien arah regresi 

Sb = standar deviasi 

Kriteria pengujian hipotesis yaitu: 

Jika t0> ttabel maka Ho ditolak dan jika t0 ≤ ttabel maka Ho diterima. ttabel 

diperoleh dari daftar distribusi t dengan peluang (1 – a ) dan dk = n-2. 

(Sudjana, 2005:325) 

 
2. Regresi Linier Multiple 

 
Untuk hipotesis keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

metode diskusi, media pembelajaran, dan lingkungan terhadap hasil belajar 

siswa digunakan rumus model regresi linier multiple, yaitu: 

 
Ŷ = a+b1X1+ b2X2+b3X3+................ bnXn 

Ŷ = nilai ramalan untuk variabel Y 

a = konstanta (koefisien a) 

b1 b2 b3 = koefisien arah regresi 

X1 X2 X3 = variabel bebas 

(Sudjana, 2005: 347). 
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Kemudian dilanjutkan dengan uji F untuk melihat ada tidaknya pengaruh 

ganda antara X1 X2 X3 terhadap Y, dengan rumus sebagai berikut: 

퐹 =  
JK reg/k 

JK res/(n− k − 1) 

(Sudjana, 2005:355). 

JK reg =b1X1Y+ b2X2Y +b3X3Y+................ bnXnY 

JK res = ∑Y2 – JK reg 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sampel 

Untuk kriteria pengujian, jika hitungF  tabelF  maka tolak oH artinya 

signifikan dan jika tabelF  hitungF  terima oH  artinya tidak signifikan. Dengan 

 )1(),(01(,05,0  mndkpenyebutmgdkpembilantabel FF   

Penggunaan uji F dimaksudkan untuk pengujian pengaruh semua variabel 

terikat secara bersama sama dengan variabel bebas, atau antara X1, X2, dan 

X3 secara bersama sama terhadap Y. 

 


