
 
 

 
 
 
 
  
 

BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu 

penelitian Deskriptif verifikatif, dengan menggunakan metode pendekatan Ex Post 

Facto dan survey. 

Ex Post Facto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meniliti 

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang untuk mengetahui 

faktor – faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Sedangkan metode 

survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi 

data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut 

sehingga ditemukan kejadian- kejadian relatif, distributif, dan hubungan-

hubungan antar variabel. (Sugiyono, 2008: 7) 

Berdasarkan jenis data yang dianalisis, penelitian ini tergolong dalam penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berbentuk angka, atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono, 2008: 13). 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif 

verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Sedangkan verifikatif 
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menunjukkan penelitian mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat (Sugiono, 2008:63).  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA YP Unila 

Bandar Lampung semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 4 kelas 

dengan jumlah siswa 156. 

Tabel 2. Jumlah siswa kelas XI IPS di SMA YP. Unila Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2012/2013. 

No Kelas Jumlah siswa yang menjadi populasi 

1 XI IPS 1 40 

2 XI IPS 2 38 

3 XI IPS 3 39 

4 XI IPS 4 39 

Jumlah 156 

Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMA YP Unila 

 

Berdasarkan Tabel 2. di atas dapat diketahui bahwa jumlah populasi dalam 

penelitian ini sebanyak  156 siswa dari seluruh populasi tersebut mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 

2. Sampel 

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

berikut: 

   N 

n =  .................................................................................................(1) 

 N.d
2
+ 1 

 

Dimana:  

n = Jumlah sampel 

N  = Jumlah populasi 
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d
2
  =  tingkat signifikansi (Sugiyono, 2008: 65) 

 

Dengan populasi 156 siswa dan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikansi 

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

n =
156

 156  0,05 2+ 1
 

n = 112, 23 dibulatkan menjadi 112 orang siswa.  

Jadi, banyaknya sampel dalam penelitian ini sebesar  112 orang siswa. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Probality sampling 

dengan menggunakan Propotional random sampling. Probality sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan 

prppotional random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak dengan alokasi proposional (sugiyono, 2008: 82). 

Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan alokasi 

proposional berdasarkan kelas agar sampel yang diambil lebih proposional. Hal 

ini dilakukan dengan cara: 

Jumlah sampel tiap kelas = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
x jumlah siswa tiap kelas 
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Tabel 3. Perhitungan jumlah sampel untuk masing-masing kelas 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, penentuan siswa yang dijadikan sampel tiap kelas 

dilakukan dengan cara undian. Cara undian merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan dalam menarik sampel dengan menggunakan simple random sampling. 

 

C. Variabel Penelitian 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek, 

yang mempunyai variasi antara satu dengan lain atau suatu objek sengan objek 

yang lain menurut hatch dan fradly dalam sugiyono ( 2008: 38). 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai atau bisa juga diartikan 

sebagai pengelompokkan yang logis dari dua atribut atau lebih. (margono,2009: 

133). 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah. 

1. Variabel independen atau variabel bebas 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (sugiyono, 2008: 39).Variabel bebas dalam 

No Kelas Jumlah siswa Perhitungan 

1 XI IPS 1 40 112/156*40= 28.72= 29 

2 XI IPS 2 38 112/156*38= 27.28= 27 

3 XI IPS 3 39 112/156*39= 28.00= 28 

4 XI IPS 4 39 112/156*39= 28.00= 28 

Jumlah 156 112 
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penelitian ini adalah tingkat intellegence Quotient (X1), konsep diri (X2),  iklim 

sekolah (X3), dan persepsi siswa tentang kompetensi guru (X4). 

 

2. Variabel dependen atau variabel terikat 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam 

bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel terikat adalah merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(sugiyono, 2010: 39). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

ekonomi (Y). 

 

D. Definisi  Konseptual dan Operasional Variabel  

1. Intellegence Quotient ( X1) 

a) Definisi Konseptual 

Intellegence Quotient (IQ)  khususnya ditujukan untuk mengukur fungsi otak 

kiri yang mengatur kemampuan berbahasa, logika, analisa, akademis dan 

intelektual. Kemampuan tersebut sering diistilahkan dengan kognisi. 

b) Definisi Operasional 

Intellegence Quotient  adalah angka yang menunjukkan kemampuan 

seseorang dalam hal kognisi yang di ukur dengan cara tes IQ dengan 

ketegori-kategori yaitu, Verbal (bahasa), Numerik (kemampuan angka) dan 

Visual-spatial (kemampuan melihat hubungan antar-ruang)  yang  

memerlukan pengertian maupun penggunaan simbol-simbol. 
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2. Konsep Diri (X2) 

a) Definisi Konseptual 

Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang 

menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya, isi pikiran 

dan perasaannya, serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap 

orang lain. 

b) Definisi Operasional 

Konsep diri merupakan  persepsi seseorang tentang memahami kekuatan 

kelemahan, kemampuan, sikap, dan nilai-nilai yang menyangkut citra diri, 

harga diri dan ideal diri. 

c) Kisi-kisi Angket 

1) Pengetahuan (Citra diri) 

a) Pengetahuan siswa tentang kelebihan dan kekurangan dirinya 

 

b) Pengetahuan siswa tentang dirinya dalam memenuhi harapan orang 

lain atas dirinya 

 

c) Pengetahuan siswa tentang hasil dari kegiatan belajar yang diperoleh 

oleh dirinya. 

 

d) Penerimaan siswa terhadap dirinya sendiri 

 

2) Harapan (Ideal diri) 

a) Sikap  ideal yang diharapkan siswa 

 

b) Perilaku ideal yang di harapkan siswa 

 

c) Prinsip ideal yang diharapkan siswa 

 

d) Harapan siswa yang diinginkan dari dirinya sendiri. 

 

e) Pandangan siswa tentang masa depannya. 
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3) Harga Diri 

 

3. Iklim Sekolah (X3) 

a) Definisi Konseptual 

Iklim sekolah merupakan suatu keyakinan, sikap, perilaku, yang mencirikan 

suatu sekolah atau iklim sekolah merupakan pengalaman bersama baik di 

dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah (traditions and 

celebrations) yang menciptakan rasa kemasyarakatan dan kekeluargaan 

dalam suatu komunitas sekolah. 

b) Definisi Operasional 

Iklim sekolah mencerminkan keadaan atau situasi yang tentram, nyaman dan 

kondusif yang meliputi rasa aman dalam lingkungan sekolah (safety), belajar 

mengajar (teaching and learning), hubungan interpersonal (Interpersonal 

relationship), dan institutional environment. Dengan keadaan sekolah yang 

seperti itu, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik dan hasil 

belajar siswa pun akan maksimal. 

 

a) Pandangan siswa tentang sikap orang lain terhadap dirinya. 

 

b)  Pandangan siswa tentang  sikapnya terhadap orang lain. 

 

c) Pandangan siswa dalam keberaniannya  mengutarakan pendapat. 

 

d) Pandangan siswa tentang kepercayaan dirinya atas bakat dan 

kemampuan yang dimiliki. 

 

e) Tanggung jawab pribadi 
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c) Kisi-kisi Angket 

1) Rasa aman dalam lingkungan sekolah (safety) 

a) Perasaan siswa yang merasa aman dari kerugian fisik dan materi  di 

sekolah 

b) Perasaan siswa yang merasa aman dari cemoohan, sindiran dan 

pengucilan. 

 

2) Belajar mengajar (teaching and learning 

a) suasana kelas yang tertib saat proses belajar mengajar 

b) adanya diskusi antara siswa dan guru pada saat pembelajaran. 

c) tidak ada kecurangan saat ujian berlangsung 

3) Hubungan Interpersonal (Interpersonal relationship) 

 

a) Sikap saling menghargai sesama warga sekolah. 

 

b) Melakukan persaingan di dalam memperoleh nilai yang baik 

 

c) Kerjasama dan hubungan saling percaya antar siswa dan guru. 

 

d) Jaringan hubungan untuk mendukung kegiatan akademik dan non 

akademik 

 

e) Adanya interaksi yang tercipta diantara siswa dan antar warga 

sekolah. 

 

4) Institutional environment 

a) Norma-norma umum yang berlaku 

b) Keadaan lingkungan sekolah 

c) Aturan yang dikomunikasikan dengan jelas dan dikomunikasikan 

dengan konsisten 
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4  Persepsi siswa tentang kompetensi guru (X4) 

a) Definisi Konseptual 

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada 

dalam diri guru agar dapat mewujudkan dirinya secara tepat dan efektif yang 

diimplementasikan dalam  seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung  

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaannya. 

b) Definisi Operasional 

Kompetensi guru adalah penguasaan kemampuan secara komprehensif  yang 

harus dimiliki oleh seorang  guru dalam melaksanakan tugasnya untuk 

mengajar, membimbing dan mendidik yang meliputi kompetensi kepribadian, 

kompetensi Profesional/ akademik, kompetensi pedagogik dan kompetensi 

sosial. Dalam penelitian ini kompetensi guru dibatasi pada indikator 

kompetensi akademik dan kompetensi pedagogik. 

c) Kisi-kisi Angket 

1) Kompetensi Profesional  

f) Mengenal, memilih, dan menggunakan media 

 

 

 

a) Menguasai bahan mata pelajaran dan kurikulum 

 

b) Mengajar dengan sungguh-sungguh dan disiplin 

 

c) Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar 

 

d) Merencanakan dan melaksanakan tes dan program remedial 

 

e) Mengatur tata ruang dan kondisi kelas untuk pengajaran 
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2) Kompetensi Pedagogik 

e) Berkomunikasi secara efektif 

 

5. Hasil Belajar 

a) Definisi Konseptual 

Hasil belajar ekonomi adalah kemampuan siswa dalam mata pelajaran  

ekonomi dalam ranah kognitif yang dimiliki siswa sebagai hasil dari proses 

belajar mengajar ekonomi selama kurun waktu tertentu berdasarkan tujuan 

instrukisonal tertentu dengan mengacu kepada garis-garis besar program 

pengajaran ekonomi SMA kelas XI. 

b) Definisi Operasional 

Hasil belajar ekonomi adalah skor mata pelajaran ekonomi siswa dari suatu 

pengetesan dengan menggunakan tes hasil belajar ekonomi yang disusun 

berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Skor tersebut 

mencerminkan kemampuan ekonomi siswa dalam ranah kognitif dari hasil 

belajar ekonomi siswa  SMA kelas XI. 

 

Data ketiga variabel yaitu konsep diri, iklim sekolah, dan persepsi siswa tentang 

kompetensi guru, diperoleh melalui angket dalam bentuk interval dengan 

pendekatan rating scale. Semua berbentuk pernyataan dengan lima pilihan 

a) Memahami wawasan atau landasan kependidikan 

b)  Menguasai Karakter peserta didik dan identifikasi kesulitan siswa 

c) Mendukung peserta didik untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya 

d) Pengembangan kurikulum 
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jawaban yang diberi penilaian dengan angka 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3 

(netral), 2 (tidak setuju), dan 1 (sangat tidak setuju). 

 

Tabel. 4. Indikator dan sub indikator Variabel 

 

Lanjutan Tabel 4. Kisi-kisi angket ada di halaman 67 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Intelligence 

Quotient (X1) 

Tes IQ Hasil skor test IQ Interval 

Konsep Diri 

(X2) 

1. Pengetahuan 

(citra diri) 

 

a. Pengetahuan siswa tentang kelebihan 

dan kekurangan dirinya 

 

b. Pengetahuan siswa tentang dirinya 

dalam memenuhi harapan orang lain 

atas dirinya 

 

c. Pengetahuan siswa tentang hasil dari 

kegiatan belajar yang diperoleh oleh 

dirinya. 

 

d. Penerimaan siswa terhadap dirinya 

sendiri 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 

rating scale 

 2. Harapan  

(Ideal diri) 

 

 

a. Sikap  ideal yang diharapkan siswa 

 

b. Perilaku ideal yang di harapkan siswa 

 

c. Prinsip ideal yang diharapkan siswa 

 

d. Harapan siswa yang diinginkan dari 

dirinya sendiri. 

 

e. Pandangan siswa tentang masa 

depannya. 

 

 

Konsep Diri 

(X2) 

3 Harga Diri a. Pandangan siswa tentang sikap orang 

lain terhadap dirinya. 

 

b.  Pandangan siswa tentang  sikapnya 

terhadap orang lain. 

 

c. Pandangan siswa dalam keberaniannya  

mengutarakan pendapat. 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 

rating scale 
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 Lanjutan Tabel 4. Kisi-kisi angket dari halaman 66 

Lanjutan Tabel. 4 Kisi-kisi angket ada di halaman 68 

 

 

 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Konsep Diri 

(X2) 

 d. Pandangan siswa tentang 

kepercayaan dirinya atas bakat dan 

kemampuan yang dimiliki. 

 

e. Tanggung jawab pribadi 

 

Keberanian mengambil resiko 

 

Iklim Sekolah 

(X3) 

1. Rasa aman 

dalam 

lingkungan 

sekolah 

(safety) 

 

a. Perasaan siswa yang merasa aman 

dari kerugian fisik dan materi  di 

sekolah 

 

b. Perasaan siswa yang merasa aman 

dari cemoohan, sindiran dan 

pengucilan. 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 

rating scale 

 2. belajar 

mengajar 

(teaching 

and learning 

a. suasana kelas yang tertib saat 

proses belajar mengajar 

 

b. adanya diskusi antara siswa dan 

guru pada saat pembelajaran. 

 

c. tidak ada kecurangan saat ujian 

berlangsung 

 

 

 3. Hubungan 

Interpersonal 

(Interperson

al 

relationship) 

 

a. Sikap saling menghargai sesama 

warga sekolah. 

 

b. Melakukan persaingan di dalam 

memperoleh nilai yang baik 

 

c. Kerjasama dan hubungan saling 

percaya antar siswa dan guru. 

 

d. Jaringan hubungan untuk 

mendukung kegiatan akademik dan 

non akademik 

 

e. Adanya interaksi yang tercipta 

diantara siswa dan antar warga 

sekolah. 
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Lanjutan Tabel 4 Kisi-kisi angket dari halaman 67 

 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

 4. Institutional 

environment 

 

a. Norma-norma umum yang berlaku 

 

b. Keadaan lingkungan sekolah 

 

c. Aturan yangdikomunikasikan dengan 

jelas dan dilaksanakan secara konsisten. 

 

 

Persepsi  

Siswa 

Tentang 

Kompetens

i Guru (X4) 

 

1. Kompetensi 

Profesional  

 

a. Menguasai bahan mata pelajaran dan 

kurikulum 

 

b. Mengajar dengan sungguh-sungguh dan 

disiplin 

 

c. Mengenal dan dapat menggunakan 

metode mengajar 

 

d. Merencanakan dan melaksanakan tes 

dan program remedial 

 

e. Mengatur tata ruang dan kondisi kelas 

untuk pengajaran 

 

f. Mengenal, memilih, dan menggunakan 

media 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 

rating scale 

 2. Kompetensi 

Pedagogik 

 

a. Memahami wawasan atau landasan 

kependidikan 

 

b.  Menguasai Karakter peserta didik dan 

identifikasi kesulitan siswa 

 

c. Mendukung peserta didik untuk 

mengembangkan potensi yang 

dimilikinya 

 

d. Pengembangan kurikulum 

 

e. Berkomunikasi secara efektif, 

 

Hasil 

Belajar (Y) 

Hasil UAS 

semester 

ganjil pada 

mata 

pelajaran 

ekonomi 

siswa kelas 

XI IPS  

Besarnya Hasil tes semester genap mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas XI IPS  

SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun 

pelajaran 2012/2013 

Interval 
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E. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2009: 158). 

Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan yang ada di lapangan pada saat 

mengadakan penelitian pendahuluan yaitu untuk mengamati proses pembelajaran 

di dalam kelas, seperti mengamati aktivitas belajar siswa pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

 

2. Dokumentasi  

Menurut Arikunto (2006: 154) “ Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, 

agenda, notulen rapat, dan sebagainya”. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan 

data sekunder. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat 

sekunder mengenai jumlah siswa dan keadaan umum di SMA YP Unila Bandar 

Lampung. 

 

3. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah 

pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula pada responden (Margono, 

2007: 165). 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data konsep diri siswa, iklim sekolah 

dan persepsi siswa tentang kompetensi guru. 
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F. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian 

 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel, alat instrument harus 

memenuhi persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam suatu penelitian 

harus memenuhi dua syarat  yaitu valid dan reliabel. 

 

1. Uji Validitas Angket 

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana instrument yang 

digunakan dapat mengukur apa yang diharapkan. Sebuah instrument dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Metode uji validitas angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product moment, sebagai berikut: 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Untuk menguji tingkat validitas digunakan rumus korelasi product 

moment yaitu: 

rxy = 
𝑁  𝑋𝑌−  𝑋   𝑌 

  𝑁  𝑋2− ( 𝑋)2  𝑁  𝑌2− ( 𝑌)2 
......................................................(2) 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N  = jumlah responden/sampel 

 𝑥𝑦 = Skor rata-rata dari X dan Y 
 𝑥 = jumlah skor item X 
 𝑌 = jumlah skor total (item) Y 

 

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 

maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel maka alat 

ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2006: 170). 
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Berikut disajikan tabel hasil uji validitas angket pada 30 responden dengan 45 

item pernyataan. 

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel  

 Konsep Diri (X2) 

 
Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

   1 0,579 0,361 Valid 

2 0,409 0,361 Valid 

3 0,386 0,361 Valid 

4 0,416 0,361 Valid 

5 0,754 0,361 Valid 

6 0,666 0,361 Valid 

7 0,664 0,361 Valid 

8 0,553 0,361 Valid 

9 0,179 0,361 Drop 

10 0,500 0,361 Valid 

11 0,373 0,361 Valid 

12 0,349 0,361 Drop 

13 0,393 0,361 Valid 

14 0,467 0,361 Valid 

15 0,392 0,361 Valid 

16 0,499 0,361 Valid 

17 0,392 0,361 Valid 

18 0,533 0,361 Valid 

19 0,529 0,361 Valid 

20 0,691 0,361 Valid 

21 0,564 0,361 Valid 

22 0,627 0,361 Valid 

23 0,469 0,361 Valid 

24 0,058 0,361 Drop 

25 0,578 0,361 Valid 

26 0,620 0,361 Valid 

27 0,406 0,361  Valid 

28 0,451 0,361 Valid 

   29 0,628 0,361 Valid 

30 0,607 0,361 Valid 

31 0,398 0,361 Valid 

32 0,402 0,361 Valid 

33 0,417 0,361 Valid 

34 0,400 0,361 Valid 

35 0,042 0,361 Drop 

36 0,384 0,361 Valid 

37 0,594 0,361 Valid 

38 0,779 0,361 Valid 

39 0,429 0,361 Valid 

40 0,678 0,361 Valid 

41 0,445 0,361 Valid 

Tabel 5 ada di halaman 72 
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Lanjutan Tabel 5.  Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel Konsep 

Diri (X2) 

 
Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

42 0,130 0,361 Drop 

43 0,414 0,361 Valid 

44 0,153 0,361 Drop 

45 0,492 0,361 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data 2012 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel, 

maka soal tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut, 

maka dari 45 soal tersebut terdapat 6 soal yang dinyatakan tidak valid dan 5 soal 

tersebut dihilangkan sedangkan satu soal direvisi. Revisi pada satu soal tersebut 

karena nilai rhitung mendekati nilai  rtabel. Dengan demikian angket yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 40 soal. 

Tabel 6. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel  

 Iklim Sekolah (X2) 

 
Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

1 0,695 0,361 Valid 

2 0,386 0,361 Valid 

3 0,498 0,361 Valid 

4 0,301 0,361 Drop 

5 0,613 0,361 Valid 

6 0,758 0,361 Valid 

7 0,718 0,361 Valid 

8 0,661 0,361 Valid 

9 0,451 0,361 Valid 

10 0,637 0,361 Valid 

11 0,391 0,361 Valid 

12 0,723 0,361 Valid 

13 0,455 0,361 Valid 

14 0,596 0,361 Valid 

15 0,388 0,361 Valid 

16 0,591 0,361 Valid 

17 0,585 0,361 Valid 

18 0,573 0,361 Valid 

19 0,646 0,361 Valid 

20 0,662 0,361 Valid 

21 0,419 0,361 Valid 

22 0,686 0,361 Valid 

Tabel 6 ada di halaman 73 
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Lanjutan Tabel 6 Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel  

 Iklim Sekolah (X2) 

 
Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

23 0,496 0,361  Valid 

24 0,172 0,361 Drop 

25 0,670 0,361 Valid 

26 0,630 0,361 Valid 

27 0,264 0,361                  Drop 

28 0,524 0,361 Valid 

29 0,567 0,361 Valid 

30 0,695 0,361 Valid 

31 0,411 0,361 Valid 

32 0,415 0,361 Valid 

33 0,647 0,361 Valid 

34 0,511 0,361 Valid 

35 0,310 0,361 Drop 

36 0,415 0,361 Valid 

37 0,614 0,361 Valid 

38 0,822 0,361 Valid 

39 0,438 0,361 Valid 

40 0,718 0,361 Valid 

41 0,490 0,361 Valid 

42 0,553 0,361 Valid 

43 0,459 0,361 Valid 

44 0,431 0,361 valid 

45 0,452 0,361 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012 

Berdasarkan Tabel 6 di atas, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel, 

maka soal tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut, 

maka dari 45 soal tersebut terdapat 5 soal yang dinyatakan tidak valid dan soal 

tersebut dihilangkan. Dengan demikian angket yang digunakan dalam penelitian 

ini berjumlah 40 soal. 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel  

 Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru (X4) 

 
Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

1 0,684 0,361 Valid 

2 0,433 0,361 Valid 

3 0,381 0,361 Valid 

4 0,319 0,361 Drop 

Lanjutan Tabel 7 ada di halaman 74 
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Lanjutan Tabel 7. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel  

 Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru (X4) 

 
Item Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

5 0,326 0,361 Drop 

6 0,561 0,361 Valid 

7 0,253 0,361 Drop 

8 0,533 0,361 Valid 

9 0,696 0,361 Valid 

10 0,556 0,361 Valid 

11 0,537 0,361 Valid 

12 0,289 0,361 Drop 

13 0,708 0,361 Valid 

14 0,484 0,361 Valid 

15 0,568 0,361 Valid 

16 0,484 0,361 Valid 

17 0,131 0,361 Drop 

18 0,444 0,361 Valid 

19 0,541 0,361 Valid 

20 0,133 0,361 Drop 

21 0,662 0,361 Valid 

22 0,589 0,361 Valid 

23 0,708 0,361  Valid 

24 0,533 0,361 Valid 

25 0,671 0,361 Valid 

26 0,644 0,361 Valid 

27 0,700 0,361                 Valid 

28 0,609 0,361 Valid 

29 0,518 0,361 Valid 

30 0,637 0,361 Valid 

31 0,646 0,361 Valid 

32 0,528 0,361 Valid 

33 0,792 0,361 Valid 

34 0,699 0,361 Valid 

35 0,571 0,361 Valid 

36 0,596 0,361 Valid 

37 0,798 0,361 Valid 

38 0,731 0,361 Valid 

39 0,696 0,361 Valid 

40 0,607 0,361 Valid 

41 0,626 0,361 Valid 

42 0,783 0,361 Valid 

43 0,441 0,361 Valid 

44 0,412 0,361 Valid 

45 0,679 0,361 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2012 

Berdasarkan Tabel 7 di atas, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung > rtabel, 

maka soal tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut, 

maka dari 45 soal tersebut terdapat 6 soal yang dinyatakan tidak valid dan 5 soal 
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tersebut dihilangkan sedangkan 1 soal direvisi. Revisi pada satu soal tersebut 

karena nilai rhitung mendekati nilai  rtabel. Dengan demikian angket yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 40 soal. 

2. Uji Reliabilitas Angket 

Instrument yang reliabel adalah istrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama atau dengan kata 

lain suatu instrument mempunyai reliabilitas yang tinggi jika instrument tersebut 

dapat memberikan data yang tetap. Pengujian reliabilitas instrument dalam 

penelitian ini menggunakan rumus alpha, sebagai berikut: 

 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha, yaitu: 

𝑟
11= 

𝑘

𝑘−1
  

1− 𝑆𝑖
𝑆𝑡

 
....................................................................(3) 

Keterangan: 

r11 = Nilai Reliabilitas 

 𝑆𝑡   = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝑆𝑡   = varians total 

𝑘  = jumlah item 

(Ridwan, 2006: 125) 

 

Kemudian untuk menginterprestasikan besarnya nilai korelasi adalah: 

 

a. Antara 0,800 – 1,000        : Sangat tinggi 

b. Antara 0,600 – 0,799        : Tinggi 

c. Antara 0,400 – 0,599        : Sedang 

d. Antara 0,200 – 0,399        : Rendah 

e. Antara 0,000 – 0,199        : Sangat rendah 

(Suharsimi Arikuto, 2008: 75) 

 

Dengan kriteria pengujian rhitung > rtabel, dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat 

ukur tersebut reliabel. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat ukur 

tersebut tidak reliabel. 



 
 

76 
 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 30  responden dengan 39 

item pernyataan. 

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.924 39 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2012 

Bedasarkan Tabel 8 di atas, diperoleh hasil rhitung > rtabel, yaitu 0,924 > 0,361. Hal 

ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria 

penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0.924, maka memiliki tingkat reliabel 

sangat tinggi. Dengan demikian, pernyataan untuk variabel X2 dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 30 responden dengan 40 

item pernyataan. 

Tabel 9. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.944 40 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013 

Bedasarkan Tabel 9 di atas, diperoleh hasil rhitung > rtabel, yaitu 0,944 > 0,361. Hal 

ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria 

penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0.944, maka memiliki tingkat reliabel 

sangat tinggi. Dengan demikian, pernyataan untuk variabel X3 dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 
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Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 30 responden dengan 39 

item pernyataan. 

Tabel 10. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.955 39 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013 

Bedasarkan Tabel 10 di atas, diperoleh hasil rhitung > rtabel, yaitu 0,955 > 0,361. Hal 

ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria 

penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0.955, maka memiliki tingkat reliabel 

sangat tinggi. Dengan demikian, pernyataan untuk variabel X4 dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

Berdasarkan hasil analisis uji reliabilitas angket untuk variabel konsep diri (X2), 

iklim sekolah (X3), dan persepsi siswa tenteng kompetensi guru (X4), keempat 

variabel tersebut memiliki nilai rhitung > rtabel. Selain itu, ketiga variabel tersebut 

memiliki item pernyataan yang reliable sangat tinggi, sehingga alat ukur ini dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

G. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

Menurut Sudarmanto (2005: 104-123), persyartan untuk menggunakan statistik 

parametrik adalah skala penelitian harus berupa skala interval, selain itu harus 

memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas. 
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1. Uji Normalitas 

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

diperlukan dua persyaratan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan 

sebagai alat pengumpulan data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov. 

Pengujian normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan rumus 

sebagai berikut: 

Zi = 
𝑋1−𝑋

𝑆
.......................................................................................(4) 

Keterangan: 

X  = Rata-rata 

S  = Simpangan baku 

X1  = Nilai siswa 

 

Rumusan Hipotesis yaitu: 

H0 = Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1= Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi tidak normal. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Pengamatan X1, X2,...Xn dijadikan angka baku Z1, Z2,…Zn yang dicari dengan 

rumus:  

Zi = 
𝑋1−𝑋

𝑆
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b. Menghitung peluang F( Zi ) = ( Zi ) untuk setiap angka baku dengan 

menggunakan distribusi angka baku 

c. Menghitung S ( Z1 ) dengan rumus S ( Zi ) = 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎𝑍 1,𝑍2,…..𝑍𝑛

𝑛
 

d. Menghitung selisih F ( Zi ) – S ( Zi ) kemudian tentukan harga mutlaknya 

e. Ambil harga paling besar diantara harga-harga mutlak 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Tolak H0 apabila nilai signifikansi (Sig) < 0,05 berarti distribusi sampel tidak 

normal. Terima H0apabila nilai signifikansi (Sig) > 0,05 berarti sampel 

berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel yang 

diambil dari populasi itu bervarians homogen atau tidak. Pengujian homogenitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai Pengujian Homogenitas data pada 

penelitian ini menggunakan uji Barlett, karena data yang akan di uji berbentuk 

data interval dan mempunyai jumlah derajad bebas dengan perlakuan yang sama. 

Sehingga dalam penilitian ini menggunakan uji Barlett, melalui beberapa langkah 

sebagai berikut. 

a. Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan rumus: 

𝑆2 =    𝑛𝑖 − 1 𝑠𝑖/  𝑛𝑖 − 1   ................................................................(5) 

b. Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

𝐵 =  log𝑆2   𝑛𝑖 − 1 ..............................................................................(6) 

c. Uji Barlett menggunakan statistic Chi Kuadrat dengan rumus: 

𝑥2 =  𝑖𝑛 10  𝐵 −   𝑛𝑖 − 1 log𝑠𝑖 2 ........................................................(7) 
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Rumusan hipotesis: 

H0 = data sampel bervarians homogen 

H1 = data sampel tidak bervarians homogen 

Dengan in 10=2,3026 merupakan bilangan tetap yang disebut logaritma asli dari 

bilangan 10. Kriteria pengujian adalah jika x
2

hitung<x
2

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

maka varians populasi terbesar bersifat homogen. (Sudjana, 2005:263). 

H. Uji Asumsi Klasik Untuk Regresi Ganda. 

 

1. Uji Kelinieran regresi 

Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi 

bentuknya linier atau tidak serta koefisien arahnya berarti atau tidak. Dengan dk 

pembilang 1 dan dk penyebut n – 2 dengan a= 0,05. Kriteria uji, apabila F hitung > 

F tabel maka H0 ditolak yang menyatakan arah regresi berarti. Sedangkan jika F 

hitung < F tabel maka H0 diterima yang menyatakan koefisien arah regresi tidak 

berarti.  

Untuk mencari F hitung digunakan tabel ANAVA sebagai berikut . Uji keberartian 

dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi bentuknya linier 

atau tidak serta koefisien arahnya berarti atau tidak. Untuk uji keberartian regresi 

linier multiple menggunakan statistik F, dengan rumus: 

𝐹 =

𝑆2𝑟𝑒𝑔

𝑆2𝑟𝑒𝑠
...................................................................................................(8) 

Keterangan: 
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𝑆2𝑟𝑒𝑔 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖 

𝑆2𝑟𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑆𝑖𝑠𝑎 (Sudjana, 2005:332) 

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

maka Ho ditolak yang menyatakan arah regresi berarti. Sebaliknya apabila Fh < Ft 

maka Ho diteriama yang menyatakan koefisien arah regresi tidak berarti, analisis 

varians digunakan untuk melokalisasi variabel-variabel bebas yang penting dalam 

suatu penelitian dan menentukan bagaimana mereka saling berinteraksai dan 

saling mempengaruhi. Sedangkan untuk uji kelinieran regresi linier multiple 

menggunakan statistik F dengan rumus: 

𝐹 =
𝑆𝑇𝐶

2

𝑆𝑒
2 ..............................................................................................................(9) 

Keterangan: 

𝑆𝑇𝐶
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑇𝑢𝑛𝑎𝐶𝑜𝑐𝑜𝑘 

𝑆𝑒
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝐾𝑒𝑘𝑒𝑙𝑖𝑟𝑢𝑎𝑛 

(Sudjana, 2005: 332) 

 

Tabel 11. Ringkasan Anava keberartian dan kelinieran regresi 

Sumber Varians 

(SV) 
Dk Jumlah Kuadrat (JK) Kuadrat Tengah (KT) Fhitung 

Total N  𝑌𝑖
2/𝑛  𝑌𝑖

2/𝑛 
- 

Regresi (a) 

 

 

Regresi (b/a) 

 

Residu 

1 

 

 

1 

 

n-2 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 = 𝐽𝐾 (
𝑎

𝑏
) 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 =   𝑌𝑖 − 𝑌𝐼  

( 𝑌𝑖
2)/𝑛) 

 

 

( 𝑌𝑖
2)/𝑛 

𝑆2
𝑟𝑒𝑔 = 𝐽𝐾 (

𝑎

𝑏
) 

𝑆2
𝑟𝑒𝑔 =

 (𝑌𝑖 − Ŷ𝑖)
2

𝑛 − 2
 

 

 

Sreg
2

Ssis
2  

 

 

Tuna cocok 

 

 

Kekeliruan 

k-2 

 

 

n-k 

JK (TC) 

 

 

JK (E) 

𝑆2𝑇𝐶 =
𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝑘 − 2
 

𝑆2𝐺 =
𝐽𝐾 (𝐸)

𝑛 − 𝑘
 

 

S2TC

Se
2  
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Keterangan: 

JK = jumlah kuadrat 

KT = kuadrat tengah 

N = banyaknya responden 

Ni = banyaknya anggota 

 

JK (T) =  𝑌2 

JK (a)   = 
( 𝑌)

2

𝑛
 

JK (b/a) = b   𝑋𝑌 −
( 𝑋) ( 𝑌)

𝑛
  

JK (S)    = JK (T)  JK (a)  JK (b/a) 

JK (G)    =    𝑌2 −
( 𝑌)2

𝑛𝑖
  

JK (TC)   = JK (S)  JK (G), (Sudjana, 2005: 330-332). 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya 

hubungan yang linier antara variabel bebas (independen) yang satu dengan 

variabel bebas (independen) lainnya. Ada atau tidaknya korelasi antar variabel 

independen  dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi product 

moment dari pearson. Metode uji multikolinieritas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode korelasi Product moment sebagai berikut: 

Rxy= RUMUS 

Pearson. 

rxy = 
𝑁  𝑋𝑌−  𝑋   𝑌 

  𝑁  𝑋2− ( 𝑋)2  𝑁  𝑌2− ( 𝑌)2 
 

Keterangan:  

rxy   = koefisien korelasi antara variabel x dan y 

X   = skor total X 

Y  = skor total Y 

N  = jumlah sampel yang diteliti 
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( Suharsimi Arikunto, 2007: 72) 

 

Rumusan hipotesis yaitu: 

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen. 

H1 : terdapat hubungan antar variabel independen. 

Kriteria hipotesis yaitu: 

Apabila rhitung < rtabel dengan dk = n dan alpha 0,05 = maka H0 ditolak sebaliknya 

jika rhitung > rtabel maka H0 diterima. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

diantara 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. Ada atau tidaknya autokorelasi -

dapat diditeksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Ukuran yang digunakan  

untuk menyatakan ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik 

Durbin Watson mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data 

pengamatan tidak memiliki autokorelasi. 

 

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut. 

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

tidak mengandung autokorelasi dan hipotesis alternatifnya adalah variabel 

ganguan mengandung autokorelasi. 

b. Hitung besarnya statistik DW dengan rumus  

𝐷𝑊 =  
 (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1

𝑛
𝑡=2 )2

 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
.....................................................................(10) 
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c. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif: 

H0 :  ≤ 0 (tidak ada otokorelasi positif) 

Ha : < 0 (ada autokorelasi positif) 

Mengambil keputusan yang tepat : 

Jika d<dL, tolak H0 

Jika d > dU, tidak menolak H0 

Jika dL ≤ d ≤ dU, tidak tersimpulkan 

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama, uji dua 

sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama diatas sedangkan 

langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi: 

H0 :  = 0 

H0 :  = 0 

Aturan keputusan yang tepat adalah: 

Apabila d<dL menolak H0 

Apabila d > 4  dL menolak H0 

Apabila 4  d>d tidak menolak H0 

Apabila yang lainnya tidak tersimpulkan.  

Rumus hipotesis yaitu: 

H0 : tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan. 
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H1 : terjadinya adanya autokorelasi di antara data pengamatan. 

Kriteria pengujian : 

Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau mendekati 

angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Sudarmanto (2005: 147-148), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah varian residual absolut sama atau tidak sama untuk semua 

pengamatan. Pengamatan yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu rank korelasi dari Spearman. Pendekatan yang digunakan 

untuk mendeteksi ada tidaknya hetersokedastisitas digunakan rank korelasi 

Spearman sebagai berikut. 

Koefisien korelasi rank dari Spearman didefinisikan sebagai berikut: 

rs = 1  6 
 𝑑𝑖

2

𝑁 𝑁2− 1 
 .............................................................................(11) 

Dimana d1 = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik yang 

berbeda dari individu atau fenomena ke i.n = banyaknya individu atau fenomena 

yang diberikan rank. 

Koefisien korelasi rank tersebut dapat dipergunakan untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas sebagai berikut: asumsikan  

Yi = o + 1Xi+ ui 
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Langkah I. Cocokan regresi terhadap data mengenai Y dan X atau dapatkan 

residual ei. 

Langkah II. Dengan mengabaikan tanda ei, yaitu dengan mengambil nilai 

mutlaknya ei, meranking baik harga mutlak ei dan Xi sesuai dengan 

urutan yang meningkat atau menurun dan menghitung koefisien rank 

korelasi Spearman  

rs = 1  6 
 𝑑𝑖

2

𝑁 𝑁2− 1 
  

Langkah III. Dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi populasi Ps 

adalah 0 dan N>8 tingkat penting (signifikan) dari rs yang disemepel 

depan diuji dengan pengujian t sebagai berikut: 

 t =  
𝑟𝑠  𝑁−2

 1− 𝑟𝑠
2
 dengan derajat kebebasan = N-2 

Hipotesis:  

H0: Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan 

nilai mutlak dari residualnya. 

H1: Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai 

mutlak dari residualnya. 

Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai tkritis, kita bisa menerima hipotesis adanya 

heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya. Jika model regresi meliputi 

lebih dari satu variabel X, rs dapat dihitung antara ei dan tiap variabel X secara 



 
 

87 
 

terpisahdan dapat diuji untuk tingkat penting secara statistik dengan pengujian t. 

(Gujarati, 1997: 177). 

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, ketiga dan keempat yaitu pengaruh 

Intellegence Quetient  terhadap hasil belajar ekonomi, pengaruh konsep diri 

terhadap hasil belajar ekonomi, pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar 

ekonomi dan pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru terhadap hasil 

belajar ekonomi menggunakan statistik t dengan model regresi linier sederhana, 

yaitu: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

untuk nilai a dan b dicari dengan rumus: 

 

a = 
  𝑌   𝑋2 −  𝑋   𝑋𝑌 

𝑛  𝑋2 –  𝑋 2                   

b = n 
 𝑋𝑌−  𝑋   𝑌 

𝑛  𝑋2 –  𝑋 2      

Keterangan: 

Ŷ  = subyek dalam variabel yang diprekdisikan 

a  = konstanta 

b  = koefisien arah regresi 

x  = subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu  
 

Rumus untuk menguji hipotesis menggunakan statistik t yaitu:  
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  to= 
𝑏

𝑠𝑏
 

Keterangan: 

to = nilai teoritis observasi 

b = koefisien arah regresi 

sb = standar deviasi 

 

Kriteria pengujian hipotesis yaitu: 

jika tØ>ttabelmaka Ho ditolak dan jikatØ<ttabel maka Ho diterima. Ttabel diperoleh dari 

daftar distribusi t dengan peluang (1-) dan dk = n-2. 

 

2.  Regresi linier multiple 

 

Untuk pengujian hipotesis kelima yaitu untuk mengetahui pengaruh  Intellegence 

Quotient, konsep diri, iklim sekolah, dan persepsi siswa tentang kompetensi guru 

terhadap hasil belajar ekonomi menggunakan rumus regresi linier multiple, yaitu: 

Ŷ = a + b1X1 +b2X2+ b3X3+ b4X4 

 

Keterangan: 

Untuk memprediksi (meramalkan) keadaan variabel dependen (kriterium), dengan 

dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor. 

Keterangan:  

Ŷ = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a  = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstanta) 

b  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila 

(-) maka arah garis turun. 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

(Sugiyono, 2011: 261-262). 

 

Kemudian untuk menguji signifikan simultan dilakukan uji F dengan rumus: 

𝐹 =
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 /𝑘

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 /(𝑛−𝑘−1)
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Keterangan: 

𝐽𝐾 𝑟𝑒𝑔    = 𝑏1  𝑋1𝑌 + 𝑏2  𝑋2𝑌 + 𝑏3  𝑋3𝑌 

𝐽𝐾 𝑟𝑒𝑠    =   𝑌2 − 𝐽𝐾(𝑟𝑒𝑔) 

 

n = banyaknya responden 

k = banyaknya kelompok 

Dengan Ft = F (k : n – k – l) 

Keterangan: 

 = tingkat signifikansi 

K = banyaknya kelompok 

n      = banyaknya responden 

(Sudjana, 2005: 355-356) 

 

Kriteria pengujian : 

a. Jika Fhitung> Ftabel maka H0 ditolak yang menyatakan bahwa ada pengaruh, 

dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n – k – 1 ) dengan α = 0,05 

b. Jika Fhitung < Ftabel maka H0 ditolak yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh, 

dengan dk pembilang = k dan dk = penyebut = (n – k – 1 ) dengan α = 0,05. 

 

3.  Uji Pengaruh Secara Parsial 

Pengujian pengaruh secara parsial ini dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen, 

sementara satu atau lebih variabel independen lainnya dalam keadaan tetap atau 

dikontrol (Sudjana dalam Sudarmanto, 2005: 218). Tujuan pengontrolan tersebut 

adalah untuk mendapatkan harga koefisien korelasi yang murni, yaitu terlepas dari 

pengaruh-pengaruh variabel independen lain.  

Untuk melakukan uji pengaruh secara parsial diperlukan hipotesis pengaruh X1, 

X2, X3, X4, terhadap Y sebagai berikut. 
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H0  : Tidak terdapat pengaruh intellegence quotient  terhadap hasil belajar 

ekonomi secara signifikan dan positif apabila konsep diri, iklim sekolah, dan 

persepsi siswa tentang kompetensi guru dikendalikan. 

H0  : Tidak terdapat pengaruh konsep diri terhadap hasil belajar ekonomi secara 

signifikan dan positif apabila intellegence quotient , iklim sekolah, dan 

persepsi siswa tentang kompetensi guru dikendalikan. 

H0  : Tidak terdapat pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi secara 

signifikan dan positif apabila intellegence quotient , konsep diri, dan persepsi 

siswa tentang kompetensi guru dikendalikan. 

H0  : Tidak terdapat pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru terhadap 

hasil belajar ekonomi secara signifikan dan positif apabila intellegence 

quotient , konsep diri, dan iklim sekolah dikendalikan. 

H1 : Terdapat pengaruh intellegence quotient  terhadap hasil belajar ekonomi 

secara signifikan dan positif apabila konsep diri, iklim sekolah, dan persepsi 

siswa tentang kompetensi guru dikendalikan  

H1 : Terdapat pengaruh konsep diri terhadap hasil belajar ekonomi secara 

signifikan dan positif apabila intellegence quotient, iklim sekolah, dan 

persepsi siswa tentang kompetensi guru dikendalikan. 

H1  : Terdapat pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar ekonomi secara 

signifikan dan positif apabila intellegence quotient , konsep diri, dan persepsi 

siswa tentang kompetensi guru dikendalikan. 
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H1 : Terdapat pengaruh persepsi siswa tentang kompetensi guru terhadap hasil 

belajar ekonomi secara signifikan dan positif apabila intellegence quotient, 

konsep diri, dan iklim sekolah dikendalikan. 

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah harga koefisien korelasi 

parsial yang diperoleh signifikan atau tidak ada dua cara.  

1. Menggunakan harga koefisien t. Dengan kriteria apabila thitung  > ttabel  maka H0 

ditolak. Sebaliknya H0 diterima. 

2. Menggunakan signifikansi t. Dengan kriteria apabila thitung  > alpha maka H0 

diterima. Sebaliknya H0 ditolak (Sudarmanto, 2005 : 219-221). 

 


