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III. METODE  PENELITIAN 

 

 

 

 

Bagian ketiga ini akan membahas beberapa hal mengenai pendekatan penelitian, 

populasi, sampel, teknik pengambilan sampel dan variabel penelitian. Hal lain 

yang perlu juga dibahas dalam bab ini antara lain definisi operasional variabel, 

teknik pengumpulan data, uji persyaratan instrument, teknik analisis data, uji 

kelinieran dan uji hipotesis. Adapun pembahasannya akan dijelaskan lebih rinci 

berikut ini.  

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif  asosiatif  dengan  

pendekatan ex post facto. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek 

penelitian (siswa, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat  sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005: 

63).  Menurut Sugiyono (2010: 11) ”Penelitian asosiatif adalah merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua variabel atau lebih”. 

Sedangkan metode ex post facto ialah penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang terjadi merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menimbulkan kejadian tersebut. (Sugiyono, 2010: 7). 
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Berdasarkan definisi di  atas bahwa metode deskriptif  asosiatif adalah metode 

yang menggambarkan atau melukiskan hubungan dua variabel atau lebih yang  

berbeda sesuai dengan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. 

Penggunaan Metode deskriptif  asosiatif dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan hubungan antara kreativitas guru dalam proses pembelajaran dan 

pemanfaatan media pembelajaran dengan hasil belajar ekonomi kelas X SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

Bagian ini akan mengemukakan secara lebih rinci tentang populasi dan sampel 

dalam penelitian ini. Pada pembahasan sampel akan dibagi tentang teknik 

penentuan besarnya sampel dan teknik pengambilan sampel tersebut. Adapun 

penjelasannya lebih rinci akan dijelaskan berikut ini. 

 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakterisitk tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung tahun pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 178 siswa. Seperti 

yang terlihat dalam Tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4. Jumlah Siswa Kelas X semester genap SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No. Kelas Jumlah Siswa Laki-Laki Perempuan 

1 XA 36 13 23 

2 XB 36 14 22 

3 XC 36 11 25 

4 XD 34 10 24 

5 XE 36 14 32 

Jumlah 178 siswa 62 116 

Sumber: Tata Usaha SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung Tahun Pelajaran 

               2012/2013 

 

 

3.2.2 Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010: 118). Untuk menentukan besarnya sampel dari populasi 

digunakan rumus Cochran yang didasarkan pada jenis kelamin, yaitu. 

𝑛 =

𝑡2. 𝑝. 𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁 (

𝑡2. 𝑝. 𝑞
𝑑2 − 1)

 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel minimal 

N = Ukuran populasi  

t  = Tingkat kepercayaan (digunakan 0,95 sehingga nilai t = 1,96) 

d  = Taraf kekeliruan (digunakan 0,05) 

p  = Proporsi dari karakteristik tertentu (golongan) 

q  = 1 – p 

1  = Bilangan konstan (Sudarmanto, 2005). 

Berdasarkan rumus di atas besarnya sampel dalam penelitian ini adalah : 

 p =  
62

178 
 = 0,3483 (Proporsi untuk siswa laki-laki) 

 q = 1 – 0,3483 = 0,6517 (Proporsi untuk siswa perempuan) 

 t2.p.q = 1,962 x 0,3483 x 0,6517 = 0,8720 
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 d2 = 0,052 = 0,0025 

           𝑛 =

0,8720
0,0025

1 +
1

178 (
0,8720
0,0025

− 1)
 

𝑛 =
348.8

1 + 1,9477
=

348,8

2,9477
= 118,32 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 118 

Jadi, besarnya sampel dalam penelitian adalah ini 118 siswa. Dengan 

menggunakan rumus Cochran ini maka dalam menentukan besarnya sampel 

mempertimbangkan atau memasukkan karakter yang terdapat pada populasi 

sehingga diharapkan penentuan besarnya sampel tersebut akan dapat 

mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya. 

 

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling 

dengan menggunakan simple random sampling. Teknik probability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2010: 

120). Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan 

alokasi proposional agar sampel yang diambil lebih proposional (Nazir, 2003: 82) 

hal ini dilakukan dengan cara: 

Jumlah sampel tiap kelas =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
 X jumlah tiap kelas 
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Tabel 5. Perhitungan Jumlah Sampel Untuk Masing-Masing Kelas 

Kelas Laki-Laki Perempuan Pembulatan 

XA 118/178 x 13 = 8,617 = 9 118/178 x 23 = 15,247 = 15 24 

XB 118/178 x 14 =  9,280 = 9 118/178 x 22 = 14,584 = 15 24 

XC 118/178 x 11 = 7,292 = 7 118/178 x 25 = 16,573 = 16 23 

XD 118/178 x 10 = 6, 629 = 7 118/178 x 24 = 15,910 = 16 23 

XE 118/178 x 14 = 9,280 = 9 118/178 x 22 = 14,584 = 15 24 

 

 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah konsep yang dapat diukur dan mempunyai variasi nilai. Menurut 

Sugiyono (2010: 60) “Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu  

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (Independent) dilambangkan dengan X adalah variabel 

penelitian yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Kreativitas Guru Dalam Proses Pembelajaran  (X1) dan 

Pemanfaatan Media Pembelajaran (X2) 

2. Variabel terikat (Dependent) dilambangkan dengan Y adalah variabel yang 

akan diukur untuk mengetahui pengaruh lain, sehingga sifatnya sangat 

bergantung pada variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya 

adalah Hasil Belajar Ekonomi (Y). 
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3.4 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

 

3.4.1 Definisi Konseptual Variabel 

1.  Kreativitas Guru Dalam Proses Pembelajaran (X1)  

Merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru 

maupun mengembangkan hal-hal yang sudah ada untuk memberikan 

sejumlah pengetahuan kepada anak didik di sekolah (Wijaya 2005: 189) 

 

2. Pemanfaatan Media Pembelajaran (X2) 

Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar 

yang di gunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari 

bahan pelajaran yang diberikan kepada anak didik agar anak didik lebih 

mudah mencerna dan memahami bahan pelajaran yang diberikan demi 

tercapainya tujuan pengajaran. (Djamarah, 2006: 121). 

 

3. Hasil belajar Ekonomi (Y) 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal puncak proses belajar (Dimyati dan Mudjiono, 

2006: 3). 

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

  

1. Kreativitas Guru Dalam Proses Pembelajaran (X1) 

Cara mengukur instrument untuk kreativitas guru dalam proses pembelajaran 

hanya berdasarkan atas persepsi siswa dengan beberapa indikator sebagai berikut. 
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a. Pelaksanaan pembelajaran 

1. Pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi. 

2. Penguasaan materi pelajaran. 

3. Strategi pembelajaran. 

4. Pemanfaatan media/sumber belajar. 

5. Penggunaan metode yang bervariasi. 

 

b. Evaluasi 

1. Pemberian tugas selalu dilakukan oleh guru. 

2.  Setiap selesai bab diadakan ujian. 

 

 

2. Pemanfaatan Media Pembelajaran (X2) 

a. Penggunaan alat bantu pembelajaran. 

1. Mempercepat penyampaian materi 

2. Manajemen kelas kondusif 

3. Memperjelas penyampaian materi  

4. Siswa mudah mencerna dan memahami pelajaran. 

 

b. Memudahkan proses pembelajaran. 

1. Daya serap siswa baik 

2. Optimalisasi semangat belajar siswa 

3. Siswa senang mengikuti kegiatan belajar 

4. Siswa aktif  dan fokus dalam belajar 

5. Siswa rajin dan suasana belajar nyaman. 

 

c. Tujuan pembelajaran 

1. Tingkat kesesuaian dengan materi 

2. Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang dicapai. 

 

3.  Hasil belajar Ekonomi (Y) 

        Hasil ujian siswa melalui ulangan harian, kelompok, mid semester dan 

semester 
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Tabel 6. Indikator dan Sub Indikator Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Sub Indikator Skala 

Kreativitas 

Guru Dalam 

Proses 

Pembelajaran 

(𝑋1) 

Anggapan siswa 

terhadap 

kemampuan guru 

dalam 

pelaksanaan dan  

pencapaian 

pembelajaran 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 

 

a. Pengecekan 

kesiapan kelas 

dan apersepsi. 

b. Penguasaan 

materi pelajaran. 

c. Strategi 

pembelajaran. 

d. Pemanfaatan 

media/sumber 

belajar. 

e. Penggunaan 

metode yang 

bervariasi. 

 

a. Pemberian tugas 

selalu dilakukan 

oleh guru. 

b. Setiap selesai bab 

diadakan ujian. 

Interval 

dengan 

pendekatan 

Rating 

Scale 

Pemanfaatan 

Media 

Pembelajaran 

(𝑋2)  

 

 

 

 

 

 

 

Anggapan siswa 

terhadap 

kemampuan guru 

dalam 

menggunakan alat 

bantu 

pembelajaran 

sehingga 

memudahkan 

dalam pencapaian 

tujuan 

pembelajaran  

Penggunaan 

alat bantu 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memudahkan 

proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mempercepat 

penyampaian 

materi 

b. Manajemen 

kelas kondusif 

c. Memperjelas 

penyampaian 

materi  

d. Siswa mudah 

mencerna dan 

memahami 

pelajaran. 

 

a. Daya serap 

siswa baik 

b. Optimalisasi 

semangat belajar 

siswa 

c. Siswa senang 

mengikuti 

kegiatan belajar 

d. Siswa aktif  dan 

fokus dalam 

belajar 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 

Rating 

Scale 
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Tujuan 

pembelajaran 

e. Siswa rajin dan 

suasana belajar 

nyaman. 

 

a. Tingkat 

kesesuaian 

dengan materi 

b. Hasil yang 

dicapai sesuai 

dengan tujuan 

yang dicapai. 

Hasil Belajar 

Ekonomi (Y) 

Nilai pelajaran 

ekonomi yang 

diberikan guru 

kepada siswa 

dalam bentuk 

angka 

Hasil ujian 

siswa melalui 

ulangan 

harian, 

kelompok, 

mid semester 

dan semester 

Rekapitulasi nilai 

akhir semester 

genap pada mata 

pelajaran ekonomi. 

Interval  

   

 

a. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

sebagai berikut. 

 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian yaitu 

mengamati proses kegiatan belajar mengajar dan aktivitas pembelajaran di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandarlampung. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2010: 317). Wawancara digunkan sebagai teknik 

Lanjutan Tabel 6 
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pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari pelbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 2010). 

Metode ini dilakukan pada saat melakukan penelitian pendahuluan. Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data keadaan siswa, sejarah atau gambaran sekolah 

dan hasil belajar ekonomi siswa kelas X semester genap SMA Muhammadiyah 2 

Bandarlampung  tahun pelajaran 2012/2013 

3.5.4 Kuisioner (Angket) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono, 2010: 199). Dalam penelitian ini kuisioner digunakan untuk 

mendapatkan informasi atau data kreativitas guru dalam proses pembelajaran, dan 

pemanfaatan media pembelajaran. 

3.6 Uji Persyaratan Instrumen 

 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dapat mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 
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validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan oleh Paerson 

dalam Sudarmanto (2005: 79), yang dikenal dengan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut. 

  

     2222 YN X - X  N

X -XYN
  r

  

 


Y

Y
xy

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = Jumlah sampel 

X = Skor butir soal 

Y = Skor total 

 

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r tabel  dengan 0,05    maka alat ukur 

tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka alat ukur 

tersebut adalah tidak valid (Arikunto, 2009: 72). 

 

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variabel X1, 

X2, dan Y kepada 20 responden, setelah dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil perhitungan kemudian dicocokkan 

dengan tabel r Product Moment dengan 0,05   adalah 0,444 maka diketahui 

hasil perhitungan sebagai berikut. 

 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Untuk Variabel X1 

No  rhitung rtabel Kesimpulan keterangan 

1 0.272 0,444 rhitung>rtabel Tidak Valid 

2 0.581 0,444 rhitung>rtabel Valid 

3 0.476 0,444 rhitung>rtabel Valid 

4 0.634 0,444 rhitung>rtabel Valid 
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5 0.559 0,444 rhitung>rtabel Valid 

6 0.528 0,444 rhitung>rtabel Valid 

7 0.591 0,444 rhitung<rtabel Valid 

8 0.412 0,444 rhitung>rtabel Tidak Valid 

9 0.649 0,444 rhitung>rtabel Valid 

10 0.674 0,444 rhitung>rtabel Valid 

11 0.624 0,444 rhitung>rtabel Valid 

12 0.552 0,444 rhitung>rtabel Valid 

13 0.566 0,444 rhitung>rtabel Valid 

14 0.707 0,444 rhitung>rtabel Valid 

15 0.550 0,444 rhitung>rtabel Valid 

16 0.618 0,444 rhitung>rtabel Valid 

17 0.445 0,444 rhitung>rtabel Valid 

18 0.478 0,444 rhitung>rtabel Valid 

19 0.525 0,444 rhitung>rtabel Valid 

20 0.666 0,444 rhitung>rtabel Valid 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2013 

Kriteria yang digunakan adalah rhitung > rtabel. Soal pernyataan tersebut dikatakan 

valid apabila soal tersebut rhitung > rtabel dan demikian sebaliknya, jika rhitung < 

rtabel maka soal tersebut dikatakan tidak valid. Berdasarkan kriteria tersebut 

terdapat 2 soal yang tidak valid, dalam penelitian ini soal yang tidak valid 

diperbaiki dan tidak perlu diuji coba kembali karena sudah dianggap mampu 

mewakili pertanyaan untuk setiap indikator. 

 

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Untuk Variabel X2 

No  rhitung rtabel Kesimpulan keterangan 

1 0.494 0,444 rhitung>rtabel Valid 

2 0.522 0,444 rhitung>rtabel Valid 

3 0.501 0,444 rhitung>rtabel Valid 

4 0.646 0,444 rhitung>rtabel Valid 

5 0.795 0,444 rhitung>rtabel Valid 

6 0.576 0,444 rhitung>rtabel Valid 

7 0.509 0,444 rhitung<rtabel Valid 

8 0.756 0,444 rhitung>rtabel Valid 

9 0.619 0,444 rhitung>rtabel Valid 

10 0.457 0,444 rhitung>rtabel Valid 

11 0.519 0,444 rhitung>rtabel Valid 

12 0.465 0,444 rhitung>rtabel Valid 
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13 0.600 0,444 rhitung>rtabel Valid 

14 0.662 0,444 rhitung>rtabel Valid 

15 0.496 0,444 rhitung>rtabel Valid 

16 0.325 0,444 rhitung>rtabel Tidak Valid 

17 0.631 0,444 rhitung>rtabel Valid 

18 0.511 0,444 rhitung>rtabel Valid 

19 0.682 0,444 rhitung>rtabel Valid 

20 0.756 0,444 rhitung>rtabel Valid 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2013  

Kriteria yang digunakan adalah rhitung > rtabel. Soal pernyataan tersebut dikatakan 

valid apabila soal tersebut rhitung > rtabel dan demikian sebaliknya, jika rhitung < 

rtabel maka soal tersebut dikatakan tidak valid. Berdasarkan kriteria tersebut 

terdapat 1 soal yang tidak valid, dalam penelitian ini soal yang tidak valid 

diperbaiki dan tidak perlu diuji coba kembali karena sudah dianggap mampu 

mewakili pertanyaan untuk setiap indikator. 

  

3.6.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen dikatakan 

dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diujikan berkali-kali 

(Arikunto, 2009: 60). Sebelum angket diujikan kepada responden, angket diujikan 

terlebih dahulu kepada populasi diluar sampel  untuk mengatahui tingkat 

reliabilitasnya dengan menggunakan rumus alpha sebagai berikut. 
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Keterangan:  

         = Reliabilitas instrumen 11r
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2

i     = Skor tiap-tiap item 

n            = Banyaknya butir soal 
2

t          = Varians total 

    

Dengan kriteria uji, rhitung  > rtabel  maka pengukuran tersebut reliabel dan 

sebaliknya apabila rhitung  <  rtabel    maka pengukuran tersebut tidak reliabel.  

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks r11  

sebagai berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : kurang 

Antara 0,000 sampai dengan 0,100 : sangat rendah (Arikunto, 2009: 109). 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden dengan 20 

item pernyataan. 

 

Tabel 9. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.879 20 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2013 

Berdasarkan pada tabel uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa koefisien alpha 

hitung untuk variabel kreativitas guru dalam proses pembelajaran (X1) > 0,444, 

maka dapat disimpulkan bahwa angket atau alat pengukur data tersebut bersifat 
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reliabel. Dengan demikian, semua pernyataan untuk variabel X1 dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden dengan 20 

item pernyataan. 

Tabel 10. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.891 20 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2013 

Berdasarkan pada tabel uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa koefisien alpha 

hitung untuk variabel pemanfaatan media pembelajaran  (X2) > 0,444, maka dapat 

disimpulkan bahwa angket atau alat pengukur data tersebut bersifat reliabel. 

Dengan demikian, semua pernyataan untuk variabel X2 dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. 

 

3.7 Uji Persyaratan Statistik Parametrik (Analisis Data) 

 

3.7.1 Uji Normalitas 

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

parametrik diperlukan dua persyaratan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

sebagai alat pengumpulan data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan statistik 

Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S. 
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Untuk menguji normalitas distribusi data populasi diajukan hipotesis sebagai 

berikut. 

Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

Menggunakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Apabila menggunakan ukuran ini 

maka harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan sebelumnya. 

Karena α yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), tidak maka kriteria pengujian yaitu 

sebagai berikut. 

1. Tolak Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti sampel normal. 

2. Terima Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 berarti distribusi sampel 

adalah normal (Sudarmanto, 2005 : 105-108). 

 

3.7.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel yang 

diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. Untuk 

melakukan pengujian homogenitas populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : Data populasi bervarians homogen 

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

Menggunakan nilai signifikansi. Apabila menggunakan ukuran ini harus 

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α yang 

ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu. 
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1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05 

2. Tolak Ho apabila nilai significancy < 0,05 (Sudarmanto, 2005 : 123). 

3.8  Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua digunakan statistik t melalui 

model  Korelasi Product Moment  dengan rumus sebagai berikut. 

r = 
})(}{)({

))((.

2222 YYNXXN

YXXYN





 

keterangan: 

r     =  koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑X   =  jumlah skor butir soal  

∑Y   =  jumlah skor total 

n       =  jumlah sampel (Arikunto, 2006: 72) 

 

Setelah diproses besarnya r, maka untuk menguji signifikansi koefisien 

korelasi dihitung dengan menggunakan uji t. Rumus untuk uji t yaitu sebagai 

berikut. 

𝑡 =
r √n − 1

√1 − r2
 

Keriteria pengujian hipotesis tolak 𝐻0 jika t hitung < t tabel, untuk dk 

distribusi t diambil n-2 dengan  =0,05 (Sudjana, 2005: 380). 

 

Penghitungan hipotesis ketiga menggunakan model Korelasi Ganda 

(Multiple) dengan rumus: 
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50 
keterangan: 

YXXR 21
 =  koefisien korelasi antara Y ,

1X , dan 
2X  

YXr 1
 =  koefisien korelasi antara Y  dan 

1X  

YXr 2
 =  koefisien korelasi antara Y  dan 

2X  

21XXr  =  koefisien korelasi antara 
1X  dan 

2X  

Uji hipotesis dalam skripsi ini diolah dengan program SPSS 16.0  

Pengujian signifikansi koefisiensi korelasi ganda (multiple) dihitung dengan 

statistik F dengan rumus sebagai berikut. 

𝐹ℎ =
R2    / k

(1 − R 2 ) (𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan: 

R = Koefisien korelasi ganda 

k =  jumlah varians independent 

n = jumlah sampel 

Keriteria pengujian hipotesis tolak 𝐻0 jika F hitung > F tabel, terima 𝐻0                

, F hitung < Ftabel  dimana distribusi Ftabel untuk dk pembilang k dan dk 

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

 
Tabel  11. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 

0,60 – 0,799 

0,40 – 0,599 

0,20 – 0,399 

0,00 -0,199 

Sangat Kuat 

Kuat 

Sedang 

Rendah 

Sangat Rendah 

(Sugiyono, 2010: 183) 

 

 


