
 

 

 

 

 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka penelitian ini tergolong penelitian 

Deskriftif Verifikatif, penelitian deskriftif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain (Sugiyono, 2007: 11). Sedangkan verifikatif menunjukan 

penelitian mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

(Nawawi, 2004: 63). 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan ex 

post facto dan survey. Pendekatan ex post facto adalah suatu penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut 

kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan 

kegiatan tersebut (Sugiyono, 2007: 7). Sedangkan pendekatan survey adalah 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut 

sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distributive, dan hubungan-

hubungan antara variabel sosiologos maupun psikologos (Riduwan, 2005: 

49). 
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Metode ini dipengaruhi karena penelitian ini berusaha untuk menemukan ada 

atau tidaknya pengaruh  persepsi siswa tentang pemanfaatan sumber belajar 

di sekolah dan motivaasi belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Kalianda tahun pelajaran 2014/2015. 

 

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 kesimpulan (Sugiyono, 2012: 117).  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester ganjil 

SMP Negeri 1 Kalianda yang berjumlah 326 siswa. 

Tabel 4. Jumlah siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Kalianda  

No Kelas Jumlah siswa yang 

menjadi sampel 

Laki-laki Perempuan 

1 VIII.1 35 20 15 

2 VIII.2 32 17 15 

3 VIII.3 33 13 20 

4 VIII.4 31 9 22 

5 VIII.5 33 20 13 

6 VIII.6 34 19 15 

7 VIII.7 30 16 14 

8 VIII.8 31 7 24 

9 VIII.9 33 11 22 

10 VIII.10 34 10 24 

Jumlah 326 142 184 

Sumber: Guru SMP Negeri 1 kalianda 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dikatakan 

sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian 

sampel. (Arikunto, 2007: 131). Menurut  Sugiyono (2010: 62), sampel adalah 
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bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dalam penelitian ini untuk menghitung besarnya sampel dari populasi 

dihitung berdasarkan rumus Slovin, yaitu: 

n=
21 Ne

N

  

keterangan: 

n  = jumlah sampel 

N  = jumlah populasi 

      e = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan dan persen kelonggaran 

ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa 

ditolirir. tingkat signifikansi (0,05) 

(Kasinu dan Basrowi, 2007:274). 

Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

n=
21 Ne

N


 

2)05.0(3261

326


n  

18061,179 menjadidibulatkann   

Jadi, besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 180 siswa. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah probability sample dengan menggunakan 

simple random sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang 

dipilih untuk menjadi sampel (Sugiyono,2007:74). 
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Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan 

alokasi proporsional agar sampel yang diambil lebih proporsional (Nasir, 

2003: 34), hal ini dilakukan dengan cara : 

Jumlah sampel tiap kelas =
               

               
 X jumlah siswa tiap kelas 

    Tabel 5. Perhitungan Jumlah Sampel Untuk Masing-Masing Kelas 

Kelas Perhitungan Pembulatan Persentase (%) 

VIII 1 35
326

180
32,19  19 10,55% 

VIII 2 66,1732
326

180
  18 10,00% 

VIII 3 22,1833
326

180


 
18 10,00% 

VIII 4 11,1731
326

180
  

17 9,44% 

VIII 5 22,1833
326

180
  18 10,00% 

VIII 6 77,1834
326

180


 
19 10,55% 

VIII 7 56,1630
326

180


 
17 9,44% 

VIII 8 11,1731
326

180


 
17 9,44% 

VIII 9 22,1833
326

180


 
18 10,00% 

VIII 10 77,1834
326

180


 
19 10,55% 

Jumlah 180 100%  

 

Penentuan siswa yang akan dijadikan sampel untuk setiap kelas dilakukan  

dengan undian yang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 

menarik sampel dengan menggunakan simple random sampling (Nasir, 2003 

:36). 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 60).     

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Persepsi siswa tentang 

pemanfaatan sumber belajar (X1), Motivasi belajar di sekolah (X2). 

2. Variabel terikat (Dependent Variable). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS Terpadu (Y). 

  

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konseptual Variabel 

a. Persepsi siswa tentang pemanfaatan sumber belajar di sekolah (X1) 

sumber belajar (Learning Resource) adalah segala daya yang dapaat 

dipergunakan untuk kepentingan proses/aktifitas pengajaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung, diluar dari peserta didik (lingkungan) 

yang melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung. (Rohani, 

2010:185) 

 

b. Motivasi Belajar (X2) 

Motivasi Belajar adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan 

(Sardiman, 2005: 73) 
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c. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah pencapaian yang diperoleh peserta didik melalui 

kegiatan belajar dan untuk mengukurnya dilakukan dengan evaluasi atau 

penilaian (Sudjiono, 2005: 28) 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

a. Persepsi siswa tentang pemanfaatan sumber belajar di sekolah (X1) 

Persespsi Siswa tentang pemanfaatan sumber belajar meliputi sebagai berikut. 

1. Massage (pesan), yaitu informasi/ ajaran yang diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk gagasan ,fakta, arti dan data. Sedangkan yang termasuk 

dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi/mata kuliah atau bahan 

pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik, dan sebagainya. 

2. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai 

penyimpanan,pengolah dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini 

misalnya, guru/ dosen, peserta didik, tutor dan sebagainya. 

3. Material (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui penggunaan alat/ perangkat keras ataupun oleh dirinya 

sendiri  

4. Device (alat), yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya, video tape 

/recorder, slide, tv/pesawat radio dan sebagainya 

5. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk 

penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan 
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pesan. Misalnya, pengajaran berprogram/modul, simulasi, demonstrasi, 

Tanya jawab, CBSA, dan sebagainya. 

6. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan 

disampaikan.Baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, 

perpustakaan, laboraturium, taman, lapangan, dan sebagainya.juga 

lingkungan nonfisik ; misalnya suasan belajar itu sendiri , tenang, ramai, 

lelah dan sebagainya. 

b. Motivasi Belajar (X2) 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak atau dorongan yang kuat 

di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan untuk belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa 

yaitu pencapaian prestasi belajar yang optimal dapat dicapai. 

 Indikatornya adalah sebagai berikut: 

a. Motivasi internal 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

b. Motivasi eksternal 

1) Adanya penghargaan dalam belajar 

2) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

3) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

 

c. Hasil Belajar (Y) 

Hasil belajar pada suatu sisi adalah berkat tindakan guru, suatu pencapaian 

tujuan pembelajaran. Pada sisi lain, merupakan peningkatan kemampuan 
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mental siswa. Hasil belajar dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan 

dampak pengiring. Kedua dampak tersebut sangat berguna bagi guru dan juga 

siswa. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si 

subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan 

bahan yang sedang dipelajari. 

Beberapa indikator dalam menilai kemampuan ini antara lain adalah: 

1. Besarnya nilai yang diperoleh dari hasil ujian semester 

2. Prestasi atau peringkat siswa di sekolah 

3. Kemampuan dalam menjawab pertanyaan 

 

 Tabel 6. Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

1. Persepsi 

siswa tentang 

pemanfaatan 

sumber 

belajar (X1) 
 
 
 
 
 
 

1. Pesan (Massege) 

 

 

 

 

 

 

2. Orang (People) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Bahan (Material) 

 

 

 

 

 

 

 

1. informasi yang 

ditranmisikan 

seperti: 

- ide 

- fakta 

- data 

-  

2. manusia yang 

bertindak sebagai 

penyimpan , 

pengolah atau 

penyaji pesan, 

seperti: 

- guru 

- dosen 

- tutor 

- tokoh masyarakat 

- peserta didik 

3.  

4. penggunaan 

berbagai program 

media, seperti: 

- slide 

- film 

- buku 

- majalah 

-  

Ordinal 
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4. Alat (device) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Teknik  

6. (technique)  

 

 

 

 

 

 

 

7. Lingkungan 

(setting) 

- video 

- modul 

5. perangkat keras 

untuk 

menyampaikan 

pesan, 

- proyektor 

- overhead 

- video tape 

- pesawat televisi 

6.  

7. prosedur atau 

acuan untuk 

menyampaikan 

pesan 

- belajar sendiri 

- demonstrasi  

- tanya jawab 

- ceramah. 

8.  

9. situasi sekitar yang 

bersifat fisik dan 

non fisik, 

- kampus 

- perpustakaan 

- laboraturium 

- studio 

- museum 

- suasana belajar 

 

2 Motivasi 

Belajar 

1. Motivasi internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Motivasi eksternal  

8.  

1. Adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

2. Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

3. Adanya 

harapan dan 

cita-cita masa 

depan 

 

1. Adanya 

penghargaan 

dalam belajar 

2. Adanya 

kegiatan yang 

menarik dalam 

Ordinal 
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belajar 

3. Adanya 

lingkungan 

belajar yang 

kondusif 

 

3. 

 

Hasil belajar Hasil tes atau hasil 

ujian semester pada 

mata pelajaran IPS 

Terpadu 
 

Tingkat besarnya 

nilai yang 

diperoleh dari hasil 

ujian semester 

pada mata 

pelajaran IPS 

terpadu  

Ordinal 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh data-data mengenai hal atau berupa variabel yang berisi 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, leger dan agenda (Arikunto, 

2002: 206). 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

berkenaan dengan jumlah siswa, sumber-sumber yang ada dan sejarah atau 

gambaran umum mengenai SMP Negeri 1 Kalianda. 

b. Observasi  

 Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan yang ada di lapangan pada 

saat mengadakan penelitian pendahuluan. 
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c. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

data secara langsung dari resonden yang digunakan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan dalam penelitan ini. 

d. Kuisoner (angket) 

 Kuisoner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008: 135). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh informasi menegenai pengaruh persepsi 

siswa tentang pemanfaatan sumber belajar disekolah dan motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil 

SMP Negeri 1 Kalianda. Hasil yang diperoleh diolah dengan data interval 

dengan menggunakan rating scale 5-1. 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen  

Alat ukur atau instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mendapatkan data penelitian. Sedangkan pengumpulan data yang baik akan 

dapat dipergunakan untuk pengumpulan data yang obyektif dan mampu 

menguji hipotesis penelitian. Ada dua syarat pokok untuk dapat dikatakan 

sebagai alat pengumpulan data yang baik, yaitu uji validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas Angket  

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat keahlian 

atau kesatuan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data 
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dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud” (Arikunto, 

2002: 145).    

Untuk mengetahui kecepatan data ini diperlukan teknik uji validitas 

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 y 

N  = jumlah responden/sampel 

    = jumlah perkalian x dan y 

   = jumlah skor item X 

   = jumlah skor total (item) Y 

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. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari uji coba angket variabel X1 dan X2 

kepada 20 responden, kemudian dihitung menggunakan perangkat lunak 

SPSS.Hasil perhitungan kemudian dicocokan dengan tabel r Product 

Momentdengan  0,05   adalah 0.444. 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung > r tabelmaka soal/ pernyataan 

tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 3 
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pernyataan yang tidak valid dan dalam penelitian pada variabel 

pemanfaatan sumber belajar, pernyataan tersebut di drop. Dengan 

demikian angket yang digunakan dalam penelitian pemanfaatan sumber 

belajar terhadap hasil belajar berjumlah 17 pernyataan. 

Sedangkan pada variabel motivasi belajar terdapat 2 pernyataan yang tidak 

valid dan dalam penelitian ini pernyataan tersebut di drop. Dengan 

demikian angket yang digunakan dalam penelitian motivasi belajar 

terhadap hasil belajar berjumlah 13 pernyataan. 

2. Uji Reliailitas  

Realibilitas menunjukan pengertian bahwa “suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap (Arikunto, 2005: 86) 

Dalam penelitian ini untuk menguji tingkat reliabilitas digunakan rumus 

alpha, yaitu : 

  






















2

2

 11  -1 
1-n

n
 r

t

i





 

Keterangan:  

r11 : Reliabilitas instrumen 

   2

i
 

:  Jumlah varians skor tiap-tiap item  

  n :  Banyaknya butir soal 

  
2

t  :  Varians total 

(Arikunto, 2005: 109) 
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Dengan kriteria pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05, 

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

maka alat ukur tersebut tidak reliabel. 

Jika alat instrumen tersebut reliabel, maka dapat dilihat kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasi (r) sebagai berikut: 

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 

(Arikunto, 2007:75). 

Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden 

dengan 20 item pernyataan. 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel   

Pemanfaatan Sumber Belajar (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.855 20 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2015. 

Bedasarkan perhitungan SPSS 16, diperoleh hasil rhitung> rtabel, yaitu 0.855> 

0.444. Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika 

dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0.855, maka 

memiliki tingkat reliabel sangat tinggi. 
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Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden 

dengan 20 item pernyataan. 

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel Motivasi 

Belajar (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.855 15 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2015. 

Bedasarkan perhitungan SPSS 16, diperoleh hasil rhitung> rtabel, yaitu 0.855> 

0.444. Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika 

dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0.855, maka 

memiliki tingkat reliabel sangat tinggi 

G. Pengujian Persyaratan Analisis Data  

Karena data penelitian masih dalam ukuran ordinal maka harus diubah 

menjadi data interval. Untuk menguji analisis data menggunakan uji statistik 

parametrik apabila syaratnya terpenuhi yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik 

parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Uji normalitas digunakan 

untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan ststistik 

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 %), maka kriteria 

pengujian yaitu. 

a. Tolak Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti distribusi 

sampel tidak normal. 

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

sampel adalah normal. 

(Sudarmanto, 2005 : 105-108). 

2. Uji Homogenitas  

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik 

parametrik yaitu 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 : Varians populasi adalah homogen. 

Ha : Varians populasi adalah tidak homogen. 
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Uji homogenitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

rumus Levene Statistic dengan model Anova. 

Kriteria pengujian sebagai berikut: 

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus 

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α 

yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu: 

1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05 

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

. 

H. Uji Analisis Regresi Ganda 

Menurut Sudarmanto (2005: 124), untuk menggunakan regresi linier ganda 

sebagai alat analisis perlu dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu, apabila 

persyaratan tersebut terpenuhi, maka regresi linier ganda dapat digunakan. 

Beberapa persyaratan yang perlu diujikan sebelumnya adalah sebagai 

berikut:  

1. Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji kelinieran atau keberartian regresi dilakukan terlebih dahulu sebelum uji 

hipotesis.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: 

  
     

     
 



46 
 

Keterangan: 

                      

                   

(Sudjana, 2005:332). 

Dengan dk 1 dan dk penyebut n-2 dengan   = 0,05. Kriteteria uji apabila  

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

apabila Fb< Ft maka Ho diterima 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. 

Uji keberartian digunakan untuk mengetahui keberartian r ( uji korelasi) dan 

untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah diajukan. 

Sedangkan untuk uji kelinieran regresi linier multiple menggunakan statistik 

F dengan rumus: 

          
   
 

  
  

                                 Keterangan: 

   
                     

  
                     

(Sudjana, 2005:332). 
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Tabel 9.Ringkasan Anava keberartian dan kelinieran regresi 

 

 

 

 

 

 

 

S

sumber:(Sudjana, 2005:332) 

Kriteria uji keberartian dan kelinieran regresi: 

a. Jika Fhitung  ≥ Ftabel (1-)(1,n-2) maka koefisien arah regresi berarti, sebaliknya 

apabila Fhitung  ≤ Ftabel (1-)(1,n-2) maka koefisien arah regresi tidak berarti 

b. Jika Fhitung  ≥ Ftabel (1-)(k-2,n-k-1)maka regresi berpola linier, sebaliknya 

apabila Fhitung  ≤ Ftabel (1-)(k-2,n-k-1) maka regresi tidak berpola linier. 

(Sudjana, 2005:332). 

2. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi diantara data pengamatan atau tidak. Untuk mengetahui 

autokorelasi maka dalam penelitian digunakan uji Durbin – Watson dengan 

kriteria uji bila nilai statistik Durbin – Watson mendekati angka 2 maka data 

Sumber Varians 

(SV) 

Dk Jumlah Kuadrat (JK) Kuadrat Tengah 

(KT) 

Fhitung 

Total N ∑  
    ∑  

    
- 

Regresi (a) 

 

 

Regresi (b/a) 

 

 

Residu 

1 

 

 

1 

 

 

n-2 

          
 

 
  

      ∑        

    
    ) 

 

 

 ∑  
     

  
        

 

 
  

  
    

        
 

   
 

 

 

    
 

    
  

 

 

Tuna cocok 

 

 

Kekeliruan 

k-2 

 

 

n-k 

JK (TC) 

 

 

JK (E) 
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pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi dan sebaliknya 

(Sudarmanto, 2005: 143). 

Rumus uji Durbin – Watson  yaitu sebagai berikut:  

  
t t

ttt uuud
2 1

22

1 /    

3. Uji Multikolinearitas 

Menurut Sudarmanto (2005: 136-138), uji asumsi tentang multikolinieritas 

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 antarvariabel 

independen dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi product 

moment dari Pearson. 

rxy = 
             

√{           }{           }
 

Keterangan: 

        = koefisien korelasi antara gejala X dan gejala Y 

         = Skor gejala X 

        = Skor gejala Y 

        = Jumlah sampel 
 Arikunto, 2005: 75) 

Rumusan hipotesis yaitu: 

H0 = Tidak terdapat hubungan antarvariabel independen 

H1 = Terdapat hubungan antavariabel independen 

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

sebaliknya jika rhitung > rtabel maka H0 diterima. 

4. Uji Hesteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. 

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, maka 

penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar 

(Gujarati dalam Sudarmanto, 2005:148) dan estimasi koefisien dapat 

dikatakan menjadi kurang akurat (Rietveld dan Sunaryanto dalam 

Sudarmanto, 2005:148). 

Pengujian rank korelasi spearman koefisien korelasi rank dari spearman 

didefinisikan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 r s  =  koefisien korelasi spearman 

         di   =  perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik yang   

berbeda dari individu atau fenomena ke i. 

     N   = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank. 

     Di mana nilai rs adalah  -1 ≤  r ≤ 1. 

Kriteria pengujiansebagai berikut: 

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 
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tiap variabel X secara terpisah dan dapat diuji untuk tingkat penting secara 

statistik dengan pengujian t (Gujarati, 2000 : 177). 

Rumusan hipotesis: 

H0 =  Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan 

dan nilai mutlak dari residual. 

Ha =  Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan 

nilai mutlak dari residual. 

 

I. Teknik Pengujian Hipotesis  

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan 

regresi linier ganda.  

1. Regresi Linier Sederhana 

Untuk menguji hopotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini 

digunakan uji t dengan model  regresi linier sederhana, yaitu:  

 Xb  a  Ŷ   

 Keterangan:  

a = 
     

 






XXn.

XYXXY
2

2

 

b = 
  
 22 XXn.

Y XXYn 








 

Keterangan:  

Ŷ = Subyek dalam variabel yang diprediksikan  

 a = nilai intercept (konstanta) harga Y jika X=0 
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 b = koefesien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan nilai   

peningkatan atau penurunan variabel Y. 

X = Subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu (Sudjana, 

2005: 325) 

Setelah menguji hipotesis regresi linier sederhana dilanjutkan dengan 

uji t, rumusnya adalah: 

t0 =
 

  
  

Keterangan:  

t0 = nilai teoritis observasi  

b = koefesien arah regresi 

sb= standar deviasi 

Dengan kriteria uji adalah,“Tolak Ho dengan alternatif Ha diterima 

jikathitung>ttabel dengan taraf signifikan 0,05 dan dk n-2 (sugiyono,2010: 

184). 

2.  Regresi Linier Ganda (Multiple) 

Untuk pengujian hipotesis ketiga menggunakan statistik F dengan 

model regresi linier multiple, yaitu:  

Ŷ = a + b1X1 + b2X2  

keterangan : 

Ŷ      = Subyek dalam variabel yang diprediksikan  

a     = konstanta (koefesien a) 

b1 b2    = koefesien arah regresi 

X1 X2  = variabel bebas  
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Kemudian dilanjutkan dengan uji F untuk melihat ada tidaknya 

pengaruh ganda antara X1, X2 terhadap Y, dilanjutakan dengan Uji F.   

                    
         

             
 

Keterangan : 

JKreg = b1            

JK(s) =               

n = banyaknya responeden 

k = banyaknya kelompok  

 

dengan kriteria pengujian hipotesis: 

1. Jika Fhitung   Ftabel maka H0 ditolak yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh, dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (k-n-1) 

dengan α = 0,05 

2. Jika Fhitung < Ftabel maka H0 ditolak yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh, dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = (k-n-1) 

dengan α = 0,05 

(Sudjana, 2005: 347) 

 

 

 


