
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Guna menyelesaikan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi mtodologi 

penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, disini 

diperlukan suatu metode yang sangat sesuai dengan masalah yang akan diteliti 

sebelumnya, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.  

 

Metode ini dirasakan perlu, guna memperoleh data yang akurat dan pengem-

bangan pengetahuan serta menguji suatu kebenaran didalam pengetahuan tersebut 

dan ini akan menentukan nilai ilmiah atau tidaknya suatu hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan.  

 

Menurut Mohammad Ali (1985:120) “ metode deskriptif adalah metode yang 

dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi 

dengan analisis pengolahan data, kemudian menarik kesimpulan dengan suatu 

tujuan utama membuat suatu gambaran tentang situasi dan keadaan yang ada”.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena 

dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang. 

Menurut penulis penggunaan metode deskriptif sangat tepat sebab mengkaji 



masalah-masalah yang aktual dan menguji adanya pengaruh pembelajaran 

terhadap kreativitas. 

 

B. Langkah-Langkah Penelitian  

 

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya persiapan sebelum 

melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi perencanaan 

prosedur, hingga teknis melaksanakan di lapangan penelitian yang akan 

dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.  Adapun langkah-

langkah yang penulis lakukan secara garis besar dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : 

 

1. Persiapan Pengajuan  Judul 

 

Langkah awal yang akan ditempuh oleh penulis yaitu mengajukan rencana 

judul penelitian kepada dosen pembimbing akademik kemudian judul disah 

kan oleh ketua program studi PPKN dan di berikan calon pembimbing.  

Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu menyetujui judul penelitian 

pada tanggal 18 januari 2013.  Kemudian dengan Surat Izin Penelitian dari 

Dekan No.1236/UN26/3/PL/2013 dinyatakan kepada kepala SMP Tunas 

Harapan Bandar Lampung.  

 

2. Penelitian Pendahuluan  

 

Setelah judul disahkan dan mendapat bimbingan, maka penulis memper-

siapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian dengan menda-

patkan Surat Izin Penelitian Pendahuluan No.1236/UN26/3/PL/2013, maka 



penulis mengadakan penelitian pendahuluan di SMP Tunas Harapan Bandar 

lampung. Dalam penelitian ini penulis mencari data-data yang berkaitan 

dengan masalah yang penulis teliti. 

 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian pendahuluan ini amtara lain 

menetahui lokasi dan keadaan tempat penelitian, untuk mendapatkan data-data 

dan gambaran secara umum tentang berbagai masalah yang akan diteliti dalam 

rangka penyusunan proposal ini yang berjudul “ Pengaruh Pembelajaran 

Pengayaan Berbentuk Teka-Teki Silang (TTS) Terhadap kreativitas siswa 

Kelas VII dan VIII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013”, yang di tunjang dengan beberapa literatur serta arahan yang 

diberikan dosen pembimbing kepada peneliti. 

 

Hasil penelitian tersebut dibuat menjadi proposal penelitian untuk di 

seminarkan. Proposal penelitian di setujui oleh pembimbing II pada tanggal 14 

Maret 2013 dan kemudian di setujui oleh pembimbing I pada tanggal 19 Maret 

2013 sekaligus mendapatkan pengesahan dari Ketua Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya mendaftar di 

koordinator urusan seminar dan menentukan waktu seminar proposal yang 

akhirnya disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 01 April 2013. Tujuan 

dilaksanakan seminar ini adalah untuk mendapatkan masukan-masukan dari 

dosen pembimbing dan dosen pembahas serta teman-teman guna keperluan 

penyusunan sekripsi ini. setelah seminar proposal selesai dilakukan peneliti 

melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan kritik dari dosen pembahas dan 

pembimbing. 



 

 

3. Pengajuan Rencan Penelitian 

 

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dilaksanakan 

seminar proposal.  Sebelum seminar dilaksanakan terlebih dahulu penulis 

menyusun proposal penelitian dibantu Pembimbing I dan Pembimbing II.  

 

Setelah penyusunan proposal selesai dan disetujui oleh pembimbing I dan 

Pembimbing II, maka di ajukan kepada ketua program studi untuk disetujui 

dan disahkan pada tanggal 01 April 2013, yang dihadiri dosen-dosen dn 

mahasiswa IPS Program Studi PPKn,  FKIP Uiversitas Lampung. 

 

Setelah kegiatan seminar proposal selesai selanjutnya di lakukan perbaikan 

proposal skripsioleh Pembahas I dan Pembahas II, serta pengesahan Komisi 

Pembimbing  Komisi pembimbing ini ditanda tangani oleh Pembimbung I dan 

Pembimbing II, kemudian di setujui oleh Dekan FKIP Unila, secara formal 

penelitian ini dilakukan dengan Surat Izin penelitian dari Dekan FKIP Unila 

atas nama Pembantu Dekan I FKIP Universitas Lampung dengan No.2708-

/UN26/3/PL/2013 penelitian dengan cara menyebarkan angket kepada 

responden.  

 

4. Pelaksanaan Penelitian  

a. Persiapan Administrasi 

Penelitian dilakukan berdasarkan Surat Izin Dekan FKIP Unila atas nama 

Pembantu Dekan I FKIP Universitas Lampung dengan No.2708/UN26-



/3/PL/2013 yang diajukan kepada Kepala SMP Tunas Harapan Bandar 

Lampung .  

b. Penyusunan Pengumpulan Data (Angket) 

Penyusunan nagket adalah untuk mendapatkan data pokokdalam penelitian 

ini untuk dianalisi. Dalam penelitian ini penulis menyusun angket 

berdasarkan data-data yang dibutuhkan dan yang akan dipergunakan. Hal 

ini dilakukan agar data yang diperoleh erat hubunganya dan sesuai dengan 

variabel penelitian. Angket ini berisi pertanyaan yang harus di jawab oleh 

responden tentang pengaruh pembelajaran pengayaan berbentuk teka-teki 

silang terhadap kreativitas sisiwa kelas VII dan VIII SMP Tunas Harapan 

Bandar Lampung tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

Penyusunan angket tersebut maka penulis melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Membuat kisi-kisi angket tentang Pengaruh Pembelajarang Pengayaan 

berbentuk Teka-Teki Silang Terhadap Kreativitas Siswa Kelas VII dan 

VIII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung 

b. Membuat item-item pertanyaan angket tentang Pengaruh 

Pembelajarang Pengayaan berbentuk Teka-Teki Silang Terhadap 

Kreativitas Siswa Kelas VII dan VIII SMP Tunas Harapan Bandar 

Lampung 

c. Mengkonsultasikan angket tersebut Pembimbing I dan Pembimbing II 

guna memperoleh persetujuan. 

d. Setelah angket tersebut memperoleh persetujuan dari Pembimbing I 

dan Pembimbing II, angket telah siap untuk disebarkan dan selanjutnya 



penulis mengadakan uji coba angket kepada 10 orang responden di 

luar sempel yang sebenarnya.  

 

C. Populasi 

 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian, baik yang berupa manusia, 

peristiwa atau berbagai gejala yang terjadi, karena hal ini merupakan suatu 

variable yang diperlukan dalam memecahkan masalah atau menunjang keber-

hasilan dalam penelitian ( Muhammad Ali, 1984:54). Berdasarkan pendapat 

tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 

yang mendapatkan nilai di atas standar kriteria ketuntasan Minimal (KKM)  kelas 

VII dan VIII SMP Tunas Harapan yang berjumlah 28 siswa.  Arikunto 

menyatakan bahwa: 

 

Dapat dijadikan pedoman apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil 

keseluruhanya namun apabila subjek lebih dari seratus maka dapat diambil 10%-

15% atau 20%-25% atau lebih, tergantung bagaimana: 

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

2. Sempitnya wilayah pengaamatan dari setiap subjek karna menyangkut 

banyak sedikitnya data. 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti 

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti akan mengambil penelitian populasi 

yang ada, hal ini disebabkan karena jumlah populasi yang ada kurang dari 100 

siswa. 

 

 



D. Variabel Penelitian 

 

Secara umum variabel merupakan penjabaran konsep-konsep yang terdapat dalam 

judul, selanjutnya dijelaskan dalam dimensi-dimensi yang dapat diukur atau dapat 

diamati dari masing-masing konsep yang bersangkutan.  Arikunto (1986:91) 

menyatakan bahwa variabel penelitian adalah “ obyek penelitian yang menjadi 

penelitian” 

a. Variabel Bebas ( X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pembelajaran Pengayaan berbentuk 

TTS (Teka Teki Silang) 

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kreatifitas Siswa 

 

E. Definisi Konseptual Variabel 

 

Definisi konseptual variabel digunakan untuk menegaskan tentang masalah yang 

ditelit. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Amirin (2010: 26) bahwa 

definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan suatu konsep 

dengan mengunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus 

menunjukan sisi-sisi (dimensi) pengukuran tanpa menunjukan descriptor dan 

indikatornya serta bagaimana cara untuk mengukurnya. 

a. Pembelajaran pengayaan adalah pembelajaran tambahan yang diberikan 

kepada sisiwa siswi kelompok cepat belajar dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan se-

demikain rupa sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, 

bakat, dan kecakapannya. 



b. Kreativitas siswa adalah ketrampilan individu dalam menggunakan proses 

berfikir untuk memperoleh suatu ide dari kegiatan kerja kita sehari-hari dan 

berlangsung seumur hidup 

 

F.  Definisi Operasional Varabel  

 

Definisi operasional variable adalah definisi yang memberikan gambaran cara 

mengukur suatu variable dengan memeberian arti suatu kegiatan. Definisi 

operasional variable dalam penelitian ini adalah:  

a. Pembelajaran Pengayaan Berbentuk TTS 

Pembelajaran pengayaan adalah pembelajaran yang memberikan 

pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih  atau 

peserta didik yang melampaui persyaratan minimal dengan tantangan 

belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas 

optimal dalam belajarnya. Indikator variabel ini adalah:  evektifitas 

pembelajaran pengayaan berbentuk TTS, antusiasme dari peserta didik, 

daya tarik dari media TTS. 

 

b. Kreativitas siswa 

Kretivitas dapat dikembangkan dengan penciptaan proses pembelajaran 

yang dapat merangsang keingintahuan peserta didik, melalui pembelajaran 

pengayaan dan teka teki silang. Indikator variabel ini adalah: parsitipasi 

dalam belajar, keberanian mengemukakan pendapat, kemampuan 

menciptakan suasana belajar yang efektif. 

G. Rencana Pengukuran Variabel  

 



Upaya yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, 

ialah diperlukannya alat ukur yang tepat. Rencana pengukuran variable dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Variabel dalam penelitan ini adalah  Pembelajaran Pengayaan berbentuk 

TTS, dikur melalui angket berskala 3, adapun skor yang diberikan 

masing-masing adalah:  

a. Skor 3 untuk  jawaban yang sesuai dengan harapan  

b. Skor 2 untuk jawaban yang kurang sesuia dengan harapan  

c. Skor 1 untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan  

2) Kreatifitas, diukur melalui angket berskala 3, dengan skor yang diberikan 

masing-masing adalah: 

a. Skor 3 untuk jawaban yang sesuai dengan harapan  

b. Skor 2 untuk jawaban yang kurang sesuia dengan harapan  

c. Skor 1 untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan  

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

 

Melengkapi penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data.  

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil data yang lengkap yang nantinya 

akan mendukung keberhasilan penelitian ini.  Untuk mendapatkan data yang 

sesuai dengan masalah penelitian ini, maka pengumpulan datanya akan dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu: 

 

 

1. Teknik Pokok 

a. Angket 



Angket adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan daftar pertanyaan untuk dijawab responden.  Dalam penelitian 

ini dignakan angket tertutup sehingga responden hanya menjawab 

pertanyaan dari alternative jawaban yang sudah ada, dibeikan kepada 

subjek penelitian untuk mengetahui pengaruh pengelompokan kelas 

berdasarkan prestasi belajar terhadap motivasi siswa.  

 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur data angka-angka 

yang berupa skor nilai, untuk memperoleh data utama dan dianalisis. 

Dalam setiap tes memiliki 3 alternatif jawaban dan masing-masing 

memiliki bobot atau skor yang berbeda-beda. Menurut Natsir (1988:404) 

adapun skor yang diberikan dari masing-masing adalah:  

a. Skor 3 untuk jawaban yang sesuai dengan harapan  

b. Skor 2 untuk jawaban yang kurang sesuia dengan harapan  

c. Skor 1 untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan 

 

2. Teknik Pendukung  

a. Dokumentasi  

Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data 

sekunder yang berhubungan dengan masalaha penelitian, dalam 

kaitannya untuk melengkapi data primer.  Data-data tersebut atara lain, 

jumlah siswa, jumlah guru, keadaan sekolah, maupun data lain yang 

menunjang penelitian. 

b. Wawancara 



Wawancara dilakukan dengan megajukan pertanyaan langsung dengan 

resonden. Dalam prosesnya, penulis mengumpulkan data atau infor-

masi dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara 

langsung dengan informan sehingga infomasi yang diperoleh lebih 

jelas.  Adapun isi wawancara tersebut telah disiapkan oleh peneliti, 

sehingga wawancara ini bisa dikategorikan dengan wawancara 

tertutup.  

 

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang kurang jelas dari 

hasil  jawaban angket.  Teknik wawancara ini juga digunakan untuk 

memperoleh data dasar dalam membuat pendahuluan, khususnya 

mengenai latar belakang masalah.  Dengan wawancara akan diketahui 

keadaan sebenarnya permasalahan yang ada ditempat penelitian ter-

sebut.  Wawancara ini dilakukan dengan siswa maupun guru di SMP 

Tunas Harapan.  

 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

1. Uji Validitas  

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2008:144). Dengan 

istilah lain, validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan serta keshahihan suatu instrument. Dengan demikian untuk 

menentukan item soal dilakukan dengan control langsung terhadap teori-

teori yang melahirkan indikator yang dipakai ( Suharsimi Arikunto, 2008: 

168).  Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah logikal 



validity, yaitu dengan dosen pembimbing, dengan konsultan tersebut 

dilakukan perbaikan. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Penelitian yang menggunakan uji coba angket, dalam pelaksanaanya 

memerlukan  suatu alat pengumpulan data yang harus diuji reliabilitasnya. 

Uji reliabilitas merupakan istrumen yang cukup dapat dipercaya sebagai 

alat pengumpulan data, karena instrumrn tersebut cukup baik sehingga 

mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya ( Suharsimi Arikunto, 

2008:170). Uji reliabilitas dalam sebuah penelitian wajib dilakukan, uji 

reliabilitas angket dapat ditempuh dengan: 

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden  

2. Hasil uji coba dikelompokan kedalam item ganjil dan item genap 

dimana dari hasil angket uji coba angket tersebut dapat dibuat tabel 

sebagai berikut : 

 

Tabel  2 :  Hasil Uji Coba Angket Pengaruh Pembelajaran Pengayaan 

Berbentuk Teka-Teki Silang (TTS) Terhadap Kreativitas Sis-

swa SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013 Dari 10 Orang di Luar Responden untuk Item 

Ganjil (X) 

No 
Nomor Item Ganjil (X) 

Resp.  1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 Skor 

1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 27 

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

3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 28 

4 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 27 

5 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 31 

6 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 1 1 3 29 



7 3 3 3 3 2 1 2 3 1 2 1 1 3 28 

8 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 1 1 3 29 

9 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 29 

10 1 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 30 

  Sumber: Analisi Data Primer 

 

Tabel 3. Hasil Uji Coba Angket Pengaruh Pembelajaran Pengayaan       

Berbentuk Teka-Teki Silang (TTS) Terhadap Kreativitas Sis-

swa SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013 Dari 10 Orang di Luar Responden untuk Item 

Genap (Y) 

No 
Nomor Item Genap (Y) 

Resp.  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Skor 

1 1 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 28 

2 3 3 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 28 

3 2 3 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3 28 

4 2 3 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 28 

5 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 31 

6 2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 27 

7 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 26 

8 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 27 

9 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 30 

10 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 30 

 Sumber: Analisi Data Primer 

 

Tabel 4.Tabel kerja Untuk Melihat Korelasi Antara Item Ganjil (X) dan  

     Item Genap (Y) dari Uji Coba Angket 10 Orang di Luar  

No 

Responden X Y X
2
 Y

2
 X .Y 

1 27 28 729 784 756 

2 29 28 841 784 812 

3 28 28 784 784 784 

4 27 28 729 784 756 

5 31 31 961 961 961 

6 29 27 841 729 783 



7 28 26 784 676 728 

8 29 27 841 729 783 

9 29 30 841 900 870 

10 30 30 900 900 900 

Jumlah 287 283 8251 8031 8133 

Sumber: Analisi Data Primer 

3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan product 

moment,yaitu: 

   rxy = 
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   Keterangan:  

      = koefisien korelasi antara variable x dan variable y  

   xy = product dari gejala x dan y  

   N = Jumlah populasi  (Sutrisno Hadi, 1989:318) 

 

diketahui: 

X = 287 

Y = 283 

X
2 

= 8251
 

Y
2 

= 8031 

XY = 8133 

N = 10 



rxy=

  

   






















10

283
8031

10

287
8251

10

283287
8133

22
 

rxy=






















10

80089
8031

10

82369
8251

10

81221
8133

 

 

rxy=
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rxy=
  1,221,14
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rxy=
61,311

9,10
  

 

rxy= 61,0
65,17

9,10
  

Selanjutnya untuk mencari reliabilitas alat ukur ini, maka dilanjutkan 

dengan menggunakan rumus Sperman Brown agar diketahui koefisien 

seluruh item dengan langkah sebagai berikut : 

rxy= 
 

gg

gg

r

r

1

2
 

 



rxy= 
 

61,01

61,02


 

rxy= 
61,1

22,1
 

rxy= 0,75 

 

Dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian penulis mengkorelasikan 

dengan kreteria reliabilitas sebagai berikut : 

0,90 -1,00 :  Reliabilitas Tinggi 

0,50 -0,89 :  Reliabilitas Sedang 

0,00–0,49:  Reliabilitas Rendah 

Hasil analisi yang telah dilakukan di atas menunjukan bahwa item 

pertanyaan menunjukan angka kofesien reliabilitas 0,75 adalah termasuk 

relibilitas sedang. Berdasarkan hal tersebut maka angket dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. 

 

J. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu dengan 

mengidentifikasi data, menyeleksi, dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data 

kemudian menyusun data. Adapun tekniknya sebagai berikut: 

1. Untuk menentukan klasifikasi sekor ( nilai tertinggi, sedang, atau rendah ) 

menggunakan rumus interval, yaitu : 

 I= 
     

 
 



 

 Keterangan: 

 I     = Interval  

 NT = Nilai Tertinggi 

 NR = Nilai Terendah  

 K   = Kategori 

 (Sutrisno Hadi, 1986:12) 

 

2. Kemudian untuk rumus Chi Kuadrat untuk menegelola dan mgenganalisis 

data, akan dilakukan teknik analisis data dengan menggunakan rumus Chi 

Kuadrat sebagai berikut:  

    ∑∑
         

 

   

 

   

 

   

 

  

 Keterangan: 

   = chi kuadrat 

 ∑   
   jumlah baris 

 ∑   
   jumlah kolom 

     =Banyaknya data yang diharapkan terjadi 

              =Banyaknya hasil pengamatan 

Untuk member interpretasi terhadap kuatnya pengaruh, maka digunakan 

pedoman koefisien korelasi sebagai berikut: 

 0,00-0,199 : sangat rendah 

 0,20-0,399 : rendah 

 0,40-0,599 : sedang 



 0,60-0,799 : kuat 

 0,80-1,000 : sangat kuat 

 (Sugiyono, 2008) 

3. Kemudian data diuji dengan menggunakan rumus koefisien korelasi 

kontingensi sebagai berikut 

  √
  

    
 

 

Keterangan: 

C = koefisien kontingensi 

X
2
 = Chi kuadrat 

N = Sampel 

 

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat 

asosiasi factor-faktor, maka C dibandingkan dengan koefisien kontingensi 

maksimum. Harga C maksimum dengan dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut 

      √
   

 
 

 

Keterangan : 

m = harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan criteria uji 

pengaruh makin dekat dengan harga Cmaks makin besar derajat asosiasi 

antara factor. 

(Sutrisno Hadi, 1989:317) 

 



Dengan demikian derajat keerata hubungan dapat dilihat pada criteria 

keeratan hubungan, sebagai berikut : 

0,09 – 1,00 = hubungan sangat tinggi 

0,50 – 0,89 = hubungan tinggi 

0,21 – 0,49 = hubungan sedang 

0,00 – 0,20 = hubungan rendah 

( Sutrisno Hadi, 1989:273) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


