
 25 

 
 
 
 
 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Metode Penelitian 

 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

korelasional, yaitu suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data 

guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antar dua variabel 

atau lebih (Sukardi, 2007: 166). 

 
Metode penelitian korelasional ini bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana 

variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau 

lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. 

 
B. Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi 

 
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002: 108). 

Dengan mengacu pada pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun  

Ajaran 2009/2010 yang terdiri dari 5 kelas X A, X B, X C, X D, dan X E dengan 

jumlah 198 siswa. Hal ini dikarenakan untuk kelas X semua kelas mendapatkan 

pelajaran  geografi sedangkan untuk kelas XI dan XII, bagi siswa yang memilih 

jurusan IPA tidak mendapatkan pelajaran geografi. 
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2. Sampel  

 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2002:109). Menurutnya untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlahnya besar dapat diambil antara 10 -

15% atau 20 – 25% atau lebih (2002:112). 

 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proporsional 

random sampling. Besarnya sampel untuk kategori nilai yang tuntas dan tidak 

tuntas diambil 30% dan untuk menghindari tidak dapat bertemu pada saat 

pengambilan data maka digunakan sampel cadangan sebanyak 5% karena 

dikhawatirkan sampel yang telah ditentukan tidak bisa ditemui untuk dimintai 

keterangan yang dimaksudkan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar jumlah 

sampel menjadi seimbang dalam tiap kategori nilai sehingga jumlah sampel 

keseluruhan menjadi 60 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2 

berikut: 

 
Tabel 2: Populasi dan Sampel Siswa Geografi Kelas X Semester Ganjil 
Tahun Pelajaran 2009/2010 di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 
 
No. Kelas Populasi Sampel 

(30%) 
Sampel 

Cadangan  
(5%) 

1. X A 38 12 2 
2. X B 40 12 2 
3. X C 40 12 2 
4. X D 40 12 2 
5. X E 40 12 2 

Jumlah 198 60 10 
Sumber: Hasil Perhitungan 
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Untuk menentukan siswa yang akan dipilih menjadi anggota sampel penelitian 

seperti yang terlihat pada tabel 2, dilakukan melalui cara undian. Caranya, siapkan 

kertas kecil-kecil lalu ditulis nama siswa, satu nama untuk setiap kertas. 

Kemudian kertas ini digulung dan dimasukkan ke dalam kotak. Jumlah gulungan 

kertas tersebut disesuaikan dengan jumlah siswa per kelas. Gulungan kertas dalam 

kotak itu dikocok lalu dikeluarkan satu dicatat namanya. Kertas yang sudah 

terambil diganti dengan gulungan kertas kosong kemudian dimasukkan kembali 

ke dalam kotak lalu dikocok lagi untuk mengambil sampel berikutnya. Apabila 

nama siswa yang terambil sama maka kertas dimasukkan lagi dan tidak dicatat 

namanya. Selanjutnya kertas dikocok lagi untuk mengambil sampel berikutnya 

sampai jumlah yang diperlukan dalam tiap kategori nilai. Cara ini juga digunakan 

untuk mengambil sampel pada kelas yang lain. 

 
C. Variabel Penelitian  

 
1. Variabel Bebas (Independent Variable)  

 
Variabel bebas adalah Variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah cara belajar siswa (X1), kelengkapan sarana belajar di 

rumah (X2), dan minat belajar geografi (X3) kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung.    

 
2. Variabel Terikat (Dependent Variable)  

 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2009/2010. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

 
1. Cara Belajar 

 
Cara belajar merupakan metode yang digunakan siswa secara teratur pada saat 

belajar, artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa dalam situasi belajar dan 

dilaksanakannya secara teratur. 

 
Cara belajar siswa menyangkut hal-hal  sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan jadwal, merupakan pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan 

yang dilaksanakan oleh seseorang setiap harinya secara teratur. 

1. Apabila siswa membuat jadwal serta melaksanakannya setiap hari, maka 

di beri skor 3. 

2. Apabila jadwal yang dibuat kadang-kadang ditepati, diberi skor 2. 

3. Apabila tidak pernah membuat jadwal dan melakukan kegiatan belajar asal 

ada keinginan saja, diberi skor 1. 

 
b. Membaca buku pelajaran, merupakan suatu kegiatan memahami isi (makna) 

dari apa yang tertulis pada buku tersebut. 

1. Apabila siswa selalu membaca buku pelajarannya setiap hari, maka di beri 

skor 3. 

2. Apabila siswa tidak setiap hari membaca buku pelajarannya, diberi skor 2. 

3. Apabila siswa pada saat akan ujian saja membaca buku pelajarannya, 

diberi skor 1. 
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c. Membuat catatan, merupakan kegiatan merangkum atau mengambil intisari 

dari apa yang telah didapatnya, baik dari hasil membaca atau mendengarkan 

penjelasan yang telah disampaikan oleh guru di dalam buku catatannya. 

1. Apabila siswa selalu membuat catatan-catatan yang penting, maka di beri 

skor 3. 

2. Apabila siswa kadang-kadang membuat catatan dari hasil apa yang telah 

didapatnya di dalam buku catatannya, diberi skor 2. 

3. Apabila siswa tidak pernah membuat catatan dalam bukunya, diberi skor 

1. 

 
d. Mengulangi bahan pelajaran, merupakan kegiatan mempelajari kembali materi 

pelajran yang telah didapatnya, baik dari hasil membaca atau mendengarkan 

penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. 

1. Apabila siswa selalu mempelajari kembali dari yang telah didapatnya, 

diberi skor 3. 

2. Apabila siswa kadang-kadang mempelajari kembali materi yang telah 

didapatnya, diberi skor 2. 

3. Apabila siswa tidak pernah sama sekali mengulangi materi yang telah 

didapatnya, diberi skor 1. 

 
e. Mengerjakan tugas, adalah melakukan kegiatan yang telah diperintahkan oleh 

guru dan wajib dikerjakan oleh siswa.  

1. Apabila tugas yang telah diperintahkan oleh guru selalu dikerjakan sebaik-

baiknya, diberi skor 3. 
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2. Apabila tugas yang telah diperintahkan oleh guru kadang-kadang 

dikerjakan, diberi skor 2. 

3. Apabila siswa yang telah diperintahkan oleh guru tidak pernah dikerjakan 

dan hanya menyontek dari teman yang telah mengerjakannya, diberi skor 

1. 

 
Untuk mendapatkan data mengenai cara belajar siswa, siswa diberikan beberapa 

pertanyaan dalam bentuk angket. Jumlah pertanyaan dalam angket sebanyak 20 

pertanyaan dengan 3 alternatif jawaban, dengan ketentuan bila memilih a, 

memperoleh skor 3, bila memilih b, memperoleh skor 2, dan bila memilih c skor 

1. Skor tertinggi 60 dan skor terendah 20. 

 
Setelah angket disebarkan kepada responden langkah selanjutnya adalah 

menggolongkan tingkatan cara belajar menurut kategori teratur, kurang teratur, 

dan tidak teratur dengan menggunakan rumus interval. 

 

K

NRNT
I


  (Soegyarto Mangkuatmodjo, 1997: 37) 

 
Ket. NT  Skor yang paling tinggi 

        NR  Skor yang paling rendah 

          K  Jumlah alternatif jawaban 
 
Skor tertinggi 60 dan skor terendah 20 maka: 

3

2060 
I  

   13
3

40
  



 31 

Berdasarkan rumus interval di atas, maka kelengkapan sarana belajar dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:  

Skor 48 – 60 : cara belajar teratur 

Skor 34 – 47 : cara belajar kurang teratur 

Skor 20 – 33 : cara belajar tidak teratur 

 
2. Kelengkapan Sarana Belajar Geografi di Rumah 

 
a. Sumber belajar geografi adalah semua sumber belajar yang dapat menunjang 

prestasi belajar siswa, dengan indikator jenis-jenis sumber belajar yaitu buku 

cetak, buku catatan, LKS. 

1. Lengkap, apabila siswa memiliki semua sumber belajar seperti: buku 

paket, buku catatan, LKS, diberi skor 3. 

2. Kurang lengkap, apabila siswa memiliki 2 sumber belajar, maka diberi 

skor 2. 

3. Tidak lengkap, apabila siswa hanya memiliki 1 sumber belajar, maka 

diberi skor 1 

 
b. Media belajar geografi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, minat siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi, dengan indikator jenis-jenis media belajar yaitu peta, atlas, dan 

globe. 

1. Lengkap, apabila siswa memiliki semua media belajar seperti: peta, atlas, 

dan globe, diberi skor 3. 
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2. Kurang lengkap, apabila siswa memiliki 2 media belajar, maka diberi skor 

2. 

3. Tidak lengkap, apabila siswa hanya memiliki 1 media belajar, maka diberi 

skor 1 

 
c. Alat belajar adalah jumlah alat tulis yang dimiliki siswa yang dapat 

menunjang dalam proses belajar, dengan indikator macam-macam alat belajar 

yaitu alat-alat tulis berupa pena, pensil, mistar, karet penghapus, keras tulis, 

spidol, busur ,jangka, dan alat-alat lain berupa meja, kursi dan rak buku. 

1. Lengkap, apabila siswa memiliki minimal 6 alat tulis seperti: pena, pensil, 

mistar, karet penghapus, keras tulis, spidol, busur, jangka, dan memiliki 

meja, kursi dan rak buku, maka diberi skor 3. 

2. Kurang lengkap, apabila siswa memiliki 3-5 alat tulis dan memiliki 2 dari 

alat belajar yaitu meja, kursi atau rak buku, maka diberi skor 2. 

3. Tidak lengkap, apabila siswa hanya memiliki 2 alat tulis dan hanya 

memiliki 1 alat belajar serupa meja, kursi atau rak buku, maka diberi skor 

1. 

 
d. Ruang belajar adalah suatu ruangan atau tempat belajar yang dimiliki siswa 

dalam proses belajar, dengan indicator macam-macam ruanga belajar yaitu 

ruangan khusus untuk belajar dan ruang lain di rumah. 

1. Lengkap, apabila siswa memiliki ruangan khusus untuk belajar, diberi skor 

3. 
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2. Kurang lengkap, apabila siswa belajar dengan memanfaatkan salah satu 

ruangan dalam rumah secara tetap seperti ruang tamu atau ruang makan, 

maka diberi skor 2. 

3. Tidak lengkap, apabila siswa belajar dengan menggunakan salah satu 

ruangan di rumah namun ruangan yang digunakan tidak menentu, maka 

diberi skor 1. 

 
e. Penerangan adalah sinar atau cahaya lampu yang berperan penting bagi 

kelancaran belajar siswa di rumah terutama pada waktu malam hari, dengan 

indikator macam-macam penerangan yaitu penerangan belajar dari listrik dan 

bukan listrik, seperti lampu meja belajar dan lampu penerangan ruangan dan 

lampu bukan dari listrik. 

1. Lengkap, apabila siswa memiliki penerangan belajar dari listrik seperti: 

lampu meja belajar dan penerangan ruangan, diberi skor 3. 

2. Kurang lengkap, apabila siswa hanya menggunakan 1 penerangan ruangan 

belajar dari listrik, maka diberi skor 2. 

3. Tidak lengkap, apabila siswa menggunakan penerangan belajar dari 

penerangan bukan listrik, maka diberi skor 1. 

 
Untuk mendapatkan data mengenai kelengkapan sarana belajar di rumah, siswa 

diberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk angket. Jumlah pertanyaan dalam 

angket sebanyak 25 pertanyaan dengan 3 alternatif jawaban. Bila memilih a, 

memperoleh skor 3, bila memilih b, memperoleh skor 2, dan bila memilih c, 

memperoleh skor 1. Skor tertingggi 75 dan skor terendah 25. 
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Setelah angket disebarkan kepada responden langkah selanjutnya adalah 

menggolongkan tingkatan sarana belajar yang lengkap, kurang lengkap, dan tidak 

lengkap dengan menggunakan rumus interval. Dengan demikian skor tertinggi 

yang diperoleh adalah 75 dan skor terendah adalah 25, maka: 

 

3

2575 
I  

   16
3

50
  

 

Berdasarkan rumus interval di atas, maka kelengkapan sarana belajar dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:  

Skor 59 – 75 : Sarana belajar lengkap 

Skor 42 – 58 : Sarana belajar kurang lengkap 

Skor 25– 41 : Sarana belajar tidak lengkap 

 
3. Minat Belajar Geografi 

 
Minat belajar geografi adalah merupakan gejala psikis yang ada pada diri siswa 

untuk merasa tertarik pada mata pelajaran geografi, sehingga ada kecenderungan 

dalam diri siswa untuk mempelajari pelajaran geografi dengan senang hati. 

Untuk memperoleh data tentang minat belajar siswa terhadap pelajaran geografi 

penulis menggunakan daftar pertanyaan sejumlah 20 soal dengan 3 alaternatif 

jawaban, ketentuan bila memilih a, memperoleh skor 3, bila memilih b, 

memperoleh skor 2 dan bila memilih c, memperoleh skor 1. Setelah angket 

disebarkan kepada responden langkah selanjutnya adalah menggolongkan 

tingkatan tinggi dan rendahnya minat dengan menggunakan rumus interval. 
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Dengan demikian skor tertinggi yang diperoleh adalah 60 dan skor terendah 

adalah 20, maka: 

3

2060 
I  

   13
3

40
  

 
Berdasarkan rumus interval di atas, maka minat belajar dapat dikelompokkan 

sebagai berikut:  

Skor 48 – 60 : Minat belajar tinggi 

Skor 34 – 47 : Minat belajar sedang  

Skor 20 – 33 : Minat belajar rendah 

 
4. Prestasi Belajar Geografi 

 
Nilai prestasi belajar yang dipakai dalam penelitian ini  adalah nilai ujian semester 

(US) geografi siswa untuk kelas X semester ganjil tahun pelajaran 2009/2010. 

Nilai yang diperoleh siswa dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori berikut: 

 
Tabel 3. Persentase Ketuntasan Belajar Geografi Siswa Kelas X Semester 
Ganjil SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2009/2010 
 

Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 

Persentase (%) 

Tuntas (≥65) 32,3 
Tidak Tuntas (<65) 67,7 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

 
1. Teknik Kuesioner 

 
Dalam bukunya Suharsimi (2006 : 225) berpendapat bahwa kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. 

Jenis kuesioner yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner 

tertutup, artinya jawaban sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih. 

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mencari informasi yang lengkap 

mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan responden. Teknik ini digunakan 

untuk mendapatkan data langsung dari responden (data primer) tentang cara 

belajar siswa, kelengkapan sarana belajar geografi di rumah, dan minat belajar 

geografi dengan menggunakan daftar pertanyaan.  

 
2. Teknik Tes 

 
Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2006:127). 

Instrument tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan 

pencapaian atau prestasi. Tes prestasi ini diberikan setelah peserta telah 

mempelajari hal-hal sesuai dengan yang akan diteskan. Bentuk tes yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tes obyektif yang berjenis pilihan ganda. 

Sumber tes dari buku Geografi untuk SMA kelas X . Dalam penelitian ini tes 
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digunakan untuk mendapatkan informasi prestasi siswa kelas X di SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. 

 
3. Teknik Dokumentasi 

 
Dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002:135). Teknik ini juga dipergunakan untuk 

memperoleh data mengenai nilai semester ganjil  pelajaran geografi siswa kelas X 

semester ganjil tahun ajaran 2009/2010.  

 
F. Teknik Analisis Data  

 
1.  Uji Persyaratan Instrumen 
 
Untuk mendapatkan data yang akurat, maka alat pengumpul data harus memenuhi 

syarat yang baik yakni, memenuhi dua persyaratan yaitu validitas dan reliabilitas. 

 
1.1 Uji Validitas Instrumen 

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas yang tinggi, sebaiknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (Suharsimi Arikunto, 2006:168). 

 
Untuk mengukur validitas suatu instrumen digunakan rumus Korelasi Product 

Moment. Dimana dalam penghitungannya penulis menggunakan bantuan program 
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SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 16.0. dengan rumus 

sebagai berikut:     
    

     2222 







YYNXXN

YXXYN
rxy  

Dimana: xyr  = Koefisien korelasi 

 X  = Jumlah skor item 

Y  = Jumlah skor total 

N = Jumlah responden 
 

Dengan kriteria uji sebagai berikut: 

Apabila tabelxy rr  , maka pengukuran/kuesioner tersebut valid dan sebaliknya 

apabila tabelxy rr   maka kuesioner tersebut tidak valid (Suharsimi Arikunto, 

2006:170) 

 
1.2  Uji Reliabilitas Instrumen 

 
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

 
Adapun rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen pada 

penelitian ini adalah rumus Alpha. Dimana dalam penghitungannya penulis 

menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 

versi 16.0. dengan rumus sebagai berikut: 
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Dimana : 11r  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 


2

b  = Jumlah varians butir 

t
2  = Varians total 

 

Keputusan diambil dengan membandingkan 11r  dengan tabelr  

Kaidah keputusan: 

Jika tabelrr 11  berarti reliabel 

Jika tabelrr 11  berarti tidak reliabel 

(Suharsimi Arikunto, 2006:180) 

 
1.3 Tingkat Kesukaran 

 
Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 

dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan 

indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 

1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Dalam penelitian ini untuk 

mengukur tingkat kesukaran suatu soal menggunakan rumus sebagai berikut : 

T

LU
TK


  

Keterangan : 

TK  = Tingkat Kesukaran 

U    = Jumlah kelas atas yang bisa jawab 

L     = Jumlah kelas bawah yang bisa jawab 

T     = Jumlah peserta tes  (Fachri Thaib, 2003:58) 
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Dengan kriteria sebagai berikut : 

Jika soal dengan tingkat kesukaran 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

Jika soal dengan tingkat kesukaran 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Jika soal dengan tingkat kesukaran 0,71 sampai 1,00 adalah mudah 

 
1.4 Daya Pembeda 

 
Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). 

 
Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut: 

a.  0,00-0,20 adalah soal jelek 

b. 0,21-0,40 adalah soal cukup 

c. 0,41-0,70 adalah soal baik 

d. 0,71-1,00 adalah soal baik sekali 

e. – (negatif) adalah soal tidak baik (dibuang saja) 

Sedangkan untuk mengukur daya pembeda suatu soal menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
T

LU
DP

2
1


  

Keterangan: 

DP = Daya pembeda 

U   = Jumlah kelas atas yang bisa jawab 

L   = Jumlah kelas bawah yang bisa jawab 

T   = Jumlah peserta tes (fachri Thaib, 2003:59) 
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1.5 Pola Jawaban 

 
Pola jawaban tes adalah distribusi peserta tes dalam menentukan pilihan jawaban 

pada soal pilihan ganda. Pola jawaban diperoleh dengan menghitung banyaknya 

testee (peserta tes) yang memilih pilihan jawaban a, b, c, d, dan e atau tidak 

memilih (blangko). Dari jawaban terlihat apakah pengecoh (distractor) berfungsi 

sebagai pengecoh yang baik atau tidak. Pengecoh yang tidak terpilih sama sekali 

oleh peserta tes berarti pengecoh tersebut jelek, terlalu menyolok menyesatkan. 

Sebaliknya sebuah pengecoh dapat berfungsi dengan baik apabila mempunyai 

daya tarik yang besar bagi peserta tes yang kurang memahami konsep atau kurang 

menguasai bahan. Suatu distractor atau pengecoh dapat dikatakan berfungsi 

dengan baik, jika paling sedikit dipilih oleh 5% peserta tes. 

 
2. Uji Persyaratan Analisis 

 
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

persyaratan analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product 

and Service Solutions) versi 16.0  yaitu: 

 
2.1 Uji Normalitas 
 
 
Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model 

penelitian yang diajukan. Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi 

distribusi data dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data 

yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah 

data yang memiliki distribusi normal. Normal atau tidaknya berdasarkan patokan 

distribusi normal dari data dengan mean dan standar deviasi yang sama. 
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Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita 

miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi 

yang sama dengan data kita. Beberapa teknik statistik khususnya statistik 

parametrik mensyaratkan bahwa data harus mengikuti bentuk distribusi normal. 

Banyak teknik yang dipergunakan untuk uji normalitas, dalam pengujian ini 

penulis menggunakan teknik Kolmogorov Smirnov, Shapiro Wilk, dan Plot 

grafik.  

 
Rumusan Hipotesis: 

Ho : Data Berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha : Data Berasal dari populasi yang tidak normal 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

 Tolak Ho apabila nilai Signifikansi  (Sig.) < 0,05 berarti distribusi sampel 

tidak normal. 

 Terima Ho apabila nilai Signifikansi  (Sig.) > 0,05 berarti distribusi 

sampel normal. 

 
2.2 Uji Homogenitas 

 
Uji ini dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians populasi yang   

berdistribusi  normal. Uji homogenitas  menggunakan  uji Barletts. Menurut 

Singgih, jika nilai probalitasnya  > 0,05 maka data berasal dari populasi yang 

variansnya sama atau homogen.  
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Rumusan Hipotesis: 

Ho : Varians populasi adalah homogen 

Ha : Varians populasi adalah tidak homogen 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

 Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka Ho diterima 

 Jika probabilitas (Sig.) < 0,05 maka Ho ditolak 

 
2.3 Uji Linieritas 

 
Uji linieritas digunakan untuk menguji linier tidaknya suatu data yang 

dianalisis  yaitu  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat. Untuk melakukan 

uji linieritas diperlukan adanya rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Model regresi berbentuk linier 

Ha : Model regresi berbentuk non linier 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

Menggunakan koefisien signifikansi (Sig.) dengan cara membandingkan nilai Sig. 

Dari Deviation From Linearity pada tabel anova.  

 Apabila nilai Sig. Pada deviation from linearity  > 0,05 maka Ho diterima. 

 Apabila nilai Sig. Pada deviation from linearity  < 0,05 maka Ho ditolak. 

 
3. Hasil Uji Coba Instrumen 

 
3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner  dan Tes 

 
Dari hasil perhitungan validitas instrumen bahwa dari 90 soal secara keseluruhan 

terdapat 24  item yang tidak valid dengan perincian pada Tabel 4 sebagai berikut: 
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Tahun 2010 
 
No Soal Untuk Variabel Jumlah Soal 

Sebelum Uji 
Instrumen 

No Item Yang Tidak 
Valid 

Jumlah 
Soal 

Tidak 
Valid 

Jumlah 
Soal 
Valid 

1 Cara Belajar Siswa 32 5,6,7,14,20,21, 
25,27,28,29,31,32 

12 20 

2 Kelengkapan Sarana 
Belajar di Rumah 

29 4,14,20,25 4 25 

3 Minat Baca 
Mahasiswa 

23 4,14,20 3 20 

4 Prestasi Belajar 30 2,5,6,9,22 5 25 
Jumlah 90 

item 
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Coba Instrumen 2010 

 
Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa dari 32 soal untuk variabel 

cara belajar siswa ada 12 soal diantaranya dinyatakan tidak valid. Sedangkan dari 

29 soal untuk variabel kelengkapan sarana belajar di rumah ada 4 soal diantaranya 

dinyatakan tidak valid, dari 23 soal untuk variabel minat belajar geografi ada 3 

soal diantaranya dinyatakan tidak valid, dan dari 30 soal untuk variabel prestasi 

belajar ada 5 soal diantaranya dinyatakan tidak valid. 

 
Dengan demikian item kuesioner yang dinyatakan valid secara keseluruhan ada 90 

item.  Item-item yang valid tersebut akan digunakan sebagai instrumen dalam 

penelitian, sedangkan item yang tidak valid akan dibuang dan tidak akan 

digunakan sebagai instrumen dalam penelitian.   

 
3.2 Hasil Uji Reliabilitas Instumen Kuesioner  dan Tes 
 
 
Dalam mengukur reliabilitas pada uji instrumen ini adalah dengan menggunakan 

rumus Alpha. Untuk butir soal nomor 5,6,7,14,20,21,25,27,28,29,31,32 tentang 

cara belajar siswa, nomor soal 4,14,20,25 tentang kelengkapan sarana belajar di 
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rumah, nomor soal 4,14,20 tentang minat belajar geografi, dan nomor soal 2,5,6,9 

,22 tentang prestasi belajar geografi maka tidak dimasukkan/tidak dihitung lagi 

dalam perhitungan reliabilitas instrumen.  

 
Penetapan keputusan reliabel atau tidaknya suatu instrumen diambil setelah 

membandingkan r 11 dengan r tabel. Jika r hasil perhitungan (r 11) yang diperoleh 

lebih kecil dari r tabel maka instrumen tersebut dianggap tidak reliabel. Sebaliknya 

jika hasil perhitungan (r 11) lebih besar dari r tabel maka instrumen tersebut 

dianggap reliabel. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tahun 2010 
 

No Soal Untuk Variabel Harga br  Harga tabelr   

(N=20)  
Keterangan 

1 Cara Belajar Siswa 0,931 0,444 reliabel 

2 
Kelengkapan Sarana Belajar Di 
Rumah 

0,908 0,444 reliabel 

3 Minat Belajar Geografi 0,969 0,444 reliabel 
4 Prestasi Belajar Geografi 0,929 0,444 reliabel 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Coba Instrumen  
 

Berdasarkan hasil uji instrumen yang ditunjukkan pada Tabel 5 di atas dapat 

diketahui bahwa harga r 11 lebih besar daripada  r tabel  artinya instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Dengan demikian instrumen 

yang digunakan sudah cukup dipercaya sebagai alat pengumpul data dalam 

penelitian yang akan dilakukan.  
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4. Hasil Uji Persyaratan Analisis 

 
4.1 Hasil Uji Normalitas 

 
Dari hasil perhitungan test of normality didapat bahwa angka sig. untuk variabel 

cara belajar pada uji Kolmogorov Smirnov diperoleh 0,200 > 0,05, untuk variabel 

kelengkapan sarana belajar diperoleh 0,200 > 0,05, dan untuk variabel minat 

belajar diperoleh 0,200 > 0,05. Sedangkan untuk variabel cara belajar pada uji 

Shapiro Wilk diperoleh 0,628 > 0,05, untuk variabel kelengkapan sarana belajar 

diperoleh 0,408 > 0,05, dan untuk variabel minat belajar diperoleh 0,772 > 0,05. 

Maka distribusi data variabel-variabel tersebut adalah normal. Untuk analisis plot 

grafik  jika suatu distribusi normal, maka akan tersebar di sekeliling garis. Terlihat 

pada gambar hampir semua data tersebar pada garis lurus walaupun ada satu data 

jauh dari garis. Dengan demikian Ho diterima karena data semua variabel adalah 

normal.  

 
4.2 Hasil Uji Homogenitas 

 
Dari hasil perhitungan test of Homogeneity of variances ternyata untuk variabel 

cara belajar diperoleh 0,955 > 0,05, untuk variabel kelengkapan sarana belajar 

diperoleh 0,339 > 0,05, dan untuk variabel minat belajar diperoleh 0,976 > 0,05. 

Dengan demikian maka varians populasi adalah homogen (menerima Ho) karena 

nilai ketiga probabilitas (sig.) > dari 0,05. 
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4.3. Hasil Uji Linieritas 

 
Dari hasil perhitungan uji linieritas ternyata nilai Sig. pada Deviation From 

Linearity  untuk variabel cara belajar diperoleh 0,456 > 0,05, untuk variabel 

kelengkapan sarana belajar diperoleh 0,733 > 0,05, dan untuk variabel minat 

belajar diperoleh 0,865 > 0,05. Maka Ho diterima yang menyatakan regresi 

berbentuk linier. 

 
G. Analisis Data Hasil Penelitian 

 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

data Korelasi Product Moment. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

xyr
  

     2222 

 




YYNXXN

YXXYN
                  

 
Keterangan:  
 

xyr  = Koefisien korelasi antara X dan Y    

X = Jumlah seluruh skor X     

Y = Jumlah seluruh skor Y 

 2X  = Jumlah seluruh kuadrat skor X 

 2Y = Jumlah seluruh kuadrat skor Y 

 XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

N = Jumlah sampel yang diteliti 

(Riduwan, 2004:136) 
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Untuk pengujian hipotesis keempat menggunakan korelasi ganda dengan tiga 

variabel bebas. Dalam perhitungannya penulis menggunakan bantuan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 16.0. 

 
Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

a. Ada hubungan antara X dan Y jika koefisien korelasi 0  atau 0xyr , dan 

tidak ada hubungan jika .0xyr  

b. Jika nilai xyr  positif maka hubungan antara X dan Y bersifat positif, jika xyr  

negatif maka hubungan antara X dan Y bersifat negatif. 

c. Untuk tingkat keeratan hubungan X dan Y dapat diketahui setelah nilai 

xyr yang diperoleh dikonsultasikan pada tabel interpretasi nilai r (Tabel 6). 

d. Terdapat hubungan yang signifikan pada taraf 5% bila xyr  hitung sama atau 

lebih besar daripada xyr  tabel ( xyr  hitung ≥ xyr  tabel). 

 
Tabel 6. Interpretasi nilai r 
 

No Besar Nilai r Interpretasi Keeratan Hubungan 
1 Antara 0,80-1,000 Sangat kuat 
2 Antara 0,60-0,799 Kuat 
3 Antara 0,40-0,599 Cukup kuat 
4 Antara 0,20-0,399 Rendah 
5 Antara 0,00-0,199 Sangat rendah  

(Riduwan, 2004:136) 
 
 
 

 

 

 

 


