
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Korelasi.

Sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2006:270): “Metode Penelitian

Korelasional adalah suatu alat statistik, yang dapat digunakan untuk

membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat

menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel ini”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan positif yang kuat dan

signifikan antara sikap siswa terhadap pelajaran geografi dan motivasi belajar

siswa dengan prestasi belajar siswa kelas XI IPS Tahun Pembelajaran 2009/2010.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2006:270). “Tujuan

penelitian korelasional adalah untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan

apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130).

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI
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IPS di SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan Tahun Pembelajaran 2009/2010

yang terdiri dari 3 kelas yang berjumlah 112 siswa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Mengenai besarnya

sampel penulis mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006:134) yaitu:

“Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika

jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengambilan sampel menggunakan

Teknik Proporsional Random Sampling yaitu pengambilan sampel dengan

memperhatikan jumlah populasi dalam tiap-tiap kelas yang dilakukan secara acak

atau random untuk menentukan jumlah sampel tiap-tiap kelas. Digunakan teknik

ini karena pada tiap-tiap kelas berbeda-beda, sehingga dapat diperoleh sampel

yang reperesentatif (dapat mewakili) dengan banyaknya subyek dalam tiap-tiap

kelas.

Adapun cara pengambilan sampelnya melalui undian, dengan menulis daftar

anggota nama populasi per kelas sesuai dengan nomor urutnya pada kertas kecil

yang digulung sesuai dengan jumlah siswa di kelas tersebut dan dimasukkan

dalam kotak dan diundi, nama yang keluar diambil sebagai responden untuk

sampel tiap-tiap kelas dan nama yang sudah keluar diganti dengan gulungan

kertas kosong kemudian dimasukkan lagi ke dalam kotak sehingga setiap siswa di

kelas tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih lagi, kemudian
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dilakukan pengundian lagi untuk mendapatkan nama responden yang lain sampai

jumlah sampel dan sampel cadangannya terpenuhi pada tiap-tiap kelas. Jika kertas

kosong keluar kembali maka tidak ditulis lagi sebagai sampel tetapi dimasukkan

kembali dan diundi lagi sampai keluar nama yang lain. Demikian seterusnya

sampai jumlah sampel dan sampel cadangan berjumlah 51 siswa. Sampel

cadangan digunakan apabila sampel yang ditetapkan tidak ada pada saat dilakukan

penelitian.

Dalam penelitian ini  sampel diambil sebesar 40% dari jumlah populasi pada tiap-

tiap kelas siswa, sehingga ke tiga kelas tersebut diperoleh sampel yaitu berjumlah

45 siswa. Kemudian dari hasil sebaran sampel di atas dapat dilihat pada Tabel 3

berikut ini :

Tabel 3. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian menurut Kelas
No Kelas Populasi * Sampel ** Cadangan

1 XI IPS 1 40 16 2
2 XI IPS 2 37 15 2
3 XI IPS 3 35 14 2

Jumlah 112 45 6
Sumber : * Dokumentasi Guru Geografi Tahun Pembelajaran 2009/2010

** Hasil Perhitungan Penulis

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (X) atau Independent Variable

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam

penelitian ini variabel bebasnya adalah sikap siswa terhadap pelajaran Geografi

(X1) dan motivasi belajar siswa (X2).



40

2. Variabel Terikat (Y) atau Dependent Variable

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel

terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar mata pelajaran Geografi siswa

kelas XI IPS di SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan Tahun Pembelajaran

2009/2010 yang selanjutnya disebut variabel (Y).

D. Definisi Operasional Variabel

1. Sikap siswa terhadap pelajaran Geografi

Sikap siswa terhadap pelajaran Geografi adalah kecenderungan siswa untuk

bertindak dan bereaksi senang atau tidak senang terhadap pelajaran Geografi.

Travers (1977), Gagne (1977), dan Cronbach (1977) yang dikutif oleh Abu

Ahmadi (2007 : 151) sependapat bahwa sikap melibatkan 2 (dua) komponen yang

saling berhubungan dan rupanya pendapat ini diterima sampai saat ini yaitu :

1. Komponen kognitif, berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang
didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan objek.

2. Komponen afektif, menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu
emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan sebagai
menyenangkan atau tidak menyenangkan.

Sikap melibatkan 2 (dua) komponen yang saling berhubungan yaitu : komponen

afektif, dan komponen konatif. Dari pengertian tersebut, maka indikator sikap

adalah:

1. Komponen afektif,

a. Emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan pelajaran

Geografi (sikap positif atau negatif terhadap pelajaran Geografi).
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2. Komponen konatif,.

a. Kecenderungan bertingkah laku (untuk bertindak pada waktu

pembelajaran Geografi).

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel sikap siswa terhadap pelajaran

Geografi adalah skala Likert dalam bentuk 5 (lima) alternatif  jawaban:

1. Sangat Setuju (SS) skor 5

2. Setuju (S) skor 4

3. Kurang Setuju (KS) skor 3

4. Tidak Setuju (TS) skor 2

5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

Jumlah pernyataan berjumlah 29 pernyataan, adapun skor tiap pernyataan berkisar

1-5 dengan ketentuan untuk pernyataan yang bersifat positif skornya mulai dari

5-1. Untuk pernyataan bersifat negatif skornya mulai dari 1-5. Sehingga skor total

tertinggi 145 dan skor total terendah adalah 29.

Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori sikap siswa ini

sebagai berikut :
K

NRNT
I


 (Soegyarto Mangkuatmodjo, 1997: 37)

Keterangan :

I = Interval

NT = Skor yang paling tinggi

NR = Skor yang paling rendah

K = Jumlah alternatif jawaban
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Maka,
2

29145 
I

58

Setelah diketahui hasil perhiungan dengan rumus di atas, maka sikap siswa

terhadap pelajaran geografi dikategorikan sebagai berikut :

87-145 = Sikap positif

29-86 = Sikap negatif

2. Motivasi Belajar

Menurut Sardiman (2007 : 86) Motivasi dapat dilihat dari berbagi sudut pandang.

Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat bervariasi.

Motivasi intrinsik dan ekstrinsik

a. Motivasi intrinsik
Yang dimaksud denan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi
aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri
setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

b. Motivasi ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena
adanya perangsang dari luar.

Di dalam kegiatan pembelajaran peranan motivasi intrinsik dan ekstrinsik sangat

diperlukan. Dengan motivasi, siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif,

dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.

Maka, guru harus berhati-hati dalam memberikan serta menumbuhkan motivasi

bagi perkembangan belajar siswa.

a. Motivasi intrinsik

1. Keinginan untuk maju dalam meningkatkan pengetahuan

2. Dorongan untuk memperoleh ketrampilan
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3. Ketekunan dalam mengahadapi tugas

4. Rasa senang untuk belajar

5. Keuletan dalam mengahadapi masalah

6. Kebutuhan untuk keperluan cita-cita

b. Motivasi ekstrinsik

1. Hukuman

2. Penghargaan/pujian

3. Fasilitas dan sarana

4. Dorongan orang tua

5. Dorongan dari guru

6. Dorongan dari teman

Dengan jumlah pernyataan untuk motivasi belajar siswa sebanyak 21 pernyataan.

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi belajar siswa adalah

skala Likert dalam bentuk 5 (lima) alternatif  jawaban:

1. Sangat Setuju (SS) skor 5

2. Setuju (S) skor 4

3. Kurang Setuju (KS) skor 3

4. Tidak Setuju (TS) skor 2

5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

Dari analisis kuesioner diperoleh skor motivasi belajar siswa tertinggi 105 dan

terendah 21.
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Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori motivasi belajar siswa

ini sebagai berikut :
K

NRNT
I


 (Soegyarto Mangkuatmodjo, 1997: 37)

Keterangan :

I = Interval

NT = Skor yang paling tinggi

NR = Skor yang paling rendah

K = Jumlah alternatif jawaban

Maka,
3

21105 
I

28

Jadi, skor motivasi,

77-105 = Motivasi tinggi

49-76 = Motivasi sedang

21-48 = Motivasi rendah

3. Prestasi Belajar Siswa

Prestasi belajar mata pelajaran geografi adalah hasil yang dicapai siswa dalam

mata pelajaran geografi setelah siswa selesai mengikuti kegiatan belajar. Prestasi

belajar yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai test yang dilakukan oleh

peneliti. Soal yang diberikan oleh peneliti merupakan bentuk soal pilihan ganda

sebanyak 40 soal dimana soal tersebut sudah diuji coba dan kemudian diteskan

kepada 45 responden sehingga diperoleh nilai akhir yang dicapai siswa kelas XI

IPS SMA Swadhipa Natar Tahun Pembelajaran 2009/2010.



45

Nilai yang diperoleh siswa kemudian dikelompokan berdasarkan nilai yang

dipakai oleh guru di SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan Tahun Pembelajaran

2009/2010.

1. Prestasi belajar siswa tuntas, apabila nilai Ujian Semester siswa ≥ 6,5

2. Prestasi belajar siswa tidak tuntas, apabila nilai Ujian Semester siswa < 6,5

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Kuesioner

Dalam bukunya Suharsimi Arikunto (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. Kuesioner ini dibuat

oleh peneliti, sehingga perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui

validitas dan reliabilitas instrument. Setelah diketahui kevaliditan dan kereliabelan

instrument baru dilakukan tes kuesioner. Dalam penelitian ini teknik kuesioner

digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai sikap siswa terhadap pelajaran

geografi dan motivasi belajar siswa kelas XI IPS di SMA Swadhipa Natar

Lampung Selatan.
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2. Teknik Tes

Tes adalah serentetan 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. Tes prestasi ini dibuat oleh peneliti yaitu

untuk mengetahui validitas, reabilitas, tingkat kesulitan, daya pembeda dan pola

jawaban instrument yang akan diteskan maka perlu dilakukan uji coba instrument

tes terlebih dahulu setelah diketahui kevaliditan, kereliabelan, tingkat kesukaran,

daya pembeda dan pola jawaban instrument tes baru dilakukan tes. Sumber tes

dari buku Geografi untuk SMA kelas XI IPS . Dalam penelitian ini tes digunakan

untuk mengetahui prestasi siswa kelas XI IPS di SMA Swadhipa Natar Lampung

Selatan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231). Teknik

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang tersedia, yaitu data

tentang jumlah siswa dan prestasi belajar Geografi, yaitu prestasi belajar siswa

kelas XI IPS SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan Tahun Pembelajaran
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2009/2010. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk

mengambil data berupa nilai siswa, nama-nama siswa, sejarah singkat sekolah,

keadaan gedung sekolah, guru dan staf, denah sekolah dan peta sekolah.

F. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan

suatu instrumen.  Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas

tinggi, sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah

(Suharsimi Arikunto, 2006 :136).

Untuk mengukur validitas suatu instrument digunakan rumus Korelasi Product

Moment 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).
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2. Uji Reliabilitas

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:
























 
t

b

k

k
r

2

2

11 1
1 



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)
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Pengujian realibilitas alat ukur tes prestasi belajar geografi siswa menggunakan

rumus Spearman Brown sebagai berikut:

b

b

r

r
r




1

.2
11

Keterangan:

11r : Koefisien reliabel internal seluruh item

br : Korelasi product moment (Riduwan, 2008:113).

Keputusan diambil dengan membandingkan r11 dengan rtabel

Kaidah keputusan :

Jika tabelrr 11 berarti reliabel

Jika tabelrr 11 berarti tidak reliabel

Validitas dan realibilitas digunakan untuk mengukur variabel sikap siswa terhadap

pelajaran geografi dan motivasi belajar.

3. Tingkat Kesukaran

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks

kesukaran (dificulty 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 :

Keterangan :
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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)

Dengan kriteria sebagai berikut :

Jika soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar

Jika soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang

Jika soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah mudah

4. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai

(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 soalmenggunakan rumus sebagai

berikut :
T

LU
DP

2
1




Keterangan:

DP = Daya pembeda
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U   = Jumlah kelas atas yang bisa jawab

L   = Jumlah kelas bawah yang bisa jawab

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

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.

G. Hasil Uji Coba Instrumen

1. Uji Coba Kuesioner

Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari

responden, instrumen yang berupa kuesioner terlebih dahulu diujicobakan kepada

20 siswa yang merupakan populasi dari kelas XI IPS SMA Swadhipa Natar

Lampung Selatan dan selanjutnya 20 siswa ini tidak boleh digunakan sebagai

sampel. Uji coba dilakukan sebanyak satu kali.
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Koesioner yang diujicobakan sebanyak 80 kuesioner, 40 kuesioner sikap siswa

terhadap pelajaran geografi dan 40 kuesioner motivasi belajar. Pengujian

koesioner tentang validitas butir soal menggunakan rumus korelasi product

moment, dengan kriteria apabila r hitung ≥ r tabel maka instrumen dianggap valid,

sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka instrumen dianggap tidak valid. Instumen

yang tidak valid tidak digunakan untuk keperluan penelitian. Hasil uji coba

kuesioner sikap siswa terhadap pelajaran geografi pada Tabel 4 dan hasil uji coba

kuesioner motivasi belajar pada Tabel 5.

Tabel 4. Hasil Uji Coba Kuesioner Sikap Siswa Terhadap Pelajaran Geografi

No Item Koefisien Korelasi (rxy) r tabel Keterangan
1 0,532 0,444 Valid
2 0,503 0,444 Valid
3 0,533 0,444 Valid
4 0,580 0,444 Valid
5 0,588 0,444 Valid
6 0,230 0,444 Tidak Valid
7 0,478 0,444 Valid
8 0,458 0,444 Valid
9 0,593 0,444 Valid
10 0,609 0,444 Valid
11 0,540 0,444 Valid
12 0,162 0,444 Tidak Valid
13 0,580 0,444 Valid
14 0,530 0,444 Valid
15 0,464 0,444 Valid
16 0,562 0,444 Valid
17 0,466 0,444 Valid
18 0,474 0,444 Valid
19 0,304 0,444 Tidak Valid
20 0,092 0,444 Tidak Valid
21 0,607 0,444 Valid
22 0,087 0,444 Tidak Valid
23 0,483 0,444 Valid
24 0,482 0,444 Valid
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Lanjutan

25 0,626 0,444 Valid
26 -0,299 0,444 Tidak Valid
27 0,494 0,444 Valid
28 0,021 0,444 Tidak Valid
29 0,410 0,444 Tidak Valid
30 0,532 0,444 Valid
31 0,592 0,444 Valid
32 0,582 0,444 Valid
33 0,564 0,444 Valid
34 0,226 0,444 Tidak Valid
35 0,492 0,444 Valid
36 -0,377 0,444 Tidak Valid
37 -0,263 0,444 Tidak Valid
38 0,607 0,444 Valid
39 0,520 0,444 Valid
40 0,447 0,444 Valid

Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui butir instrumen yang tidak valid sebanyak 11

butir yaitu butir no 6, 12, 19, 20, 22, 26, 28,29, 34, 36 dan 37. Instrumen yang

tidak valid tidak akan digunakan untuk keperluan penelitian, sehingga kuesioner

sikap terhadap pelajaran geografi yang digunakan untuk penelitian sebanyak 29

butir pertanyaan kuesioner.

Tabel 5. Hasil Uji Coba Kuesioner Motivasi Belajar

No Item Koefisien Korelasi (rxy) r tabel Keterangan
1 0,533 0,444 Valid
2 0,412 0,444 Tidak Valid
3 0,592 0,444 Valid
4 0,587 0,444 Valid
5 0,712 0,444 Valid
6 0,754 0,444 Valid
7 0,424 0,444 Tidak Valid
8 0,185 0,444 Tidak Valid
9 0,544 0,444 Valid
10 0,543 0,444 Valid
11 0,387 0,444 Tidak Valid
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Lanjutan

12 0,814 0,444 Valid
13 0,620 0,444 Valid
14 0,614 0,444 Valid
15 0,221 0,444 Tidak Valid
16 0,371 0,444 Tidak Valid
17 0,692 0,444 Valid
18 0,462 0,444 Valid
19 0,377 0,444 Tidak Valid
20 0,248 0,444 Tidak Valid
21 0,246 0,444 Tidak Valid
22 -0,084 0,444 Tidak Valid
23 0,148 0,444 Tidak Valid
24 -0,043 0,444 Tidak Valid
25 0,706 0,444 Valid
26 0,291 0,444 Tidak Valid
27 0,680 0,444 Valid
28 0,610 0,444 Valid
29 0,303 0,444 Tidak Valid
30 0,225 0,444 Tidak Valid
31 0,649 0,444 Valid
32 0,092 0,444 Tidak Valid
33 0,779 0,444 Valid
34 0,251 0,444 Tidak Valid
35 0,536 0,444 Valid
36 0,183 0,444 Tidak Valid
37 0,853 0,444 Valid
38 0,682 0,444 Valid
39 0,763 0,444 Valid
40 0,385 0,444 Tidak Valid

Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui butir instrumen yang tidak valid sebanyak 19

butir yaitu butir no 2, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 36

dan 40. Instrumen yang tidak valid tidak akan digunakan untuk keperluan

penelitian, sehingga kuesioner sikap terhadap pelajaran geografi yang digunakan

untuk penelitian sebanyak 21 butir pertanyaan kuesioner.
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Untuk mengetahui koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan

rumus alpha. Realibilitas instrumen sikap siswa terhadap pelajaran geografi

diperoleh nilai sebesar 0,871 yang berarti reliabilitas sangat tinggi sedangkan

reliabilitas instrumen motivasi belajar diperoleh nilai 0,901 yang berarti

reliabilitas sangat tinggi.

2. Uji Coba Soal Tes Prestasi Belajar Siswa

Untuk mengukur prestasi belajar siswa menggunakan tes yang soalnya dibuat

sendiri oleh peneliti, tetapi disesuaikan dengan materi geografi yang sudah

disampaikan oleh guru geografi SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan. Sebelum

diteskan, soal tersebut diujicobakan kepada 20 siswa yang merupakan populasi

dari kelas XI SMA Swadhipa Natar Lampung Selatan dan selanjutnya 20 siswa ini

tidak boleh digunakan sebagai sampel. Uji coba dilakukan sebanyak satu kali.

Dalam uji soal tes prestasi belajar geografi siswa dihitung tingkat kevalidan,

reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pola jawaban. Tingkat

kevalidan dihitung dengan menggunakan rumus product moment, sedangkan

reliabilitas butir soalnya dihitung dengan rumus spearman brown. Butir soal yang

valid dan reliabel digunakan sebagai soal tes dan yang tidak valid dibuang.

Setelah dilakukan perhitungan, dari 50 butir soal tersebut terdapat 10 soal yang

tidak valid. Sehingga soal yang akan diujikan hanya 40 soal saja (Lampiran 18,

pada halaman 133). Untuk tingkat kesukaran, dari 50 butir soal 43 soal termasuk

kriteria sedang dan 7 soal termasuk kriteria mudah (Lampiran 15, pada halaman

129), untuk daya beda 2  butir soal termasuk kriteria baik sekali, 37 butir soal
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termaksud kriteria soal cukup, 6 butir soal termaksud kriteria soal baik, dan 5 butir

soal termaksud kriteria soal jelek (Lampiran 15, pada halaman 129) dan unutk

pola jawaban (Lampiran 15, pada halaman 129).

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Persyaratan Analisis

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian

persyaratan analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji liliefors yang

digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau

sebaliknya dengan menggunakan rumus berikut :

Lo = F (Zi) – S(Zi)

(Sudjana, 1996 : 466)

Keterangan :

Lo = Harga mutlak terbesar

F (Zi) = Peluang angka baku

S (Zi) = Proporsi angka baku

Rumusan Hipotesis:

Ho : Data Berasal dari populasi berdistribusi normal

Ha : Data Berasal dari populasi yang tidak normal
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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.

b. 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.

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

c. 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:
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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.

2. Hasil Uji Persyaratan Analisis

a. Hasil Uji Normalitas

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

sikap siswa terhadap pelajaran geografi pada uji Kolmogorov Smirnov diperoleh

0,224 > 0,05 dan untuk variabel motivasi belajar diperoleh 0,200 > 0,05.

Sedangkan untuk variabel sikap siswa terhadap pelajaran geografi pada uji

Shapiro Wilk diperoleh 0,140 > 0,05, dan untuk variabel motivasi belajar

diperoleh 0,160 > 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. (Lampiran 23, pada halaman 141).

b. Hasil Uji Homogenitas

Dari hasil perhitungan test of Homogenity of variances ternyata untuk variabel

sikap siswa terhadap pelajaran geografi diperoleh 0,080 > 0,05 dan untuk variabel

motivasi belajar diperoleh 0,068 > 0,05. Dengan demikian maka varians populasi

adalah homogen (menerima Ho) karena nilai ketiga probabilitas (sig.) > dari 0,05.

(Lampiran 24, pada halaman143).
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c. Hasil Uji Linieritas

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

Linearity untuk variabel sikap siswa terhadap pelajaran geografi diperoleh 0,802

> 0,05 dan untuk variabel motivasi belajar diperoleh 0,425 > 0,05. Maka Ho

diterima yang menyatakan regresi berbentuk linier. (Lampiran 25, pada halaman

143).

3. Analisis Data Hasil Penelitian

Untuk memberikan jawaban atas hipotesis 1 dan 2, digunakan perhitungan secara

SPSS versi 16.0 (Statistical Product and Service Solution) menggunakan rumus

Korelasi Product Moment dengan rumus sabagai 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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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
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 Tidak kuat
5 Antara 0,00-0,199 Sangat tidak kuat

(Riduwan, 2004:136)

Sedangkan analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 3 adalah dengan

menggunakan Korelasi Ganda 2.1. xxRy dengan rumus sebagai berikut:

21
2

21212
2

1
2

1

2
2.1.

xxr

xrxryxryxyxryxr
xxRy






Keterangan:
2.1. xxRy = Korelasi antara variable X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan

variabel y

1Ryx = Korelasi Product moment antara x1 dengan y

2Ryx = Korelasi Product moment antara x2 dengan y

21xRyx = Korelasi Product moment antara x1 dengan x2

( Riduwan, 2008:190)


