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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian. 

1. Metode Penelitian 

Arikunto (2010:136) menyatakan bahwa, “Metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Proses 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini diperlukan suatu 

pendekatan yang tepat, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif studi korelasi. 

Sudjana dan Ibrahim (2010:64) mengemukakan bahwa, “Metode deskriptif 

adalah penelitian yang berusaha mendekripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 

yang terjadi pada saat sekarang. Metode deskriptif studi korelasi adalah metode 

yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi 

dalam satu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Derajat 

hubungan variabel-variabel dinyatakan dalam satu indeks yang dinamakan 

koefisien korelasi”. 

Tujuan penelitian korelasi ditujukan untuk mengemukakan ada atau 

tidaknya hubungan, seberapa erat dan berartinya hubungan tersebut, dan 

kesimpulan yang dapat diambil dari metode penelitian deskriptif. Secara umum, 

metode penelitian deskriptif korelasi hanya mendeskripsikan variabel yang diteliti, 

menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainya, membandingkan antara 

suatu gejala dengan gejala yang lain, serta menghubungkan antara peristiwa 

dengan gejala yang mungkin timbul. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang menggunakan teknik sampling dan analisis data melalui uji 

statistik yang relevan dengan masalah penelitian. Untuk mengetahui seberapa 

besar hubungan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar siswa, maka melalui 

metode deskriptif korelasi ini penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data, menyusun data, dan menganalisis data. 
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2. Desain Penelitian 

a. Perencanaan 

Perencanaan penelitian dilakukan dengan menentukan variabel yang akan 

diteliti, hal ini didasarkan terhadap latar belakang yang ditemukan di lapangan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2010:60) bahwa, “Variabel penelitian 

pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang 

mempunyai gejala berbeda satu sama lain yang akan dibahas dan dicari 

hubungannya. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Bebas (Variabel X/ Independen) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebiasaan belajar yang ruang 

lingkup pembahasannya meliputi kebiasaan belajar siswa 

b. Variabel Terikat (Variabel Y/ Dependen) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam bentuk hasil 

uji kompetensi Sistem Pengapian. 

   

Gambar 3.1 Bagan Hubungan Variabel Penelitian 

b. Pelaksanaan 

Penelitian mengenai hubungan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar 

siswa, dilaksanakan di SMK MedikaCom Bandung (Jl. Soekarno-Hatta No. 625) 

pada program keahlian Teknik Sepeda Motor pada tanggal 16 September 2014. 

Objek penelitian ini ditujukan kepada siswa kelas XI program keahlian Teknik 

Sepeda Motor SMK MedikaCom Bandung yang tengah mempelajari Sistem 

Pengapian. Variabel bebas mengenai kebiasaan belajar diteliti dengan 

menggunakan angket, sedangkan variabel terikat mengenai hasil belajar diambil 

dari hasil Ujian Tengah Semester. 

 

Variabel Y (Dependen) 

Hasil Belajar 

Variabel X 
(Independen) 

Kebiasaan Belajar 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi 

objek penelitian disebut populasi. Arikunto (2010:130) menyatakan bahwa 

“Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”, sedangkan menurut Riduwan 

(2012:7) mengemukakan bahwa “Populasi merupakan objek tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian”. Pengertian yang lebih spesifik diungkapkan oleh 

Sugiyono (2013:54) yang berpendapat bahwa “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Program Teknik 

Otomotif SMK MedikaCom Bandung, yang terbagi menjadi dua program 

keahlian yaitu Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor. Data ini 

diambil dari rekapan jumlah data siswa yang dimiliki Tata Usaha SMK 

MedikaCom Bandung. 

Gambaran tentang jumlah populasi penelitian dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini:   

Tabel 3. 1 

Jumlah Siswa Kelas XI Program Keahlian Otomotif 

Program Keahlian Jumlah Siswa 

Teknik Kendaraan Ringan 70 Siswa 

Teknik Sepeda Motor 55 Siswa 

                            (Sumber: Data SMK MedikaCom) 

Mengingat adanya keterbatasan biaya, tenaga, waktu dan ukuran populasi 

yang  besar, maka dalam penelitian ini tidak semua populasi diteliti. Oleh karena 

itulah penelitian ini mengambil sebagian objek populasi yang telah ditentukan 

dengan catatan bagian yang diambil tersebut dapat mewakili bagian lain yang 

diteliti. 

2. Sampel Penelitian 
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Sampel merupakan bagian dari populasi, proses pengambilan data sistem 

sampel ini dapat terjadi jika penelitian dilakukan secara langsung dan bagian 

tersebut dianggap dapat mewakili sifat-sifat dari keseluruhan populasi, sejalan 

dengan hal tersebut, Sugiyono (2013:118) mengemukakan bahwa “Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, menurut Sugiyono (2013:120) mengemukakan bahwa “purposive 

sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik 

ini paling cocok digunakan untuk penelitian kualitatif yang tidak melakukan 

generalisasi”. Teknik pengambilan sampel ini tepat karena populasinya bersifat 

homogen dan setara. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TSM di 

SMK MedikaCom Bandung dengan jumlah 55 siswa. 

 

C. Definisi Operasional 

Penelitian yang akan dibahas adalah “Hubungan Kebiasaan Belajar dengan 

Hasil Belajar Siswa”. Agar pembahasan lebih terarah dan untuk menghindari 

salah pengertian judul dan tafsiran, maka dalam penelitian ini akan dijelaskan 

beberapa konsep utama, yaitu: 

1. Hubungan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) yaitu keadaan 

berhubungan, kontak, sangkut paut, ikatan, dan pertalian. Secara statistik 

menggunakan nilai koefisien korelasi dan hipotesis asosiatif. 

2. Kebiasaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) berarti sesuatu 

yang biasa dilakukan atau pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi 

tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara 

berulang untuk hal yang sama, sedangkan kebiasaan belajar menurut Hughes 

(2012:105) menjelaskan bahwa, “Pengulangan merupakan dasar dari semua 

pembentukan kebiasaan. Kita bertindak dengan cara yang sama berulang kali 

sampai perilaku semacam ini menjadi mudah dan dapat dilakukan dengan 

sedikit atau tanpa sadar. Itulah dasar dari kebiasaan belajar”. Untuk menjamin 

kebiasaan yang efisien, pengulangan saja tidak cukup. Pengulangan harus 
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sedemikian alamiah sehingga memberi perasaan puas kepada pembelajar atau 

orang yang mempelajarinya, hal ini dapat membuat pembelajaran menjadi 

cepat dan permanen. 

3. Hasil belajar, Zaenal Arifin (2009:10) menyatakan bahwa “Hasil belajar 

adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan dan 

menyeluruh dalam rangka pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menilai pencapaian proses dan hasil belajar peserta didik”. Hasil belajar yang 

digunakan diperoleh dari nilai UTS tahun ajaran 2014/2015 kelas XI TSM. 

Operasionalisasi variabel dilakukan untuk membatasi pembahasan agar 

tidak terlalu meluas. F. N Kerlinger (Arikunto, 2010:159) menyebutkan, “Variabel 

sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf 

dalam konsep kesadaran”. Sugiyono (2013:60) juga menambahkan, “Variabel 

penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun objek 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulan”. 

Menghindari kesimpangsiuran dan salah pengertian terhadap istilah yang 

terdapat dalam judul, maka terlebih dahulu peneliti akan mencoba menjelaskan 

pengertian serta maksud yang terkandung dalam judul penelitian sehingga 

diharapkan akan menambah keragaman landasan berpikir peneliti dan pembaca. 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Hubungan Antara Kebiasaan belajar 

dengan Hasil Belajar Sistem Pengapian”, maka penulis menjelaskan beberapa 

istilah yang dimaksud: 

Tabel 3. 2 

OperasionalisasiVariabel 

Variabel Definisi Indikator Sub Indikator 

Kebiasaan 

Belajar 

(Variabel 

X) 

Kebiasaan 

merupakan 

sebuah bentuk 

pengulangan 

dan 
pengulangan 

merupakan 

dasar dari semua 

pembentukan 

1. Kebiasaan 

Gerak 

a. Kebiasaan menulis 

b. Kebiasaan untuk menggunakan 

anggota tubuh 

2. Kebiasaan 

Verbal 

a. Kebiasaan menghafal dengan 

mengucapkan 

3. Kebiasaan 

Sosial 

a. Kebiasaan bersikap rapi 
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kebiasaan. Kita 
bertindak 

dengan cara 

yang sama 

berulang kali 

sampai perilaku 

semacam ini 

menjadi mudah 

dan dapat 

dilakukan 

dengan sedikit 

atau tanpa sadar. 

Itulah dasar dari 
kebiasaan 

belajar (Hughes, 

2012:105) 

4. Kebiasaan 
Moral 

a. Kedisiplinan 
b. Kejujuran 

c. Tanggung jawab 

5. Kebiasaan 

Cara Berpikir 

Ilmiah 

a. Kebiasaan memahami masalah yang 

dihadapi 

b. Kebiasaan mengumpulkan data-data 

yang relevan 

c. Kebiasaan menyimpulkan berdasarkan 

data 

d. Kebiasaan menguji kesimpulan 

Hasil 

Belajar 

(Variabel 

Y) 

Hasil belajar 

adalah suatu 

proses atau 

kegiatan yang 

sistematis, 

berkelanjutan 

dan menyeluruh 

dalam rangka 

pengumpulan 
dan pengolahan 

 informasi untuk 

menilai 

pencapaian 

proses dan hasil 

belajar peserta 

didik (Zaenal 

Arifin, 2009:10) 

Hasil Ujian 

Tengah Semester 

Materi yang disampaikan: 

a. Fungsi sistem pengapian. 

b. Nama komponen dan fungsi  

komponen sistem pengapian 

konvensional  

c. Konstruksi dan rangkaian sistem 

pengapian konvensional  

d. Cara kerja sistem pengapian 

konvensional 
e. Pemeriksaan komponen sistem 

pengapian konvensional  

f. Perbaikan dan penggantian komponen 

sistem pengapian 

g. Pengujian dan penyetelan sistem 

pengapian 

 

(Berdasarkan edaran silabus SMK 

MedikaCom tahun ajaran 2014/2015) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh  

peneliti untuk mengumpulkan data, penentuan teknik pengumpulan data 

disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis memilih teknik 

pengumpulan data berupa kuesioner (angket) karena dianggap sesuai dengan 

permasalahan yang sedang diteliti dan jenis data yang diperlukan. 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya, jawaban responden adalah data yang digunakan 

dalam penelitian. Arikunto (2010:151) mengemukakan bahwa, “Kuesioner adalah 
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sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

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

Alasan peneliti menggunakan kuesioner (angket) adalah karena keterbatasan 

waktu dalam penelitian, responden dapat lebih mudah dan leluasa dalam 

memberikan jawaban terhadap suatu pernyataan, jawaban dari responden lebih 

seragam, sehingga hasil angket akan lebih mudah dikelompokkan sesuai masing-

masing masalah dan memudahkan dalam pengolahan data. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah: 

1) Menyusun objek respondennya 

2) Menyusun kisi-kisi daftar pertanyaan/ pernyataan angket 

3) Merumuskan item-item pertanyaan dan alternatif jawaban 

4) Menetapkan skala pemberian skor untuk setiap item pernyataan. Alat ukur 

yang digunakan dalam pemberian skor daftar pernyataan menggunakan Skala 

Likert dengan ukuran ordinal artinya yang diteliti mempunyai peringkat lima 

urutan: selalu, sering, kadang-kadang, pernah, tidak pernah. 

Tabel 3. 3 

Kriteria Penilaian Angket untuk Variabel X dan Y (Hubungan Kebiasaan Belajar 

terhadap Hasil Belajar) 

Alternatif Jawaban 
Pernyataan (Item) 

Positif Negatif 

Selalu (SL) 5 1 

Sering (SR) 4 2 

Kadang-kadang (KD) 3 3 

Pernah (PN) 2 4 

Tidak Pernah (TP) 1 5 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner (angket). 

Menurut Arikunto (2010:136) menyatakan bahwa:   

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehinga lebih mudah diolah. 
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Instrumen penelitian ini digunakan sebagai alat bantu dalam melaksanakan 

penelitian, dalam penyusunan sebuah instrumen diperlukan kisi-kisi instrumen 

dimana kisi-kisi digunakan untuk menjabarkan konsep yang menjadi pusat 

perhatian dalam lingkup masalah dan tujuan penelitian ke dalam dimensi-dimensi 

yang dapat diukur.  

Pernyataan yang disusun dalam angket didasarkan pada aspek-aspek yang 

berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu hubungan kebiasaan belajar 

terhadap hasil belajar siswa. Kriteria penilaian kuesioner (angket) dengan 

menggunakan skala Likert dengan menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi 

dapat dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur sehingga data 

dijadikan titik tolak dalam pembuatan instrumen berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. 

Instrumen penelitian digunakan langsung untuk mendapatkan data dari 

sumber data, sebelumnya instrumen penelitian harus diadakan pengujian terlebih 

dahulu, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian isi dari kuesioner 

(angket) terhadap masalah yang sedang diteliti dan mengetahui tingkal validitas 

dan reliabilitas instrumen tersebut, sehingga penelitian dapat memberikan 

gambaran atau hasil yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. 

E. Proses Pengembangan Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dikatakan valid, jika instrumen tersebut mampu 

mengukur apa yang diukur serta dapat mengungkap data dari variabel secara 

tepat. Arikunto (2010:168) mengemukakan bahwa, “Validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. 

Instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah”. 

Mengetahui validitas item dari suatu soal dapat menggunakan kolerasi 

Product Momen, sebagai berikut: 

 



 

36 
  

 
Sekar Arum Ningtyas, 2014 
Hubungan Antara Kebiasaan Belajar dengan Hasil  Belajar Sistem Pengapian 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

𝑟𝑥𝑦 =
n.( xiyi )−( xi ) .(  yi )

  n  xi 2−  xi  2  n  yi 2−  yi  2 
            (Sugiyono, 2013:225) 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara varibel x dan y 

xi = Skor tiap item soal 

yi = Skor total seluruh item 

n =Jumlah responden 

Σxy = Jumlah perkalian xy 

 

Harga koefisien korelasi (rxy) diperoleh, dilanjutkan dengan mensubsti-

tusikan ke rumus uji t, yaitu: 

𝑡 =  
𝑟   𝑛−2

 1− 𝑟2
    (Sugiyono, 2013:257) 

Keterangan: 

t  = uji t   

r  = koefisien korelasi   

n  = jumlah responden 

 

Uji validitas ini dilakukan pada setiap item angket dengan kriteria pengujian 

item adalah jika hasil thitung> ttabel  pada taraf kepercayaan 95% (taraf signifikan 

5%) dan derajat kebebasan (dk) = n-2, maka item soal tersebut dinyatakan valid. 

Sedangkan apabila thitung < ttabel pada taraf kepercayaan 95% (taraf signifikan 5%) 

maka item soal dinyatakan tidak valid. Penulis menggunakan program excel untuk 

membantu perhitungan validitas. 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Arikunto (2010:178) mengemukakan bahwa, “Reliabilitas merujuk pada 

satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu, reliabel artinya dapat dipercaya, 

jadi dapat diandalkan”. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Cronbach, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencari varian tiap butir 
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𝜎𝑏
𝑎 =  

 𝑋2− 
  𝑋 2

𝑁

𝑁
             (Arikunto, 2010:184) 

Keterangan: 

σb
a
 = Harga varian total 

Σx
2
 = Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item 

(Σx
2
) = Jumlah skor seluruh responden dari setiap item 

N = Jumlah responden 

 

 

 

 

b. Menghitung varian total 

𝜎𝑡
𝑎 =  

 𝑌2− 
  𝑌 2

𝑁

𝑁
           (Arikunto, 2010:184) 

Keterangan: 

σb
a
 = Harga varian total 

Σx
2
 = Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item 

(Σx
2
) = Jumlah skor seluruh responden dari setiap item 

N = Jumlah responden 

 

c. Menghitung reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach 

𝑟11 =   
𝑘

𝑘−1
  1 −  

 𝜎𝑏
𝑎

𝜎2𝑡
           (Arikunto, 2010:196) 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas angket 

k = Banyak item/butir angket 

Σ σb
2
 = Harga varian item 

σ
2t

 = Harga varian total 

 

d. Langkah selanjutnya menurut Arikunto (2010:147), “Setelah diperoleh 

nilai rxy selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai rtabel dengan taraf 

siginifikan 5%. Jika didapatkan nilai rxy> rtabel, maka butir soal instrumen 

dapat dikatakan reliabel, tetapi sebaliknya jika didapatkan nilai rxy<rtabel, 

maka butir soal instrumen dapat dikatakan tidak reliabel”. Penulis 

menggunakan program Microsoft Excel untuk membantu perhitungan 

reliabilitas. 
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F. Pengujian Analisis Data 

Mengingat skala pengukuran dalam menjaring data penelitian ini seluruhnya 

menggunakan skala ordinal. Pengolahan data dengan penerapan statistik 

parametrik mensyaratkan data sekurang-kurangnya harus diukur dalam skala 

interval, maka terlebih dahulu data skala ordinal tersebut ditransformasikan 

menjadi data interval, yaitu dengan menggunakan Method of Succesive Interval 

(MSI). Setelah dilakukan konversi ke dalam skala interval, maka dilakukan 

tahapan pengujian selanjutnya. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan sebelum pengujian hipotesis, fungsinya untuk 

mengetahui kondisi data apakah data berdistribusi normal atau tidak. Persyaratan 

untuk melakukan uji hipotesis bahwa data setiap variabel yang akan di analisis 

harus berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah untuk mencari normalitas 

suatu data menurut Siregar (2004:87) adalah sebagai berikut: 

a. Membuat tabel aturan sturges dengan memperhatikan tabel dibawah ini: 

Tabel 3.4 

Persiapan Uji Normalitas 

Interval F Xin Zi Lo Li ei X
2 

        

Jumlah        

b. Menentukan rentang dengan rumus  

R= Xa-Xb 

Dimana:  Xa = Data terbesar 

     Xb = Data terkecil 

c. Menentukan banyaknya kelas interval (i) dengan rumus: 

i = 1+3,3 log n 

dimana  n = Jumlah sampel 

d. Menghitung jumlah kelas interval dengan rumus: 

𝑃 =
𝑅

𝑖
 

dimana: R = Rentang 

   i  = Banyak kelas  

e. Menghitung rata-rata (x) dengan rumus: 

 x =  
 𝑓𝑖𝑥𝑖
 𝑓𝑖

 

dimana: fi = Jumlah frekuensi 

   xi= Data tengah-tengah dalam interval 
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f. Menghitung standar deviasi (S) dengan rumus: 

𝑆 =  
 𝑛  𝑓𝑖𝑥𝑖 −   𝑓𝑖𝑥𝑖 2

𝑛 (𝑛 − 1)
 

g. Tentukan batas bawah kelas interval (xin) dengan rumus: 

(xin) = Bb-0,5 

dimana Bb= batas bawah interval  

h. Hitung nilai Zi untuk setiap batas bawah kelas interval dengan rumus: 

𝑍𝑖 =  
𝑥𝑖𝑛 −  𝑥

𝑆
 

i. Lihat nilai peluang Zi pada tabel statistik, isikan pada kolom Lo. Harga 

xidan xn selalu diambil nilai peluang 0.5000. 

j. Hitung luas tiap kelas interval, isikan pada kolom Li, contoh Lo1-Lo2 

k. Hitung frekuensi harapan dengan rumus: 

ei = Li . Σfi 

l. Hitung nilai X
2
 untuk tiap kelas interval dan jumlahkan dengan rumus: 

𝑋2 =   
 𝑓𝑖 − 𝑒𝑖 

2

𝑒𝑖
 

m. Lakukan interpolasi pada tabel X2 untuk menghitung p-value. 

n. Kesimpulan kelompok data berdistribusi normal jika p-value > α = 0,05. 

 

Adapun untuk membantu perhitungan uji normalitas, penulis menggunakan 

program SPSS 20.0 for Windows. 

 

2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa 

sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisi memang berasal 

dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Langkah-langkah pengujian 

homogenitas menggunakan metode Bartlett adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Persiapan Uji Homogenitas Barttlet 

Kel Dk 1/dk Si
2
 dk. Si

2
 log Si

2
 dk.log Si

2
 

Kel A 

 

Kel K 

n1-1 
 

nk-1 

1/( n1-1 ) 

 

1/( nk-1 ) 

S1
2 

 

Sk
2
 

(n-1).S1
2 

 

(n-1).Sk
2
 

log S1
2 

 

log Sk
2
 

dk.log S1
2 

 

dk.log Sk
2
 

 Σdk Σ(1/n-1) Σdk. Si
2
   Σdk.log Si

2
 

Dari tabel tersebut dapat dihitung: 

a. Varian gabungan : 𝑆𝑡
2 =  

 𝑑𝑘 .𝑆𝑡
2

 𝑑𝑘
 

b. Harga Barttlet  : 𝐵 =    𝑑𝑘 log 𝑠𝑡
2 
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c. Harga X
2
 : X1

2
  : 2.303 (𝐵 −  𝑑𝑘. log 𝑠1

2  ) 

d. Faktor koreksi  : 𝐾 = 1 +  
1

3 (𝑘−1)
   

1

𝑛−1
 −  

1

 (𝑛−1)

𝑘
𝑖=1   

e. Harga Xh
2
  : 𝑋

2 =  
1

𝑘
 .𝑥2 

Kriteria uji, jika X
2

hitung>X
2

tabel (0.05) maka dapat dikatakan bahwa sampel 

yang diteliti adalah homogen. Penulis menggunakan program SPSS 20.0 for 

Windows untuk membantu perhitungan homogenitas. 

 

 

 

 

3. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk meramalkan (memprediksi) 

variabel terikat (Y) bila variabel bebas (X) diketahui. Analisis ini didasari oleh 

hubungan fungsional atau sebab akibat (kausal) variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y), maka dalam penelitian ini, dengan analisis regresi dapat 

mengetahui apakah ada hubungan kebiasaan belajar siswa (X) terhadap hasil 

belajar siswa (Y). Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

Y  = a + bX      (Siregar, 2004:197) 

  

Keterangan: 

Ŷ = kebiasaan belajar siswa 

X = prestasi belajar siswa 

a = nilai konstanta y jika x = 0 

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau 

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Rumus a 

dan b sebagai berikut: 

𝑎 =  
 𝑦 − 𝑏. 𝑥

𝑛
 

𝑏 =  
𝑛 .   𝑥 .𝑦− 𝑥 . 𝑦

𝑛   𝑥2−   𝑥 2    (Siregar, 2004:199) 

Adapun untuk membantu perhitungan regresi linear sederhana, penulis 

menggunakan program SPSS 20.0 for Windows. 

 

4. Pengujian Hipotesis 
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif (hubungan), untuk 

menguji hipotesis ini menggunakan teknik korelasi. Terdapat berbagai macam 

teknik korelasi, yaitu korelasi Pearson Product Moment (r), korelasi rasio (η), 

korelasi Spearman rank (P) dan lain sebagainya. Penggunaan korelasi tersebut 

tergantung data yang dikorelasikan, untuk data jenis interval maka korelasi yang 

digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment. Tahapan uji hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi merupakan suatu alat statistik yang dapat digunakan 

untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel agar dapat menentukan 

tingkat hubungan antar variabel-variabel. Untuk nilai kolerasi Product Moment, 

digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
n.( xiyi )−( xi ) .(  yi )

  n  xi 2−  xi  2  n  yi 2−  yi  2 
                      (Sugiyono, 2013:225) 

 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi antara varibel x dan y 

xi  = Skor tiap item soal 

yi  = Skor total seluruh item 

n  =Jumlah responden 

Σxy = Jumlah perkalian xy 

 

Harga koefisien korelasi (rxy) yang diperoleh, diinterpretasikan pada tabel indeks 

korelasi di bawah ini: 

Tabel 3.6 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

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, 2013:257) 

Adapun untuk membantu perhitungan koefisien korelasi, penulis menggunakan 

program SPSS 20.0 for Windows. 
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b. Uji Keberartian Regresi Linear Sederhana 

Pemeriksaan keberartian regresi dilakukan melalui pengujian hipotesis nol, 

bahwa koefisien regresi b sama dengan nol (tidak berarti) melawan hipotesis 

tandingan bahwa koefisien arah regresi tidak sama dengan nol. Kriteria uji 

keberartian persamaan regresi menggunakan uji ANOVA dengan sebagai berikut: 

 Jika nilai F-hitung > F-tabel maka persamaan regresi berarti pada α yang 

dipilih. Jika sebaliknya maka persamaan regresi tidak berarti. 

 Jika nilai Sig. (p-value) < 0.05 maka persamaan regresi berarti, jika sebaliknya 

maka persamaan regresi tidak berarti. 

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 

1) Membuat tabel bantu perhitungan ANOVA 

Tabel 3.7 

Tabel Bantu Perhitungan ANOVA 

Sumber dk JK JKR F 

Regresi (a) 

Regresi (a/b) 

Residu 

 

Total 

Tuna Cocok 

Galat (E) 

1 

k-1 

n-k 

 

n 

k-2 

n-k 

𝑅𝐽𝐾 =
1

𝑛
  𝑦𝑖 

2

 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 = 𝑏   𝑥𝑖 .𝑦𝑖 −     𝑥𝑖  . 𝑦𝑖 /𝑛   

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠  =  𝐽𝐾𝑡 −  𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔  

 𝑦𝑖
2 

𝐽𝐾𝑇𝐶  =  𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 −  𝐽𝐾𝐸 

𝐽𝐾𝐸 =   𝑦𝑘
2
 𝑦𝑘 

2

𝑛𝑘
 

 
𝑆𝑟𝑒𝑔

2 =  𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔  /(𝑘−1) 

𝑆𝑟𝑒𝑠
2 =  𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠  /(𝑛−𝑘) 

 

 

𝑆𝑇𝐶
2 =  𝐽𝐾

𝑇𝐶
𝑘−2

 

𝑆𝐸
2 =  𝐽𝐾𝐸 /(𝑛−𝑘) 

 

𝑆𝑟𝑒𝑔
2

𝑆𝑟𝑒𝑠2
 

 

 
𝑆𝑇𝐶2

𝑆𝐸2
 

(Siregar, 2004:208) 

Keterangan: 

k  = jumlah variabel dalam analisi regresi 

K = banyaknya kelompok data yi, karena nilai xi yang sama, jika tidak ada 

nilai xi yang sama, maka tidak ada ralat (error sebab kelompok xi). 

2) Menentukan rumusan hipotesis H0 dan Ha 

H0 : R = 0 : Tidak ada hubungan variabel Xterhadap variabel Y. 

Ha : R ≠ 0 : Ada hubungan variabel X terhadap variabel Y. 

3) Menetukan uji statistika yang sesuai. 

Untuk menentukan nilai uji F di atas adalah: 

 Menentukan Jumlah Kuadrat Regresi dengan rumus: 
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𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 =    𝑦 −  𝑦  2 = 𝑏   𝑥𝑖  .  𝑦𝑖 −  
 𝑥𝑖  .   𝑦𝑖

𝑛
      (Siregar, 2004:204) 

 Menentukan Jumlah Kuadrat Residu dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠 =    𝑌2 −
( 𝑌)2

𝑛
 − 𝐽𝐾(𝑅𝑒𝑔 )   (Siregar, 2004:206) 

 Menentukan varian koefisien regresi korelasi a dan b 

𝑆𝑟𝑒𝑔
2 =  

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔

(𝑘−1)
       

𝑆𝑟𝑒𝑠
2 =  

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠

(𝑛−𝑘)
      (Siregar, 2004:208) 

 Menghitung nilai F dengan rumus: 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  
𝑆𝑟𝑒𝑔 2

𝑆𝑟𝑒𝑠 2
 

4. Menentukan nilai kritis (α) atau nilai tabel F dengan derajat kebebasan untuk 

db1 = k-1 dan db2 = n – k. 

5. Membandingkan nilai uji F terhadap nilai tabel F dengan kriteria pengujian: 

Jika nilai uji F ≥ nilai tabel F, maka tolak H0. 

Adapun untuk membantu perhitungan keberartian regresi linear sederhana, penulis 

menggunakan program SPSS 20.0 for Windows. 

 

c. Uji Signifikan Koefisien Korelasi  

Harga koefisien korelasi (rxy) diperoleh, selanjutnya disubstitusikan ke 

rumus uji t, yaitu: 

𝑡 =  
𝑟   𝑛−2

 1− 𝑟2
                             (Sugiyono, 2013:257) 

Keterangan: 

t  = uji t   

r  = koefisien korelasi   

n  = jumlah responden 

 

Nilai t diperoleh, maka bandingkan dengan t-tabel. Apabila thitung> ttabel, 

maka hipotesis diterima dengan derajat kebebasan dk = n-2. Adapun untuk 

membantu perhitungan signifikansi koefisien korelasi, penulis menggunakan 

program SPSS 20.0 for Windows. 


