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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang akan adalah metode survey dengan 

pendekatan cross-sectional study. Menurut Metode Van Dalen (dalam Arikunto, 

2013, hlm. 156) penelitian survey adalah sebaagai berikut : 

“bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan 

(status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara 

membandingkannya dengan standar yang ditentukan”.  

Tujuan menggunakan metode penelitian ini yaitu untuk memantapkan dan 

memperkuat suatu rencana, tidak hanya untuk mengetahui gejala tetapi juga 

bermaksud untuk membuktikan atau membenarkan suatu hipotesis. 

Sedangkan tujuan dalam pendekatan dalam penelitian ini cross-sectional 

study adalah untuk mengetahui besarnya besarnya pengaruh intensitas 

komunikasi dan kinerja tutor terhadap minat orang tua menyekolahkan anak usia 

dini di RA DR Setia Budhi Bandung. Hal ini dilakukan secara awal yaitu 

pengumpulan data, kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis sehingga dapat 

diambil kesimpulan dengan penyebaran angket dan cara pengolahannya dengan 

perhitungan presentase. 

2. Hubungan antar Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat menghubungkan antar variabel, yaitu variabel 

bebas dengan variabel terikat. Untuk variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

intensitas komunikasi dan kineja tutor, sedangkan untuk variabel terikat yaitu 

minat orang tua menyekolahkan anak. Berikut ini hubungan antar variabel yaitu 

variable bebas dan variable yang terikat sebagai berikut  : 

Pada variabel X menjelaskan, varibel X1 yaitu mengenai intensitas 

komunikasi yang mencakup pada (durasi waktu dan kelekatan). variabel X2 

yaitu megenai kinerja tutuor dalam tugas nya sebagai narasumber, pelatih, 

mediator, dan pengerak di lembaga. Sedangkan variabel Y yaitu mengenai minat 

orang tua menyekolahkan anak di RA DR Setia Budhi Bandung yang membahas 

ketertarikan orang tua, keterlibatan, serta perhatian.  
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Gambar 3.1 

Hubungan antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka hasil  identifikasi berdasarkan masalah diungkapkan bahwa 

intensitas komunikasi dan kinerja tutor RA DR.Setiabudhi Bandung  berpengaruh 

terhadap minat orang tua mengikutsertakan anak. Hasil penelitian semetara 

menyatakan terdapat adanya hubungan intensitas komunikasi dan kinerja tutuor 

terhadap minat orang tua menyekolahkan anak di RA DR.Setia Budhi Bandung. 

B. Partisipan  

Partisipan dalam penelitian ini menjelaskan karakteristik orang tua anak yang 

menyekolahkan anak di RA DR Setia Budhi Bandung yang beralamat di  Jln. 

Setia Budi Bandung No.340 Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap kota 

Bandung, Provinsi Jawa Barat. semua partisipan merupakan perempuan, 

mayoritas jenjang pendidikan partisipan dalam penelitain ini merupakan sarjana, 

selain itu rata-rata usia partisipan dalam penelitain ini merupakan usia 26-30 

tahun. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh intensitas 

komunkasi dan kinerja tutor yang di berikan oleh lembaga terhadap minat orang 

tua menyekolahkan  anak di lembaga penididikan RA DR.Setia Budhi Bandung. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Variabel X1:  

Intensitas 

komunikasi 

Variabel X2:  

Kinerja tutor 

Variabel Y: 

minat orang tua 

menyekolahkan 

anak 
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Menurut Sugiyono  (2008, hlm. 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objyek/subyek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh orang tua yang menyekolahkan 

anak di RA DR. Setia Budhi Bandung yang berusia 0-6 tahun sejumlah 93 

keluarga yang bertempat di Jln. Setiabudi Bandung No.340 Kelurahan Ledeng, 

Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.  

2. Sampel Penelitian  

Sampel menurut Sugiyono (2008, hlm. 81) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya menurut Arikunto 

(2010, hlm. 174) mengatakan “Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian 

atau wakil dari populasi yang diteliti)”. 

Dalam penelitian, ini peneliti tidak mengambil seluruh populasi akan 

tetapi mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel yaitu 60 orang. 

Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan 

hasil penelitian sampel.   

Menurut Arikunto (2013, hlm. 177) mengenai berapa banyaknya sampel 

yang diambil, maka peneliti perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang 

resikonya besar, tentu saja jika sampel terlalu besar, hasilnya akan lebih baik. 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008, hlm. 38) mengungkapkan bahwa variabel 

penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

Variabel penelitain adalah konsep yang nilai nya ingin diketahui oleh peneliti, 

sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini yaitu 

variabel X1 intensitas komunikasi dan variabel X2 kinerja tutuor RA DR.Setia 

Budhi Bandung dan variabel Y minat orang tua menyekolahkan anak. Kegiatan 
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intensitas komunikasi dan kinerja tutuor yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah suatu betuk tindakan intensitas komunikasi dan kinerja tutuor dari 

lembaga yang dilakukan untuk menarik minat orang tua untuk menyekolahkan 

kembali anak di lemabaga RA DR.Setia Budhi Bandung. 

Komunikasi dan kinerja tutor yang di berikan oleh pengelola serta tutor 

kepada siswa dan wali murid hal ini untuk memberikan rasa aman, nyaman serta 

percaya kepada lembaga untuk mendidik anak nya di lembaga, sehingga mampu 

membikan pelayanna yang baik dan memaksimalkan tumbuh kembang anak 

sesuai tahapannya. Dibawah ini tabel pengembangan indikator dari variabel 

X1,X2, dan Y : 

Tabel 3.1 

Indikator Intensitas Komunikasi dari Variabel X1 

No Aspek Indikator 

1. 
Durasi waktu 

a. Lama waktu 

b. frekuensi berkomunikasi 

2. Proximitas/kelekat

an 

a. kelekatan jarak 

b. kelekatan psikologis 

Tabel 3.2 

Indikator Kinerja Tutor  dari Variabel X2 

No Aspek Indikator 

 

1.  

Sebagai 

narasumber 

a. tutor sebagai sumber informasi 

b.tutor sebagai sumber pengetahuan 

 

2.  

Sebagai pelatih 

a. tutor dapat menyampaikan materi 

(kegiatan yang melibatkan orang 

tua) 

b. tutor dapat membimbing orang tua 

c. Kerjasama 

 

3.  
Mediator 

a. Tutor sebagai mediator 

penguhubung lembaga dan orang 

tua 

b. Tutor memberikan motivasi 
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terhadap anak 

 

4.  

Penggerak 

a. Tutor sebagai penggerak untuk 

dapat mengembangkan berbagai 

potensi dalam diri anak 

a. Tutor sebagai pembderi motivasi 

 

Tabel 3.3 

Indikator Minat orang tua  dari Variabel  Y 

No Aspek Indikator 

1. 

Ketertarikan 

 

a. Dorongan untuk merasa tertarik 

b. Pengalaman afektif yang 

dirangsang oleh kegiatan  

 

2. 

Keterlibatan 

a. Keterlibatan orang tua dalam 

kegiatan 

b. Ketertarikan orang tua dalam 

kegiatan/ yang mengakibatkan 

oranag tua senang dan nyaman 

 

3. 

Perhatian 

a. Perhatian orang tua kepada suatu 

lembaga 

b. Rasa ingin tahu orang tua melalui 

pengamatan kegiatan 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008, hlm. 102), instrumen penelitian yaitu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam namun sosial yang diamati. Jenis 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Arikunto  (2013, hlm. 194), 
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kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun 

instrumen. Jadi dalam menggunkan metode angket atau kuesioner instrumen 

yang dipakai adalah angket atau kuesioner. 

Kuesioner dapat dibeda-bedakan atas beberapa jenis, jika dipandang dari 

bentuknya maka menurut Arikunto (2013,hlm. 195), yaitu: 

1. Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner 

tertutup. 

2. Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. 

3. Check list, sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan tanda 

chek (√) pada kolom yag sesuai. 

4. Rating-scale, (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh 

kolom-kolom yang menunjukan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari 

sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis angket atau kuesioner Check 

list. Peserta parenting tinggal membubuhkan canda check (√) pada kolom yang 

telah disediakan oleh peneliti. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. Seperti yang 

telah dikemukakan oleh Sugiyono (2008, hlm. 93), skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok  orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian. 

Dengan skala likert ini, maka variabel yang akan diukur dan dijelaskan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang dapat berupa kata-kata antara 

lain: 

1. Selalu, diberi skor 4 

2. Sering, diberi skor 3 
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3. Jarang, diberi skor 2 

4. Tidak pernah, diberi skor 1  

F. Proses Penelitian 

Instrumen dalam penelitian sangat penting keberadaannya, karena instrumen 

adalah alat ukur dalam suatu penelitian. Instrumen yang valid akan menghasilkan 

data yang valid pula. Maka dari itu ada tahapan tertentu yang harus ditempuh 

dalam membuat suatu instrumen. Adapun yang penulis lakukan dalam 

mengembangkan instrumen, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Pengujian Validitas 

Arikunto mengemukakan (2013, hlm. 211), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau  kesahihan sesuatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebainya, instrumen 

yang kurang valid berarti memiiki validitas rendah.  

Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang diinginkan. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Untuk memperoleh data yang valid ,instrumen atau alat 

yang digunakan untuk mengevaluasi harus valid. Untuk pengujian validitas maka 

harus dibedakan antara sampel penelitian dengan sampel uji validtas. Dengan 

begitu peneliti akan memperoleh sampel validitas yaitu intensias komunikasi dan 

kinerja pada lembaga tersebut. 

Untuk mengukur validitas instrumen menggunakan rumus korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Person, yaitu: 

rxy =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑁 ∑ 2𝑥 −(∑ 2𝑥 )} {𝑁 ∑ 2−(∑ 2)𝑦𝑦 }
 

        (Sumber Arikunto 2013, hlm. 213) 

Keterangan: 

r  = Koefisien validitas item yang dicari 

x  = Skor yang diperoleh subjek seluruh item 

y  = Skor total 

∑ 𝑥 = Jumlah skor dalam distrbusi x 

∑ 𝑦 = Jumlah skor dalam distrbusi y 

∑ 2𝑥  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi x 
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∑ 2𝑦  = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi y 

𝑁  = Banyaknya responden 

 Adapun pengujian validitas dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan SPSS 20, keputusan pengujian validitas menggunakan taraf 

signifikan dengan kritera sebagai berikut: 

a. Jika thitung  ≥ ttabel instrumen dikatakan valid 

b. Jika thitung ≤ ttabel maka instrumen tidak valid 

Berdasarkan hasil uji coba dengan perhitungan mengunakan SPSS for 21, 

maka dapat dilihat hasil uji coba pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Hasil uji Validitas Variabel X1 :  Intensitas Komunikasi 

No thitung thitung>ttabel 

1 0.633 Valid 

2 0.826 Valid 

3 0.620 Valid 

4 0.633 Valid 

5 0.675 Valid 

6 0.826 Valid 

7 0.826 Valid 

8 0.633 Valid 

9 0.826 Valid 

10 0.640 Valid 

11 0.497 Valid 

12 0.497 Valid 

13 0.503 Valid 

14 0.826 Valid 

15 0.640 Valid 

16 0.675 Valid 

17 0.633 Valid 

18 0.826 Valid 

19 0.640 Valid 
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20 0.620 Valid 

21 0.826 Valid 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel X2 : Kinerja Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No thitung thitung>ttabel 

1 0.793 Valid 

2 0.661 Valid 

3 0.699 Valid 

4 0.699 Valid 

5 0.661 Valid 

6 0.793 Valid 

7 0.793 Valid 

8 0.597 Valid 

9 0.793 Valid 

10 0.661 Valid 

11 0.699 Valid 

12 0.699 Valid 

13 0.597 Valid 

14 0.638 Valid 

15 0.793 Valid 

16 0.661 Valid 

17 0.474 Valid 

18 0.793 Valid 

19 0.793 Valid 

20 0.404 Valid 

21 0.597 Valid 

22 0,597 Valid 

23 0,836 Valid 

24 0,607 Valid 

25 0,607 Valid 
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Tabel 3.6 

Hasil uji Validitas Variabel Y : Minat Orang Tua Menyekolahkan 

Anak 

 

No thitung thitung>ttabel 

1 0.836 Valid 

2 0.584 Valid 

3 0.515 Valid 

4 0.584 Valid 

5 0.607 Valid 

6 0.693 Valid 

7 0.836 Valid 

8 0.609 Valid 

9 0.836 Valid 

10 0.836 Valid 

11 0.609 Valid 

12 0.597 Valid 

13 0.597 Valid 

14 0.609 Valid 

15 0.836 Valid 

16 0.836 Valid 

17 0.607 Valid 

18 0.693 Valid 

19 0.584 Valid 

20 0.836 Valid 

21 0.597 Valid 

22 0.597 Valid 

23 0.836 Valid 

24 0.607 Valid 

25 0.607 Valid 
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2. Pengujian Realibilitas 

Instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang jika digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama, 

menurut Sugiyono (2008, hlm. 121). 

Pengujian realibilitas dalam penelitian ini menggunakan internal consistency, 

dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang data 

diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi realibilitas instrumen. 

Pengujian realibilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari 

Sperman Brown (Split half),dengen rumus sebagai berikut: 

ri= 
2𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
 

  (Sugiyono, 2008, hlm. 131) 

Keterangan: 

ri = realibilitas internal seluruh instrumen 

𝑟𝑏  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika koefisien internal seluruh item (ri) > rtabel  dengan tingkat signifikasi 5% 

maka item pertanyaan dinyatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item  (ri) ≤ rtabel rtabel  dengan tingkat signifikasi 

5% maka item pertanyaan dinyatakan tidak reliabel.   

Perhitungan reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan SPSS 

for windows 21 sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 
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.952 .953 21 

 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas veriabel X1  (intensitas Komunikasi) 

dengan menggunakan SPSS for windows 21, diperoleh rhitung=0,953 yang lebih 

besar dari rtabel=0,374 maka 21 item tersebut dinyatakan reliabel. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.957 .957 25 

 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas veriabel X2  (Kinerja Tutor) dengan 

menggunakan SPSS for windows 21, diperoleh rhitung=0,957 yang lebih besar dari 

rtabel=0,374 maka 25 item tersebut dinyatakan reliabel. 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.959 .959 25 

 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas veriabel Y  (minat orange tua 

menyekolahkan anak) dengan menggunakan SPSS for windows 21, diperoleh 

rhitung=0,959 yang lebih besar dari rtabel=0,374 maka 25 item tersebut dinyatakan 

reliabel. 

G. Teknik Pengumpulan Data 
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Pelaksanaan dalam pengumpulan  penelitian menggunakan maka peneliti 

menggunakan teknik : 

 

1. Angket (Kuesioner)  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperankat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya, Sugiyono dalam (2008, hlm. 142). 

Dalam pengumpulan data makan penulis menggunakan teknik angket dengan 

memberikan pertanyaan sebanyak 71 soal yang diberikan kepada 60 responden. 

2.Wawancara (Interview) 

Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini karena dalam proses 

pengumpulan data peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan untuk memperkuat data lapangan. 

Sugiyono mengemukakan (2008. hlm. 137) dalam wawancara ini terdapat 

dua jenis wawancara yakni, wawancara terstuktur dan wawancara tidak 

terstruktur (terbuka), dan dapat dilakukan melalui komunikasi langsung (tatap 

muka) antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau 

penjawab (interview), maupun dengan menggunakan komunikasi tidak langsung, 

melalui penggunaan media telepon. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur, tidak berstruktur, maupun kombinasi dan dapat dilakukan melalui 

tahap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. 

3.Observasi 

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan, menurut (Sutrisno Hadi, 1986) dalam 

Sugiono (2008, hlm. 145). 

Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan karena penulis 

mengamati segala tingkah laku obyek penelitian yang diambil melalui sampel 

penelitian. 

H. Analisis Data 

Teknik anakisis data adalah langkah yang paling penting dalam suatu 

penelitian, yaitu untuk memperoleh data yang lebih bermakna. Tujuan dari 
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pengolahan data ini adalah untuk mengambil kesimpulan dari berbagai 

permasalahan yang telah terkumpul. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara 

perhitungan statistik. 

1. Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari sluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis 

adalah: mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan, menurut Sugiyono (2008, hlm. 147).  

Langkah-langkah pengolahan data berdasarkan rumus-rumus pengujian sebagai 

berikut: 

2. Perhitungan kecenderungan umum skor 

Perhitungan kecenderungan umum skor responden pada setian variabel 

bermaksud untuk mengetahui kecenderungan umum, jawaban responden 

terhadap setiap variabel penelitian. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian data 

yang dihitung dengan skor idealnya yaitu menggunakan cara berikut ini: 

1) Mencari skor rata-rata setiap variabel dengan rumus sebagai berikut: 

X = 
∑ 𝑓𝑥

𝑛
  

Keteranagan: 

X  = Rata-rata skor responden 

∑ 𝑓𝑥 = Jumlah skor dari setiap alternatif jawaban 

𝑛  = Jumlah responden 

2) Mencari skor ideal setiap variabel dengan rumus sebagai berikut: 

Xid=Bt x Ji 

Keterangan: 

Xid = Skor ideal setiap variabel 

Bt  = Bobot tertinggi alternatif jawaban 

Ji  = Jumlah item untuk setiap variabel 

3) Mencari kecenderungan umum skor responden dengan rumus: 



41 
 

 
Rika Aprilia Almas, 2015 
PENGARUH INTENSITAS KOMUNIKASI DAN KINERJA TUTORTERHADAP MINAT ORANG TUA 
MENYEKOLAHKAN ANAK DI RA DRSETIABUDHI BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

P = 
𝑥 

𝑥𝑖𝑑
 x 100% 

Keterangan:  

P   = Populasi skor rata-rata 

x   = Jumlah skor hasil penelitian 

𝑥𝑖𝑑 = Skor ideal 

4) Mengkonsultasikan harga dengan P dengan kriteria sebagai berikut: 

91-100  = Sangat tinggi 

71-90  = Tinggi 

41-70  = Cukup 

21-40  = Rendah 

Kurang dari 20 = Sangat rendah 

3. Pengujian Normalitas 

Uji normalitas dapat digunakan untuk menguji apakah data  yang diperoleh 

bersifat normal atau tidak. Pengujian ini dimkasudkan untuk menetukan teknik 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Jika data normal 

teknik yang digunakan yaitu statistik parametis tetapi jika data tidak normal maka 

teknik statistik yang dgunakan yaitu statistik nonparametis. Uji normalitas yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu Kormogolov-smirnov dengan menggunakan 

SPSS 20. 

4. Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau 

lebih independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi, jadi analisis regresi 

ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya 2, menurut (Sugiyono, 

2011, hlm. 275). Rumus regresi dengan dua prediktor yaitu: 

Y= a+b1X1-b2X2 

(Sumber : Sugiyono, 2011, hlm. 275) 

Keterangan : 

Y = Harga variabel Y yang diramalkan 

a = Koefisien intersep harga konstan apabila (X1 dan X2 sama dengan nol) 

b1  = koefisien regresi untuk X1 ( harga yang menunjukan perubahan akan 

terjadi pada Y apabila X1 bertambah 1 dan X2 konstan) 
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b2  = koefisien regresi untuk X2 ( harga yang menunjukan perubahan akan 

terjadi pada Y apabila X1 bertambah 1 dan X2 konstan) 

X = harga variabel X 

 

5. Analisis Korelasi Sederhana dan Ganda 

Analisis korelasi sederhana digunakan dalam penelitian inni dengan tujuan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh yang terjadi antara variabel X1 dengan 

variabel Y dan X2 dengan variabel Y. Untuk memperoleh besarnya derajat 

pengaryh anatar dua variabel dihitung dengan mencari koefisien dari product 

moment dengan rumus: 

rxy = 
𝑛 ∑ 𝑥𝑦1−(∑ 𝑥𝑖 )(∑ 𝑦1 )

√(𝑛 ∑ 𝑥1
 2 −(𝑥1

 2))(𝑛 ∑ 𝑦1
 2 −(𝑦1)2 )

 

            (Sumber: Sugiyono, 2011, hlm. 228) 

Selanjutnya mencari koefisien dengan rumus: 

KD = r2 x 100% 

Kemudian langkah selanjutnya dengan mencari nilai thit dengan memakai rumus: 

 t =  
𝑟√𝑛−2

√1−(𝑟11 )2
 

(Sumber: Sugiyono, 2011, hlm. 230) 

Kemudian dibandingkan dengan ttab dengan ketentuan jika thit > ttab maka 

terdapat korelasi yag signifikan dengan sebaliknya thit < ttab maka tidak ana 

korelasi yang signifikan. 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara dua variabel 

independen dengan satu variabel dependen dihitung dengan rumus: 

Ry12=√
𝑟𝑦𝑥1

        2 +𝑟𝑦𝑥2
        2  −2𝑟𝑦𝑥1

         𝑟𝑦𝑥2
        𝑟𝑥1𝑥2

1−𝑟𝑥1𝑥22
 

(Sumber: Sugiyono, 2011, hlm. 233) 

Keterangan : 

Ry12  = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan 

variabel Y 

𝑟𝑦𝑥1
         

 = Korelasi product moment antara X1 dengan Y 
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𝑟𝑦𝑥2
         

 = Korelasi product moment antara X2 dengan Y 

Berdasarkan koefisien korelasi yang diperoleh, selanjutnya 

dikonsultasikan kepada pedoman untuk memberikan interprestasi korelasi 

(Sugiyono, 2011, hlm. 231). 

Tabel 3.10 

Pedoman untuk Memberikan Interprestasi 

Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Korelasi 

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 

Sumber Sugiyono (2011, hlm. 231) 

Untuk mengetahui besarnya determinasi yang terjadi oleh variabel X (X1 

dan X2) terhadap Y hitung dengan rumus: 

 R2 x 100% 

Pengujian keberartian korelasi (signifikan) dengan menentukan  harga Fhit 

dengan menggunakan rumus: 

Fhit = 

𝑅2

𝑘

(1−𝑅2)

𝑛−𝑘−1

 

Hasil perhitungan Fhit selanjutnya dibandingkan dengan Ftab denagan 

(dk=2), (dk=n-k-1) pada tingkat kepercayaan 99,4%. Kriterian pengujian adalah 

jika Fhit > Ftab maka terdapat korelasi yang signifikan dan sebaliknya jika Fhit < Ftab 

maka tidak ada korelasi yang signifikan. 
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