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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Di dalam penelitian ilmiah diperlukan adanya suatu metode penelitian 

yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.  Adapun metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif.  Menurut Arikunto (2006:234) bahwa “penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan”, sedangkan penelitian 

verifikatif seperti yang diterangkan oleh Arikunto (2006:7) sebagai berikut: 

“penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran melalui 

pengumpulan data di lapangan”, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini 

adalah untuk menggambarkan keadaan yang berlangsung secara nyata mengenai 

data disiplin belajar dan data hasil belajar siswa, serta menguji kebenaran dari 

hipotesis. 

 

3.2 Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Arikunto (2010:161) 

menyatakan bahwa “variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian”.  
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Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel. Yang menjadi variabel 

bebas (X) ialah disiplin belajar, dan yang menjadi variabel terikat (Y) ialah hasil 

belajar. 

1. Disiplin belajar adalah sikap dan perbuatan siswa yang timbul dari 

kesadaran dirinya untuk belajar, dengan menaati dan melaksanakan 

sebagai siswa dalam berbagai kegiatan belajarnya disekolah, sesuai 

dengan peraturan yang ada, yang didukung adanya kemampuan guru, 

fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah. 

2. Hasil belajar adalah adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar 

mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan 

guru. 

 Adapun operasionalisasi variabel dapat dilihat dengan jelas dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Teori Indikator Skala Sumber Data 

Disiplin 

belajar 

Sikap dan 

perbuatan 

siswa yang 

timbul dari 

kesadaran 

dirinya untuk 

belajar, dengan 

menaati dan 

melaksanakan 

kegiatan 

belajarnya 

1. Disiplin siswa 

dalam masuk 

kelas 

2. Disiplin siswa 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

3. Keaktifan 

dalam 

mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran 

di kelas 

4. Disiplin siswa 

dalam menaati 

tata tertib 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval  

Jawaban 

responden 

terhadap 

instrumen 

pengumpulan 

data yang 

digunakan 
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Variabel Konsep Teori Indikator Skala Sumber Data 

Hasil belajar 

siswa 

Nilai yang 

diperoleh siswa 

Nilai ulangan 

harian siswa 

Interval   

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2011:80). Berdasarkan penjelasan di atas maka yang akan menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMAN 

14 Bandung, terdiri dari 3 kelas yang berjumlah 133 orang siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Populasi Siswa Kelas XI IPS 

SMAN 14 Bandung 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IPS 1 43 Siswa 

2 XI IPS 2 46 Siswa 

3 XI IPS 3 44 Siswa 

Jumlah 133 Siswa 

          (Sumber TU SMAN 14 Bandung) 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011:81). Berkaitan dengan teknik 

pengambilan sampel, Arikunto (2006:134), mengemukakan bahwa 

“Untuk sekadar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 
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populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-

15% atau 20%-25% atau lebih”. Memperhatikan hal di atas, karena 

jumlah populasi lebih dari 100 orang, maka penarikan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan sampel secara acak (simple random 

sampling). Teknik pengambilan sampel  menggunakan rumus dari Taro 

Yamane (Rahmat dalam Riduwan, 2009:65) sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

𝑁.𝑑2 + 1
 

Keterangan: 

𝑛 = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

𝑑2 = presisi (ditetapkan 5%) 

Berdasarkan rumus tersebut jumlah sampel yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

𝑁.𝑑2+1
 = 

133

133.0,052+1
=  

133

1,33
= 100 𝑆iswa 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 siswa dari 

jumlah yang ada dengan pertimbangan wilayah yang menjadi tempat 

penelitian hanya satu wilayah yaitu SMAN 14 Bandung kelas XI IPS 

tersebar dalam 3 kelas. Adapun rumus untuk menentukan ukuran 

sampel setiap kelas secara proporsional sesuai dengan rumus:  

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
× 𝑛 

(Riduwan, 2009:66) 

Keterangan: 
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𝑛𝑖 = jumlah sampel menurut stratum 

n= jumlah sampel seluruhnya 

Ni=jumlah populasi menurut stratum 

N= jumlah populasi seluruhnya 

Dalam penyebaran anggota sampel penelitian yang diterapkan untuk 

setiap kelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Anggota Sampel Penelitian 

Kelas Populasi Sampel 

XI IPS 1 43 
43

133
× 100 = 32,33 = 32 

XI IPS 2 46 
46

133
× 100 = 34,58 = 35 

XI IPS 3 44 
44

133
× 100 = 33,08 = 33 

Jumlah 133 100 

          (Sumber: data diolah) 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dari 133 siswa akan diambil sampel 

sebanyak 100 siswa, dengan cara simple random sampling. Menurut 

Sugiyono (2011:82) simple random sampling yaitu “Pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu”. Sebelum penyebaran angket dilakukan, 

sampel yang akan menerima angket harus dikocok/diundi terlebih dahulu 

sesuai dengan jumlah angket yang akan disebar akan adil. Berikut 

prosedur pengambilan sampling secara random: 

1. Daftarkan nama satuan sampling 

2. Beri nomor urut semua satuan sampling 



46 
 

 
Lisgiarti, 2013 
Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akutansi Di 
Kelas XI IPS SMAN 14 Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

3. Nomor urut satuan sampling ditulis pada lembaran-lembaran 

kertas berukuran kecil 

4. Gulung kertas-kertas tersebut 

5. Ambil gulungan tersebut satu persatu dari kotak sampai 

mencapai sejumlah ukuran sampel yang diinginkan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan untuk mengumpulkan data. 

Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan digunakan sesuai tujuan 

penelitian dan jenis data yang ingin didapatkan serta keadaan subjek penelitian. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan pengaruh disiplin belajar 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran akuntansi. Untuk itu diperlukan dua 

buah alat pengumpul data untuk data disiplin belajar dan data hasil belajar siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Kuesioner (Angket)  

 Menurut Sugiyono (2011:142) bahwa “kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. 

Kuesioner (angket) yang dipilih adalah kuesioner tertutup, artinya jawaban angket 

telah disediakan oleh peneliti, selanjutnya responden tinggal memilih atau 

menjawab pilihan jawaban yang sesuai dengan pribadinya. Untuk memperoleh 

data mengenai disiplin belajar dibuat beberapa pertanyaan yang disusun dalam 
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bentuk Skala Numerikal (numerical scale). Menurut Riduwan (2009:92) Skala 

Numerikal (numerical scale) mirip dengan skala diferensial semantik, dengan 

perbedaan dalam hal nomor pada skala 5 titik atau 7 titik disediakan, dengan kata 

sifat berkutub dua pada ujung keduanya. Di bawah ini adalah bentuk angket yang 

akan digunakan di dalam penelitian ini. 

Tabel 3.4 

Penilaian Numerical Skala 

No. Item 
Skor 

5 4 3 2 1 

       

 

 

Keterangan: 

1. Angka 5 dinyatakan untuk pernyataan positif tertinggi 

2. Angka 4 dinyatakan untuk pernyataan positif tinggi 

3. Angka 3 dinyatakan untuk pernyataan positif sedang 

4. Angka 2 dinyatakan untuk pernyataan positif rendah 

5. Angka 1 dinyatakan untuk pernyataan positif terendah 

b. Studi Dokumentasi   

 Menurut Arikunto (2010:274), “studi dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel  yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”. Untuk 

mendapatkan data hasil belajar siswa peneliti menggunakan dokumen dari sekolah 

yaitu nilai rata-rata siswa. 

 

3.5 Pengujian Instrumen Penelitian 

3.5.1 Uji Validitas 
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 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau keshahihan suatu instrumen. (Arikunto, 2009:65). Sebuah instrumen dapat 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur (ketepatan). 

Cara untuk mendapatkan alat ukur pengumpulan data yang memiliki derajat 

keshahihan yang tinggi yaitu dengan melakukan uji validitas.  

 Pengujian validitas instrumen digunakan untuk mengukur ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Validitas dalam 

penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang 

isi atau arti sebenarnya yang diukur. Pengujian validitas instrumen menggunakan 

teknik korelasi Pearson Product Moment dengan rumus sebagai berikut: 

  

       

 






2222 YYNXXN

YXXYN
rXY

 

(Arikunto, 2009:72) 

Keterangan:  

rxy = Koefisien korelasi butir 

∑X = Jumlah skor tiap item 

∑Y = Jumlah skor total item 

∑X
2
 = Jumlah skor-skor X yang dikuadratkan 

∑Y
2  

= Jumlah skor-skor Y yang dikuadratkan 

∑XY = Jumlah perkalian X dan Y 

N = Jumlah sampel 

Jika 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti valid, sebaliknya jika  𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti 

tidak valid. 
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1. Uji Validitas Disiplin Belajar 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam angket, 

yakni untuk mengetahui valid atau tidaknya butir-butir soal dalam angket.  Uji 

validitas yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menguji cobakan angket 

penelitian kepada 20 siswa SMAN 14 Bandung dengan jumlah item 

pernyataan 39. 20 siswa tersebut diambil dari 3 kelas secara acak. Langkah 

pengujian validitas tersebut harus dibandingkan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, dapat diketahui 

bahwa 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk 20 responden dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,444. 

Hasil uji validitas variabel disiplin belajar dari tiap item yang menggunakan 

rumus product moment dengan penggunaan software SPSS V 18 for windows 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Disiplin Belajar 

No 

Item 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

1 0,728 0,444 Valid 

2 0,139 0,444 Tidak Valid 

3 0,249 0,444 Tidak Valid 

4 0,644 0,444 Valid 

5 0,647 0,444 Valid 

6 0,473 0,444 Valid 

7 0,693 0,444 Valid 

8 0,740 0,444 Valid 

9 0,665 0,444 Valid 

10 0,579 0,444 Valid 

11 0,694 0,444 Valid 

12 0,302 0,444 Tidak Valid 

13 0,646 0,444 Valid 

14 0,685 0,444 Valid 

15 0,523 0,444 Valid 

16 0,671 0,444 Valid 
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No 

Item 
𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

17 0,818 0,444 Valid 

18 0,343 0,444 Tidak Valid 

19 0,601 0,444 Valid 

20 0,595 0,444 Valid 

21 0,536 0,444 Valid 

22 0,222 0,444 Tidak Valid 

23 0,709 0,444 Valid 

24 0,706 0,444 Valid 

25 0,529 0,444 Valid 

26 0,388 0,444 Tidak Valid 

27 0,519 0,444 Valid 

28 0,792 0,444 Valid 

29 -0,154 0,444 Tidak Valid 

30 0,678 0,444 Valid 

31 0,705 0,444 Tidak Valid 

32 0,518 0,444 Valid 

33 0,604 0,444 Valid 

34 0,590 0,444 Valid 

35 0,099 0,444 Tidak Valid 

36 0,678 0,444 Valid 

37 -0,127 0,444 Tidak Valid 

38 0,663 0,444 Valid 

39 0,528 0,444 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 

Berdasarkan perhitungan validitas di atas, dapat terlihat bahwa dari 39 

pernyataan mengenai disiplin belajar yang disebarkan kepada responden terdapat 

10 pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 3,4,12,18,22,26,29,31,35, 

dan 37. Pernyataan yang tidak valid tersebut kemudian dapat digugurkan atau 

dihilangkan, sehingga jumlah pernyataan yang valid berjumlah 29 pernyataan 

yang akan diujikan kembali kepada responden. 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menurut Arikunto (2009:86) adalah “suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik.” Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi dari 

instrumen dalam mengungkapkan fenomena dari sekelompok individu meskipun 

dilakukan dalam waktu yang berbeda.  Uji realibilitas, dihitung dengan 

menggunakan rumus alpha sebagai berikut: 

r 11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 −  

 𝑆𝑖

𝑆𝑖
  

 

Dimana:  

r11 = Nilai Reliabilitas 

∑ Si = Jumlah varians skor tiap-tiap 

Si = Varians total 

k = Jumlah item 

Langkah-langkah mencari nilai reliabilitas dengan metode Alpha sebagai 

berikut : 

1. Menghitung varians skor tiap item dengan rumus : 

Si  = 
 𝑋𝑖

2− 
( 𝑋𝑖 )

2

𝑁

𝑁
 

dimana :    Si = Varians skor tiap-tiap item 
∑ Xi

2
 = Jumlah kuadrat item-item Xi 

(∑ Xi) 
2 

= Jumlah item Xi dikuadratkan 
N = Jumlah responden 

2. Kemudian menjumlahkan varians semua item dengan rumus : 
∑ Si =  S1 + S2 + S3 ............. + Sn 

dimana :  

∑ Si   = Jumlah varians semua item 

S1, S2, S3..... n = Varians item ke- 1, 2, 3...n 

3. Menghitung varians total dengan rumus : 

𝑆𝑡 =  
 𝑋𝑡

2 −  
( 𝑋𝑡 )

2

𝑁
𝑁

 

dimana :     
St  = Varians total 
∑ Xt

2  
= Jumlah kuadrat X total 

(∑ Xt) 
2 

= Jumlah X total dikuadratkan 
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N    = Jumlah responden 

4. Masukkan nilai Alpha dengan rumus : 

r 11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 −  

 𝑆𝑖

𝑆𝑖
  

Keputusan dengan membandingkan rhitung dengan r tabel 

Kaidah keputusan : Jika  rhitung  > r tabel  berarti instrumen reliabel 

       rhitung  ≤ r tabel  berarti instrumen tidak reliabel 

 

(Riduwan, 2009:115) 

 

 

1. Uji Reliabilitas Disiplin Belajar 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat ketetapan dari instrumen dalam 

mengungkapkan fenomena dari responden. Pengujian reliabilitas ini harus 

membandingkan antara 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan rtabel. Untuk variabel disiplin belajar 

diperoleh rtabel dari responden yang berjumlah 20 siswa dengan taraf 

signifikansi 0,05 sebesar 0,444. Dalam tabel ditampilkan hasil uji reliabilitas 

untuk variabel disiplin belajar menggunakan rumus alpha dengan penggunaan 

software SPSS V 18 for windows  yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas Disiplin Belajar 

 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 r tabel Keterangan 

0,933 0,444 Reliabel 

  Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa instrumen untuk variabel 

disiplin belajar dalam penelitian ini reliabel, karena 𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > rtabel . 

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji Normalitas 
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 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Jika berdistribusi normal, maka proses selanjutnya dalam 

pengujian hipotesis dapat menggunakan perhitungan statistik parametrik. Jika 

tidak berdistribusi normal, maka dapat menggunakan perhitungan statistik non 

parametrik. Adapun pengujian normalitas data yang digunakan adalah teknik Chi-

Kuadrat. 

Langkah-langkah untuk menguji normalitas distribusi data dengan uji Chi-

Kuadrat adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan skor terbesar dan terkecil 

2) Menentukan rentangan (R) 

R = Skor terbesar – Skor terkecil 

3) Menentukan banyaknya kelas (BK) 

BK = 1 + 3,3 Log n (Rumus Sturgess) 

4) Menentukan panjang kelas (i) 

 𝑖 =
𝑅

𝐵𝐾
    

5) Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

No Kelas Interval F Nilai Tengah ( Xi) Xi
2
 f.Xi f.Xi

2
 

1 ……………. ….. ………………….. ……… …………. …………. 

2 ……………. ….. ………………….. ……… …………. …………. 

3 ……………. ….. ………………….. ……… …………. …………. 

 Jumlah ….. ………………….. ……… …………. …………. 

 

6) Menentukan rata-rata atau mean ( 𝑋  ) 

 𝑋  =  
 𝑓𝑋𝑖

𝑛
 

7) Menentukan simpangan baku (S) 

S =  
𝑛 . 𝑓𝑋𝑖

2−( 𝑓𝑋𝑖  )
2

𝑛 .(𝑛−1)
 

8) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan jalan : 

a) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor kanan kelas 

interval ditambah 0,5. 

b) Mencari nilai Z-Score untuk batas kelas interval dengan rumus : 
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Z = 
𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠  𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 − 𝑋 

𝑆
 

c) Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva nirmal dari 0 – Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk batas kelas 

d) Mencari luas tiap kelas interval dengan jalan mengurangkan 

angka-angka 0 – Z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris 

kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga dan begitu 

seterusnya pertama dikurangi baris kedua, angka baris kedua 

dikurangi baris ketiga dan begitu seterusnya. Kecuali untuk angka 

yang berbeda pada baris paling tengah ditambahkan dengan angka 

pada baris berikutnya. 

e) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan 

luas tiap interval dengan jumlah responden (n) 

9) Mencari Chi – Kuadrat ( 𝜒 2 
hitung) dengan rumus : 

(𝜒2) =  
(𝑓𝑜−𝑓𝑒  )2

𝑓𝑒

𝑘
𝑖=1  

10) Membandingkan (𝜒2
hitung) dengan (𝜒2

tabel) 

Untuk α = 0,05 atau derajat kebebasan (db) = k-1 

Kaidah keputusan : 

Jika 𝜒2
hitung ≥ 𝜒2

tabel maka distribusi data tidak normal 

Jika 𝜒2
hitung ≤ 𝜒2

tabel maka distribusi data normal 

      Riduwan (2009:121) 

 

3.6.2 Analisis Korelasi  

Analisis koefisien yang digunakan dalam mengolah data penelitian yaitu 

dengan korelasi Pearson Product Moment. Untuk mencari koefisien korelasi 

antara variabel X dengan  variabel Y, dengan menggunakan koefisien korelasi 

product moment sebagai berikut: 

  

       

 






2222 YYNXXN

YXXYN
rXY

 

         (Arikunto, 2009: 72) 
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Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi butir 

∑X = Jumlah skor tiap item 

∑Y = Jumlah skor total item 

∑X
2
 = Jumlah skor-skor X yang dikuadratkan 

∑Y
2  

= Jumlah skor-skor Y yang dikuadratkan 

∑XY = Jumlah perkalian X dan Y 

N = Jumlah sampel 

 

3.6.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dipergunakan dengan maksud untuk mengetahui 

besarnya kontribusi varibel X (disiplin belajar) terhadap variabel Y (hasil belajar 

siswa) dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

KP=𝑟2x100% 

(Riduwan, 2009:139) 

Keterangan: 

KP = nilai koefisien determinan 

r = nilai koefisien korelasi 
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3.6.4 Uji Signifikansi (Uji t) 

Untuk menguji hipotesis, maka dilakukan uji t, dimana untuk menguji 

hipotesis dapat menggunakan rumus: 

                                      thitung =  
21

2

r

nr




            

(Sudjana, 2005:380) 

 Setelah diperoleh t hitung, selanjutnya bandingkan dengan t tabel dengan  = 

0,05 rumusan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Ha : ρ ≠ 0, disiplin belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran akuntansi 

H0 : ρ = 0, disiplin belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran akuntansi  

Kaidah keputusan: 

Jika nilai t hitung > t tabel maka H0 artinya ditolak dan Ha diterima  

Jika nilai t hitung ≤ t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

 


