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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Kuningan Jl. Sukamulya 

Kuningan, Jawa Barat. 

B. Desain Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, 

peneliti menentukan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kuningan tahun ajaran 

2015/2016.Menurut Sugiyono (2013)metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuandan kegunaan tertentu. 

Metode penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui keterkaitan dua 

variabelatau lebih melalui analisis data yang didapat, karena permasalahan aktual 

dalampenelitian ini berlangsung sebagaimana adanya dan dilaksanakan karena 

gejaladan peristiwanya telah ada, sehingga peneliti hanya perlu 

mendeskripsikannyasaja. Penelitian deskriptif menurut (Darmadi, 2013) 

mengemukakan “Penelitiandeskriptif merupakan penelitian yang dimana 

pengumpulan data untuk mengetespertanyaan penelitian atau hipotesis yang 

berkaitan dengan keadaan atau kejadiansekarang”. 

Desain penelitian dibuat agar memudahkan proses penelitian yang telah 

ditetapkan, maka dikembangkan desain penelitian sebagai berikut:             
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Upaya untuk mencari pembuktian dari setiap masalah dari ruang lingkup 

penelitian ini, maka peneliti telah menentukan dan merancang desain penelitian 

seperti pada gambar 3.1. Pengaruh antara variabel ini akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis statistik. Untuk mengetahui pegaruh minat(X1) terhadap 

hasil uji kompetensi keahlian (Y) dan pengaruh prestasi siswa (X2) terhadap hasil 

uji kompetensi  keahlian (Y)  akan dilakukan dengan menggunakan analisis regesi 

sederhana. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh minat (X1) dan prestasi 

siswa(X2) terhadap hasil uji kompetensi keahlian (Y) akan dilakukan 

menggunakan analiis regresi berganda. 

C. Partisipan 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XII paket 

keahlian TPHP sebagai subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan yaitu 

karena siswa Kelas XII yang akan dan telah melaksanakan Uji Kompetensi. 

Jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 68 siswa yang 

berasal dari kelas XII TPHP 1 dan TPHP 2. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011): “Populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subyek/objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi pada penelitian ini adalah siswa 

kelas XII paket keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian tahun ajaran 

2015/2016 dengan jumlah 68 siswa.  

2. Sampel Penelitian 

Untuk penelitian ini teknik penarikan sampel menggunakan 

purposivesampling dimana teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk 

tujuan tertentu 
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saja.Sampel penelitian dalam penelitian ini yaitu 48 siswa dari populasi 68 

siswa kelas XII yang tersebar pada kelas XII TPHP 1 dan XII TPHP 2.  

E. DefinisiOperasionalVariabel 

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul dan ruang lingkup 

masalah yang diteliti, maka perlu ada operasional variabel sehingga terdapat 

persamaan pandangan antara penulis dan pembaca. 

Tabel 3.1 Operasional variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Minat  

(X1) 

Minat 

melaksanakan 

UKK 

- AspekAfektif (Rasa tertarik siswa pada 

praktik) 

- Aspek Kognitif (Mengenal Obyeknya)  

- Aspek Psikomotor ( Rasa percaya diri) 

Prestasi 

Siswa  

(X2) 

Prestasi Mata 

pelajaran 

produktif 

Pendukung 

terhadap 

pelaksanaan 

UKK 

- Nilai rapor mata pelajaran produktif  DPHPP 

- Nilai rapor mata pelajaran produktif PBHP 

- Nilai rapor Produksi Hasil Nabati  

Hasil Uji 

Kompetensi 

Keahlian 

(Y) 

Nilai UKK 

siswa kelas 

XII TPHP. 

- Nilai  Akhir Uji Kompetensi siswa yang 

diperoleh. 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011) “Instrumen penelitian adalah alat untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini adalah angket yang mencakup minat terhadap pelaksanaan uji 

kompetensi keahlian.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan dokumentasi dan kuesioner. 

1. Dokumentasi 

Studi dokumentasi digunakan untuk pengumpul data variabel X2 yaitu 

prestasi siswa dan data variabel Y yaitu hasil uji kompetensi keahlian siswa. Studi 
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dokumentasi pada penelitian ini adalah. Studi dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan  untuk: 

1. Daftar nama peserta didik yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. 

2. Prestasi mata pelajaran produktif pada peserta didik kelas XII TPHP SMK 

Negeri 1 Kuningan, prestasi mata pelajaran produktif berupa nilai akhir yang 

diperoleh dari hasil semester I sampai V yaitu pada mata pelajaran Dasar 

Pengolahan Pertanian, Penanganan Bahan dan Produksi Hasil Nabati.  

3. Nilai Uji Kompetensi Keahlian pada peserta didik kelas XII TPHP SMK 

Negeri 1 Kuningan tahun ajaran 2015/2016. 

 

2.Angket/Kuesioner 

Angket/Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui besarnya pengaruh minat terhadap hasil uji kompetensi pada siswa 

kelas XII TPHP di SMK Negeri 1 Kuningan. Jenis Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup. Instrumen penelitian ini berisi 

pertanyaan yang harus dijawab responden dengan beberapa alternatif jawaban 

yang didasarkan pada skala Likert. Dalam instrumen penelitian ini 

menggunakan empat pilihan jawaban, hal ini untuk menghindari jawaban yang 

cenderung pada nilai tengah (netral). Adapun tabel skala alternatif jawaban 

variabel minat dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Skala Altenatif Jawaban Variabel Minat (X1) 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju ( ST) 3 

Kurang Setuju (KS) 2 

Tidak setuju (TS) 1 

                        Sumber : (Sugiyono, 2012) 
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Kisi-kisi Instrmen Angketinidigunakanuntukmengumpulkan data 

minatpesertadidik yang dapat dilihat pada tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Kisi-Kisi instrumen minat terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi 

Variabel Aspek Indikator 
Nomorbuti

r 
Jumlah 

Minat 

(X1) 

1.Kognitif/pengetahuan 

a.Pengetahuanpraktik 

b.Pemahamanpraktik 

c. Penerapanpraktik 

 

 

1-21 

 

 

 

21 

 

2.Psikomotorik/ 

Keterampilan 

a. Kesiapanpesertadidik 

b. 

KreatifitasPesertadidik 

 

 

22-29 

 

8 

3. Afektif/sikap 
a. Partisipasisiswa 

b.Pengalamansiswa 

30-45 

 

 

16 

 

 

Jumlah total  45 
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G. Prosedur Penelitian 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Untuk menghasilkan data yang baik, maka perlu didukung data yang baik 

pula. Sedangkan baik tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen 

penelitian. Instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat penting yaitu valid 

dan reliabel. Uji coba instrumen dilaksanakan pada 20 siswa kelas XII TPHP yang 

tidak termasuk ke dalam sampel. Apabila terdapat soal yang tidak valid maka soal 

tersebut dihilangkan. 

 

1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan tingkat keabsahan instrumen 

untuk mendapatkan ketepatan data yang benar terjadi pada objek dengan data 

yang dapat dikumpulkan peneliti. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan 

dengan analisis item. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara 

skor butir instrumen dengan skor total, atau dengan mencari daya pembeda skor 

tiap item dari kelompok yang memberikan jawaban tinggi dan jawaban rendah. 

(Sugiyono, 2013). Untuk menghitung analisis butir menggunakan rumus korelasi  

Pearson Product Moment sebagai berikut : 

rhitung = 
𝑛 ∑𝑋𝑖𝑌𝑖  − ∑𝑋𝑖 (∑𝑌𝑖)

 {𝑛∑𝑋𝑖2−(∑𝑋𝑖)²}{𝑛∑𝑌𝑖²−(∑𝑌𝑖)²}
........................ (3.1) 

 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi antara X dan Y 

𝑛  = jumlah subyek 

 ∑𝑥𝑖  = jumlah skor butir soal X 

 ∑𝑦𝑖  = jumlah skor total 

 ∑𝑥𝑖2  = jumlah kuadrat skor butir soal X 

 ∑𝑦𝑖2  = jumlah kuadrat skor total 
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 ∑𝑥𝑖𝑦𝑖  = jumlah perkalian X dan Y 

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

untuk mengetahui butir yang valid dan tidak valid dengan jumlah sampel 20 

dengan taraf signifikan 5%. Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar atau sama dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

pada taraf signifikan 5%, maka butir pernyataan tersebut valid. Namun, jika 

rℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔lebih kecil dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir pernyataan tidak valid. Untuk 

mempermudah perhitungan peneliti menggunakan bantuan komputer SPSS versi 

21 for windows.  

2. UjiReliabilitasAngket 

Instrumen yang realibel berarti instrumen yang digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2012). Reliabilitas instrumen minat ini diuji dengan internal consistency, dimana 

dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja kepada responden yang 

kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Reliabilitas 

instrumen dihitung dengan rumus Alfa Cronbach, karena skor instrumennya 

merupakan rentangan dari beberapa nilai. Adapun skor jawabannya adalah antara 

1-4. Rumus Alfa Cronbach (Sugiyono, 2012) adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑖= 
𝑘

𝑘−1
{1 −

∑𝑠𝑖²

𝑠𝑡²
}................................................... (3.3) 

 

Keterangan: 

𝑟𝑖 = koefisien reliabilitas instrumen 

𝑘 = banyaknya item dalam instrumen 

𝑠𝑖
2 

= jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝑠𝑡
2
 = varians total 

 

 Jika nilai ri yang sudah didapat maka dibandingkan dengan nilai r tabel 

pada taraf 5%. Suatu item dapat dikatakan reliabel ketika nilai ri lebih besar 

dibandingkan dengan nilai r tabel (ri>rtabel). Untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat hubungan suatu nilai reliabilitas maka nilai ri dapat dibandingkan dengan 

derajat reliabilitas pada tabel 3.4 

Tabel 3.4 Tabel Interpretasi Nilai r 
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Interval Koefisien Tingkat hubungan 

0,00-0,20 Sangat rendah 

0,20-0,40 Rendah 

0,40-0,60 Cukup 

0,60-0,80 Tinggi 

0,80-1,00 Sangat Tinggi 

Sumber: ( Sugiyono, 2011) 

 

 

I. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan statistikdeskriptif. 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaranterhadap data 

yang diperoleh dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Deskriptif data 

menyajikan nilai maksimum, minimum,mean, median, modus, dan standar 

deviasi. Kategori disusun berdasarkan kurvadistribusi normal dengan 

menggunakan skor ideal dari hasil instrumentmasing-masing variabel, dengan 

:  

         Nilai rata-rata (Mi) =  
1

2
x (Skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 

         Nilai SDi =  
1

6
x  (Skor maksimal ideal - skor minimal ideal) 

 

          Pedoman pengkategorian kecenderungan data pada masing-masing variabel 

          menggunakan batasan sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Kategori Kecenderungan Data 

Interval Kategori 

> (Mi + 1,5 SDi) Sangat Tinggi 

(Mi+0,5 SDi) s/d (Mi+1,5 SDi) Tinggi 

(Mi-0,5 SDi)s/d (Mi + 0,5 SDi) Cukup 

(Mi-1,5 SDi) s/d (Mi - 0,5 SDi) Rendah 

< (Mi - 1,5 SDi) Sangat Rendah 

Sumber : Gunawan (2013) 

Analisis regresi linear ganda digunakan untuk mengetahui 

hubunganantara minat dan prestasi secara bersama-samaterhadap hasil uji 
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kompetensi. Sebelum analisis data dilakukan lebih lanjut, yang diperhatikan 

untuk mendapatkan hasil yang baik adalahmemperhatikan uji persyaratan 

analisis. Apabila tahap ini berhasildengan baik, maka pengujian hipotesis 

baru dilakukan. 
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2. Uji Prasyarat Analisis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan ujistatistik, 

yaitu regresi linier. Sebagai syarat suatu penelitian, makasebelum dilakukan 

uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas,uji linearitas, uji 

multikolinieritas  

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas data dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis, 

dimana untuk melakukan uji hipotesis dibutuhkan data yang berdistribusi 

normal sehingga perlu dilakukan pengujian normalitas data sebelumnya. 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, 

dimana menurut Yulius (2010) menyatakan bahwa “Uji Kolmogorov-

Smirnov(K-S) bertujuan untuk mengetahui keselarasan/kesesuaian data 

dengan distribusi nomal atau tidak, dengan kata lain pengujian ini untuk 

menguji apakah sampel mewakili populasi atau tidak”. 

Untuk menentukan sapel mewakili populasi atau tidak, maka dibuat 

hipotesis deengan taraf signifikan 5% sebagai berikut: 

H0 = Sampel mewakili populasi (distribusi normal) 

H1 = Sampel tidak mewakili pupulasi (distribusi tidak normal) 

 

Syarat Ho diterima atau tidak berdasarkan nilai Asymp.Sig sebagai 

berikut: 

Nilai Asymp.Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima 

Asymp.Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak 

 

Berikut merupakan langkah-langkah melakukan uji normalitas 

dengan Kolmogorov-Smirnovdikutip dari Yulius (2010) menggunakan 

program komputer IBM SPSS versi 21.0 for windows:  

a) Masukan data variabel X1, X2 dan Y pada SPSS. Klik menu analyze 

nonparametrictest      legacy dialogs       I-Sampel K-S 

b) Masukan variabel nilai kotak Test Variabel List. Pada kotak test 

distribution, pilihan normal aktif. 

c) Klik ok. Maka muncul output analisa 
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b.Uji linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk menguji apakah keterkaitan antara dua 

variabel yang bersifat linier. Perhitungan linieritas digunakan untuk 

mengetahui prediktor data peubah bebas berhubungan secara linier atau tidak 

dengan peubah terikat. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan analisis 

variansi (ANAVA) terhadap garis regresi yang nantinya akan diperoleh harga 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔. Harga F yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan harga 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

pada taraf signifikan 5%. Kriterianya apabila harga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil atau 

sama dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikan 5%, maka hubungan antara variabel 

bebas dikatakan linier. Sebaliknya, apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari pada 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, 

maka hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak linier.  

Uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program 

komputer SPSS versi 21.0 for windows. Berikut merupakan langkah-langkah 

uji linieritas yang dikutip dari Susetyo, B (2012):  

a) Masukan data variabel X1, X2 dan Y pada SPSS 

b) Klik menu analyze          compare meanMeans 

c) Selanjutnya akan tampak kotak dialog Uji Liniearitas  

d) Pindahkan Y ke dalam variabel dependent 

e) Pindahkan X1 dan X2 ke dalam variabel independent 

f) Pilih kotak option dan pilih Test of Linierity 

g) Continue, ok 

 

c. Uji Multikolineritas 

Ujimultikolonieritasbertujuanuntukmengujiapakah model 

regresiditemukanadanyakorelasiantarvariabelbebas (independen).Model regresi 

yang 

baikseharusnyatidakterjadikorelasidiantaravariabelindependen.Pengujianmultik

olinieritasdapatdilihatdarinilaiVariance Inflatio Factor 
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dannilaitolerance.Antaravariabelbebasdikatakantidakterjadimultikolonieritasap

abilanilaitolerance lebihbesardari 0,1dannilai VIF lebihkecildari 10 (Ghozali, 

2010).  

Deteksiadanyamultikolinearitasdipergunakannilai VIF (Varian 

Infalaction Factor), bilanilai VIF dibawah 10 dannilai tolerance di atas 

0,1berarti data bebasmultikolinearitas. Dapat pula 

dideteksidenganmelihatkorelasiantaravariabelbebasbilamasih di bawah 95% 

makadisimpulkantidakmengandungmultikolineritas. 

3. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis Regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

pengaruh antara variabel X terhadap Y secara parsial, yaitu pengaruh antara 

minat (X1) terhadap hasil uji kompetensi keahlian (Y). Dan pengaruh prestasi 

mata pelajaran produktif (X2) terhadap hasil uji kompetensi keahlian (Y).  

a.  Persamaan Regresi Sederhana 

Hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan 

menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan 

variabel independen atau tidak.Uji regresi sederhana dalam penelitian ini 

digunakan untuk melihat pengaruh anatara variabel X terhadap Y secara 

parsial, yaitu pengaruh antara minat (X1) terhadap hasil uji kompetensi 

keahlian (Y). Lalu pengaruh prestasi mata pelajaran produktif (X2) terhadap 

hasil uji kompetensi keahlian (Y).  

 

Adapun persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX1 .................................................................. (3.4) 

Dan 

Y = a + bX2.................................................................. (3.5) 

            Keterangan : 

Y  = Nilai yang diprediksi 

a   = konstanta atau bilangan harga X =0 

b   = koefisien regresi   
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X1 = Nilai variabel independen berupa minat 

X2= Nilai variabel independen berupa prestasi mata pelajaran produktif 

 

 

 Menurut (Sugiono, 2012)  Harga a dan b dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan berikut:  

       a = 
 ∑𝑌𝑖  ∑𝑋𝑖2 − ∑𝑋𝑖 (∑𝑋𝑖𝑌𝑖 )

𝑛∑𝑋𝑖2− (∑𝑋𝑖)²
..................................... (3.6) 

       b = 
𝑛∑𝑋𝑖𝑌𝑖− ∑𝑋𝑖 (∑𝑌𝑖)

𝑛∑𝑋𝑖2− (∑𝑋𝑖)²
 ............................................... (3.7) 

  Setelah nilai a dan b ditemukan, maka pesamaan regresi linier sederhana 

dapat disusun. Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk 

melakukan prediksi variabel independen. Dalam penelitian ini uji regresi 

sederhana dilakukan menggunakanbantuan komputer SPSS versi 21.0 for 

windows. 

Menghitung koefisien korelasi sederhana antara 𝑋1 dengan Y dan 𝑋2 

dengan Y, dengan rumus sebagai berikut: 

  rx1y= 
∑𝑥1𝑦

√(∑𝑥12)(∑𝑦2)
........................................................... (3.8) 

 

𝑟𝑥2𝑦= 
∑𝑥2𝑦

√(∑𝑥22 )(∑𝑦2)
..................................................................... (3.9) 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦    = koefisien korelasi antara X dan Y 

∑𝑥1𝑦  = jumlah produk antara 𝑋1 dan Y 

∑𝑥2𝑦  = jumlah produk antara 𝑋2 dan Y 

∑𝑥1
2   

= jumlah kuadrat skor prediktor 𝑋1 

∑𝑥2
2   

= jumlah kuadrat skor prediktor 𝑋2 

∑𝑦2     
= jumlah kuadrat kriterium Y 

 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih dari nol (0) atau bernilai positif (+) maka korelasinya 

positif, sebaliknya jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 kurang dari nol (0) maka bernilai negatif (-) 

maka korelasinya negatif atau tidak berkolerasi. Sebagai pedoman kriteria 

penafsiran makna koefisien korelasi dengan menggunakan teknik tolak ukur 

koefisien korelasi (rxy) pada tabel 3.4 
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Tabel 3.6 Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup / sedang 

0,60 – 0,799 Tinggi 

        0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

                  Sumber: Sugiyono (2010) 

 

b.Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji apakah hipotesis yang 

diajukan diterima atau ditolak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

   H1: Terdapat pengaruh positif antara minat terhadap hasil uji kompetensi kelas 

XII Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian SMK 

Negeri 1 Kuningan. 

   H2: Terdapat pengaruh positif antara prestasi siswa terhadap hasil uji 

kompetensi kelas XII Kompetensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil 

Pertanian SMK Negeri 1 Kuningan. 

 

Pengujian hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan rumus uji t student 

sebagai berikut : 

             t = 
𝑟√𝑛−2

1−𝑟²
...................................................................... (3.2) 

Keterangan : 

t = uji signifikansi korelasi 

r = koefisien korelasi yang telah dihitung 

n = jumlah responden 

 

Nilai t hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk 

menguji  nilai t maka digunakan taraf kepercayaan 5% dengan dk=n-2. Uji 
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hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t yang diperoleh dari hasil analisis 

regresi dengan menggunakan program komputer SPSS versi 21.0 for windows.  

 

 

 

 

4. Analisis Regresi Berganda 

a. Persamaan Regresi Ganda  

Uji regresi ganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh minat (X1), prestasi mata pelajaran produktif (X2)secara bersama-

sama terhadap hasil uji kompetensi keahlian (Y). Perhitungan regresi ganda 

menggunakan komputer SPSS versi 23.0 for windows. 

Dalam analisis regresi ganda, langkah-langkah yang harus ditempuh 

adalah sebagai berikut: 

1) Membuat persamaan garis regresi dua prekditor dengan rumus(Sugiyono, 

2012) : 

             Y = a + b1X1 + b2X2................................................... (3.10) 

Keterangan :  

a = Konstanta 

b1,b2 = Koefisien Prestasi mata pelajaran produktif, koefisien minat 

X1 = Prestasi Mata Pelajaran Produktif 

X2 = Minat 

Y      = Hasil Uji Kompetensi Keahlian 

 

b. Uji Korelasi Ganda  

Pengujian Korelasi menunjukkan arah dan kuatnya pengaruh antara dua 

variabel independen (X) secara bersama-sama dengan satu variabel dependen 

(Y) Rumus yang digunakan untuk korelasi ganda adalah sebagai 

berikut(Sugiyono, 2011): 

       Ryx1x2  = 
𝑟𝑥𝑦 1²+ 𝑟𝑥𝑦 2 ²− 2 𝑟𝑦𝑥 1𝑟𝑦𝑥 2 𝑟𝑥1𝑥2

1−𝑟𝑥1𝑥2²
........................ (3.11) 

Dimana : 
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Ryx1x2  = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama 

dengan variabel 

ryx1           = korelasi product moment antara X1 dengan Y 

ryx2 = korelasi product moment antara X2 dengan Y 

rx1x2 = korelasi product moment antara X1 dengan X2 

 

 

 

 

 

 

c. Uji hipotesis 

 

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen secara keseluruhan (simultan) digunakan Uji F dengan 

formulasi sebagai berikut:  

Fk= 
𝑅²/𝑘

 1−𝑅2 /(𝑛−𝑘−1)
........................................................... (3.12) 

Dimana:  

R = Koefisien korelasi ganda 

k  = Jumlah variabel independen 

n = jumlah anggota sampel 

 

Selanjutnya Fk dibandingkan dengan Ftabel dengan dk pembilang=k dan dk 

penyebut =(n-k-1) dengan taraf kesalahan 5%. 

Ketentuannya:  

Jika Fh> Ft maka H0 ditolak dan Ha diterima (Korelasi ganda yang ditemukan 

adalah signifikan) 

Jika Fh< Ft maka H0 diterima dan Ha ditolak (Korelasi ganda yang ditemukan 

adalah tidak signifikan) 

 

d. Koefisien determinasi  

Perhitungan besarnya presentase variabel independen terhadap variabel 

dependen dilakukan pengujian koefisien determinasi yang dinyatakan dengan 

presentasi menggunakan rumus KD = R² x 100%. Untuk mempermudah dalam 
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penyelesaian analisis data regresi ganda dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan progam komputer SPSS versi 21.0 for windows. 

 

 


