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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian  

Arikunto (2013, hlm. 161) mengemukakan bahwa objek penelitian adalah 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan 

inti dari problematika penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian adalah hasil belajar mahasiswa dan self-efficacy. Hasil belajar 

mahasiswa merupakan variabel terikat (dependent variabel), sementara self-

efficacy merupakan variabel bebas (independent variabel). Subjek dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswa FPEB UPI angkatan 2014. 

3.2 Metode Penelitian 

Sugiyono (2011, hlm. 3) mengemukakan bahwa metode penelitian dapat 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey 

explanatory atau penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, dengan tujuan 

untuk menjelaskan atau menguji hubungan antar variabel yang diteliti 

(Singarimbun dan Efendi, 2006, hlm. 4). 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Arikunto (2013, hlm. 173) mengemukakan populasi adalah seluruh objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa FPEB UPI 

angkatan 2014. Pemilihan populasi mahasiswa angkatan 2014 didasarkan waktu 

studi dan masih aktif kuliah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.1 

Populasi Mahasiswa FPEB UPI Angkatan 2014 

No Program Studi Jumlah 

Mahasiswa 

1. Pendidikan Ekonomi 85 
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2. Pendidikan Akuntansi 96 

3. Pend. Manajemen Bisnis 89 

4. Pend. Manajemen Perkantoran 84  

5. Manajemen 83  

6. Akuntansi 84 

7. IEKI 87 

Jumlah Mahasiswa 608 

Sumber: Bidang Akademik FPEB 

3.3.2 Sampel  

Suharsimi Arikunto (2013, hlm. 174) menyatakan bahwa “Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila 

kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

n =  

(Riduwan dan Kuncoro, 2011, hlm. 44) 

Dimana: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d2 = Presisi yang ditetapkan 

Dengan menggunakan perhitungan rumus diatas dan tingkat presisi yang 

ditetapkan yaitu sebesar 5%, maka sampel minimal dalam penelitian ini adalah 

241 mahasiswa. Setelah mendapat jumlah sampel minimal, maka selanjutnya 

adalah perhitungan secara propotional random sampling memakai rumusan 

alokasi proporsional sebagai berikut: 

ni =  x n 

(Riduwan dan Kuncoro, 2011, hlm. 57) 

Keterangan: 

N  = jumlah populasi keseluruhan 

Ni  = jumlah populasi menurut stratum 

n  = jumlah sampel keseluruhan 

ni  = jumlah sampel menurut stratum 
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Sehingga didapat jumlah sampel mahasiswa dari masing-masing program 

studi yang dimuat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2  

Perhitungan dan Distribusi Sampel Mahasiswa FPEB UPI Angkatan 2014 

No Program Studi Jumlah 

Mahasiswa 

Sampel 

Mahasiswa 

1. Pendidikan Ekonomi 85 ni =  x 241 = 34 

2. Pendidikan Akuntansi 96 ni =  x 241 = 38 

3. Pendidikan Manajemen Bisnis 89 ni =  x 241 = 35 

4. Pend. Manajemen Perkantoran 84 ni=  x 241 = 33 

5. Manajemen 83 ni =   x 241 = 33 

6. Akuntansi 84 ni =  x 241 = 33 

7. IEKI 87 ni =   x 241 = 35 

Jumlah 608 241 

Sumber: Hasil Penelitian (Data diolah) 

3.4 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu hasil belajar mahasiswa 

dan self-efficacy. Adapun bentuk operasionalnya sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Operasional Variabel 

Variabel Konsep 

Teoritis 

Konsep Empiris Konsep Analisis Skala 

Variabel Terikat 

Hasil 

belajar 

Hasil belajar 

adalah seluruh 

kecakapan yang 

dicapai melalui 

proses belajar 

mengajar yang 

dinyatakan 

dengan angka-

angka atau nilai-

nilai 

berdasarkan tes 

hasil belajar. 

(Briggs dalam 

Taruh, 2003, 

Angka-angka atau 

nilai-nilai yang 

diperoleh mahasiswa 

berdasarkan Standar 

Komponen Penilaian 

Hasil Belajar 

Mahasiswa UPI yang 

terdiri dari hasil 

akumulatif berikut: 

 Tugas 

 UTS 

 UAS 

 Komponen 

Data diperoleh dari 

Bidang Akademik 

FPEB UPI tentang 

Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) 

Mahasiswa FPEB 

UPI angkatan 2014 

yang telah 

menempuh 

perkuliahan selama 5 

semester. 

Interval 
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hlm. 17)  penilaian lainnya 

Variabel Bebas 

Self-

Efficacy  

Efikasi diri 

(Self-Efficacy)  

adalah penilaian 

seseorang 

tentang 

kemampuannya 

sendiri untuk 

menjalankan 

perilaku atau 

mencapai tujuan 

tertentu. 

(Ormrod, 2008, 

hlm. 20) 

 

Self-efficacy yang 

dilihat dari dimensi 

berikut: 

1.  Level 

2. Generality 

3. Strenght 

 

  

 

 

 

Data tentang self-

efficacy diukur 

menggunakan skala 

likert 1-5 melalui  

indikator berikut:  

1. Dimensi level 

meliputi: 

 Perencanaan dan 

pengaturan diri 

untuk mencapai 

tujuan belajar. 

 Keyakinan diri 

dalam 

menyelesaikan 

setiap tugas dan 

ujian yang 

memiliki 

kesulitan tinggi. 

2. Dimensi strength 

meliputi: 

 Keyakinan pada 

kemampuan yang 

dimiliki untuk 

mencapai tujuan 

belajar. 

 Ketekunan dalam 

mencapai tujuan 

belajar. 

 Keberhasilan dan 

kegagalan belajar 

sebelumnya dapat 

meningkatkan 

keyakinan untuk 

mencapai tujuan 

belajar. 

3. Dimensi 

generality 

meliputi: 

Ordinal 
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 Keyakinan atas 

kemampuan yang 

dimiliki dalam 

menyelesaikan 

setiap tugas dan 

ujian di berbagai 

situasi dan 

kondisi. 

 Keyakinan atas 

kemampuan yang 

dimiliki dalam 

menyelesaikan 

berbagai macam 

tugas dan ujian. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian, teknik pengumpulan data merupakan proses 

pengumpulan data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan digunakan 

dalam menguji hipotesis yang telah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Angket/Kuesioner, yaitu penyebaran seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis mengenai self-efficacy kepada sampel penelitian atau responden yaitu 

mahasiswa FPEB UPI Angkatan 2014.  

2. Studi Dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui 

dokumentasi adalah data terkait dengan variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar 

mahasiswa berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa FPEB UPI 

angkatan 2014. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2011, hlm. 148) menjelaskan bahwa instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena yang diamati. Secara 

spesifik semua fenomena dalam penelitian disebut variabel penelitian. Dalam 

suatu penelitian alat pengumpul data atau instrumen penelitian akan menentukan 

data yang dikumpulkan menentukan kualitas penelitian yang dilakukan.  
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Instrumen penelitian secara garis besar digolongkan menjadi dua bagian 

yaitu tes dan non tes. Dalam penelitian ini jenis instrumen non tes yang digunakan 

adalah kuesioner atau angket. Adapun langkah-langkah dalam menyusun angket 

adalah sebagai berikut:  

1. Menentukan tujuan pembuatan angket, yaitu untuk memperoleh data dari 

responden mengenai pengaruh self-efficacy terhadap hasil belajar mahasiswa.  

2. Menentukan subjek yang akan menjadi responden yaitu mahasiswa FPEB 

UPI angkatan 2014. 

3. Menyusun kisi-kisi instrumen penelitian. 

4. Merumuskan pertanyaan atau pernyataan dan alternatif jawaban untuk jenis 

jawaban yang sifatnya tertutup. Jenis instrumen yang bersifat tertutup yaitu 

seperangkat daftar pertanyaan tertulis yang disertai alternatif jawaban yang 

sudah disediakan. 

5. Menetapkan kriteria pemberian skor untuk setiap item pertanyaan yang 

bersifat tertutup. Alat ukur yang digunakan dalam pemberian skor adalah 

daftar pertanyaan yang menggunakan skala likert dengan ukuran ordinal. 

Ukuran data ordial hanya menetapkan peringkat saja, sedangkan untuk data 

yang bersifat interval para responden diberi kebebasan untuk mengisi angket 

yang telah disediakan. 

6. Uji coba angket. 

7. Analisis angket, meliputi :  

a. Validitas  

b.  Reliabilitas  

8. Merevisi angket.  

9. Memperbanyak dan menyebarkan angket. 

10. Mengelola dan menganalisis hasil angket. 

Dalam penelitian ini instrumen diukur menggunakan skala Likert. Riduwan 

(2003, hlm. 12) menjelaskan bahwa skala likert adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang 

suatu kejadian atau gejala sosial.  
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Dengan menggunakan skala likert, maka variabel akan diukur dijabarkan 

menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub 

variabel dijabarkan kembali menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Akhirnya indikator-indikator yang terukur dapat dijadikan titik tolak untuk 

membuat item instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab 

oleh responden. Setiap jawaban responden tersebut dihubungkan dengan bentuk 

pertanyaan atau pernyataan. Berikut adalah teknik atau ketentuan dalam memberi 

skor dalam skala likert: 

Tabel 3.4 

Skala Pengukuran Likert 

Pernyataan Positif Skor  

Sangat setuju 5 

Setuju 4 
Kurang Setuju 3 
Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Agar hasil penelitian tidak diragukan kebenarannya maka diperlukan 

pengujian intrumen penelitian, ini digunakan untuk menguji kualitas instrumen 

penelitian apakah telah memenuhi syarat alat ukur yang baik atau malah 

sebaliknya yaitu tidak sesuai dengan metode penelitian. Sebagaimana dirancang 

dalam operasional variabel, data-data yang terkumpul dari hasil kuesioner 

dianalisis kebenarannya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. 

3.6.1  Uji Validitas 

Menurut Arikunto, “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan 

tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrument yang 

valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrument yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah.” (Arikunto, 2013, hlm. 211). 

Untuk menguji validitas instrument digunakan korelasi Product Moment Pearson 

dengan rumus: 

 

(Arikunto, 2013, hlm. 213) 
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Dimana : 

rxy = koefisien k 

X = skor yang diperoleh dari subjek dalam tiap item 

Y = skor total item instrumen 

∑X = jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y = jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X² = jumlah kuadrat pada masing-masing skor X 

∑Y² = jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y 

N = jumlah sampel 

  Dengan menggunakan taraf signifikan ɑ = 0,05 koefisien korelasi yang 

diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai tabel korelasi nilai r 

dengan derajat kebebasan (n-2) dimana n menyatakan jumlah baris atau 

banyaknya responden. “Jika rhitung > r 0,05  valid sebaliknya jika rhitung ≤ r0,05  

tidak valid.”  

Hasil pengujian validitas instrumen untuk variabel self-efficacy ini 

digambarkan secara lengkap dalam tabel 3.5. di bawah ini: 

Tabel 3.5. 

Hasil Uji Validitas Variabel Self-efficacy  terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 

Variabel No Item r hitung r tabel Keterangan 

Self-efficacy 

1 0,4829 0,3246 Valid 

2 0,4246 0,3246 Valid 

3 0,6256 0,3246 Valid 

4 0,3446 0,3246 Valid 

5 0,3330 0,3246 Valid 

6 0,3807 0,3246 Valid 

7 0,2383 0,3246 Tidak Valid 

8 0,1781 0,3246 Tidak Valid 

9 0,6194 0,3246 Valid 

10 0,8081 0,3246 Valid 

11 0,72 0,3246 Valid 

12 0,8384 0,3246 Valid 

13 0,4292 0,3246 Valid 

14 0,7714 0,3246 Valid 
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15 0,3634 0,3246 Valid 

16 0,4482 0,3246 Valid 

17 0,6054 0,3246 Valid 

18 0,7386 0,3246 Valid 

19 0,6396 0,3246 Valid 

20 0,8791 0,3246 Valid 

21 0,8163 0,3246 Valid 

22 0,6922 0,3246 Valid 

23 0,8403 0,3246 Valid 

24 0,8164 0,3246 Valid 

25 0,7016 0,3246 Valid 

26 0,6768 0,3246 Valid 

27 0,7762 0,3246 Valid 

28 0,6942 0,3246 Valid 

29 0,7774 0,3246 Valid 

30 0,5139 0,3246 Valid 

31 0,8115 0,3246 Valid 

32 0,5621 0,3246 Valid 

33 0,7785 0,3246 Valid 

34 0,7905 0,3246 Valid 

   Sumber : Lampiran 8 

Hasil pengujian instrumen dalam tabel 3.5 tersebut menunjukan bahwa 32 

item dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel 

dengan drajat kebebasan (n-2) dan taraf signifikasi α = 0,005 yaitu sebesar 0,3246, 

sehingga seluruh item pernyataan yang dinyatakan valid dianggap sah dan layak 

untuk dilanjutkan kedalam tahap analisis data.  Sedangkan 2 item yang dinyatakan 

tidak valid, karena r hitung < r tabel sehingga item pernyataan yang tidak valid 

harus digugurkan.  

3.6.2 Uji Reliabilitas 

“Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawab tertentu. 

Instrumen yang sudah dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga.” (Arikunto, 2013, hlm. 221). Untuk menghitung uji 

reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus alpha dari Cronbach yaitu: 
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 (Arikunto, 2013, hlm. 239) 

Dimana : 

  = reliabilitas instrument 

k  = banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 = jumlah varians butir 

  = varians total 

Untuk melihat signifikansi reliabilitasnya dilakukan dengan mendistribusikan 

rumus student t, yaitu: 

thit =  

Dengan kriteria: Jika thitung > ttabel maka instrumen penelitian reliabel dan 

signifikan, tetapi ketika thitung <  ttabel maka instrumen penelitian tidak reliabel. 

Berikut dalam tabel 3.6 adalah hasil lengkapnya :  

Tabel 3.6. 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Self-efficacy terhadap Hasil Belajar 

Mahasiswa 

Variabel 
Jumlah 

Item 
Reabilitas r tabel Keterangan 

Self-efficacy (X) 34 0,948 0,3246 Reliabel 

Sumber : Lampiran 8 

Hasil pengujian dalam tabel 3.6. menunjukan bahwa seluruh item dalam 

instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel. Dengan kata lain, seluruh item dalam 

penelitian ini merupakan instrumen yang dapat dipercaya dan layak untuk 

dilanjutkan kedalam tahap analisis dan penelitian.  

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yaitu langkah selanjutnya yang dilakukan setelah data 

diperoleh secara lengkap, langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai 

berikut :  

1. Menyeleksi Data 
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Proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan isi, 

keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, keseragaman satuan data yang 

digunakan, dan sebagainya.  

2. Mengkode Data 

Kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul disetiap 

instrumen penelitian. 

3. Mentabulasi Data 

Memasukan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel agar 

mudah dipahami. 

4. Pengolahan statistik sederhana 

Pengolahan statistik adalah cara mengolah data kuantitatif sehingga data 

mempunyai arti.  

Jenis data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data ordinal dan 

interval. Dengan adanya data berjenis ordinal maka data harus diubah menjadi 

data interval dengan menggunakan Methods of Succesive Internal (MSI), yakni 

“Mentransformasikan data ordinal menjadi data interval gunanya untuk memenuhi 

sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data setidak-tidaknya berskala 

interval.” (Riduwan dan Kuncoro, 2011, hlm. 30).  

Adapun langkah-langkah transformasi data ordinal ke data interval 

(Riduwan & Kuncoro, 2011, hlm. 30) yaitu sebagai berikut: 

1. Perhatikan tiap butir pertanyaan, misalkan dalam angket. 

2. Untuk butir tersebut, tentukan berapa banyak orang yang mendapatkan 

(menjawab) skor 1,2,3,4,5 yang disebut frekuensi 

3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut 

proporsi (P). 

4. Tentukan Kumulatif (PK) dengan cara menjumlah antara proporsi 

sebelumnya. 

5. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, tentukan nilai Z untuk 

setiap kategori. 

6. Tentukan nilai densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh dengan 

menggunakan tabel ordinal distribusi normal baku. 
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7. Hitung SV (Skala Value) = Nilai skala dengan rumus sebagai berikut: 

SV =  

Keterangan: 

DLL = Kepadatan batas bawah 

DUL = Kepadatan batas atas 

ABUL = Daerah di bawah batas atas 

ABLL = Daerah di bawah batas bawah 

8. Menghitung skor hasil transformasi untuk setiap pilihan jawaban dengan 

rumus: 

Y= SV + [1+(SVMin)] 

Dimana K=1+[SVMin] 

3.8 Teknis Analisis Data 

3.8.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Pada penelitian ini, untuk menganalisis data menggunakan Analisis 

Regresi Linear Sederhana. Analisis Regresi digunakan untuk mengetahui 

hubungan suatu variabel dependen dengan variabel independen. Bila hanya ada 

satu variabel dependen dan satu variabel independen, disebut analisis regresi 

sederhana. (Rohmana, 2010, hlm. 21) 

Fungsi analisis regresi linear sederhana adalah untuk melihat pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan alat 

bantu program SPSS 20.0 for windows. Model analisis data untuk menguji dugaan 

sementara menggunakan model Persamaan Regresi Linear Sederhana, sebagai 

berikut :   

Y= β0 + β1X + e 

Dimana: 

Y : Hasil Belajar 

βο : Konstanta regresi 

β1    : Koefisien regresi X 

X         : Self-Efficacy 

e        : Standar error  

3.8.2 Statistika Deskriptif  

Statistiska deskriptif yaitu suatu analisis yang paling mendasar untuk 

menggambarkan data secara umum. Analisis Data yang dilakukan meliputi : 
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menetukan kriteria kategorisasi, menghitung nilai statistic deskriptif,dan 

mendeskripsikan variable (Kusnendi, 2017, hlm. 6). 

1. Kriteria Kategorisasi 

X > ( µ + 1,0σ)   : Tinggi 

( µ - 1,0σ) ≤ X ≤ ( µ + 1,0σ) : Moderat / Sedang 

X < ( µ - 1,0σ)  : Rendah 

Dimana :  

X = Skor Empiris 

µ = rata-rata teoritis = (skor min + skor maks)/ 2 

σ =  simpangan baku teoritis = (skor maks – skor min)/ 6 

 

2. Distribusi Frekuensi 

 Merubah data variable menjadi data ordinal, dengan ketentuan : 

Kategori Nilai 

Tinggi 3 

Moderat  2 
Rendah  1 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

3.9.1   Uji Normalitas 

Menurut Rohmana (2010, hlm. 51), Uji signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika 

residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal.  

Salah satu cara termudah melihat normalitas residual adalah dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati normal. Berikut dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunujukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memnuhi asumsi normalitas. 
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3.10 Pengujian Hipotesis 

3.10.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Menurut Rohmana (2010, hlm. 48) Uji t merupakan suatu prosedur yang 

mana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan 

hipotesis nul (H0). Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat 

berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data. Uji t bertujuan untuk 

menguji tingkat signifikansi dari setiap variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat. Dalam pengujian hipotesis melalui uji-t tingkat kesalahan yang 

digunakan peneliti adalah 5% atau 0,05% pada taraf signifikansi 95%. Secara 

sederhana t hitung dapat menggunakan rumus: 

t=        

(Rohmana, 2010, hlm. 50) 

Kriteria keputusan menolak atau menerima H0, sbb: 

a. Jika nilai t hitung > nilai t kritis, maka Ho ditolak atau menerima Ha artinya 

variabel itu signifikan. 

b. Jika nilai t hitung < nilai t kritis, maka Ho diterima atau menolak Ha artinya 

variabel itu tidak signifikan. 

Hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 H0 : β1 ≤  

Self-efficacy tidak berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa. 

 H1 : β1 >  

Self-efficacy berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa. 

3.11 Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini disebut juga koefisien regresi yaitu angka yang menunjukan 

besarnya derajat kemampuan atau distribusi variabel bebas dalam menjelaskan 

atau menerangkan variabel terikatnya dalam fungsi yang bersangkutan. Besarnya 

nilai R2 diantara 0 dan 1 (0< R2 <1). Jika nilainya semakin mendekati satu, maka 

model tersebut baik dengan tingkat kedekatan antara variabel bebas dan terikat 
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semakin dekat pula (Rohmana, 2010, hlm. 77). Koefisien determinasi dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

  =  

(Rohmana, 2010, hlm. 76) 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika  semakin mendekat ke angka 1, maka hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat semakin dekat, atau dengan kata lain model tersebut 

dinilai baik. 

 

b. Jika  semakin menjauh ke angka 1, maka hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat semakin jauh/tidak erat, atau dengan kata lain model 

tersebut dinilai kurang baik. 

 


