
 

 

 
Daniel Chandra Gunawan, 2019 
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK TERHADAP MINAT BELAJAR DAN 
DAMPAKNYATERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 
(Penelitian Pada Siswa Kelas XI Jurusan OTKP Pada Mata Pelajaran Administrasi Humas Dan 
Keprotokolan di SMK Negeri 3 Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Sugiyono (2008, hlm. 3) mengatakan bahwa metode penelitian diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  

Agar dapat mengadakan penelitian, Peneliti terlebih dahulu harus 

menentukan metode yang akan digunakan, karena hal ini merupakan pedoman atau 

langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian. 

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dan verifikatif. Melalui jenis penelitian deskriptif maka dapat 

diperoleh gambaran mengenai media pembelajaran berbasis TIK, hasil belajar, dan 

minat belajar siswa kelas XI Jurusan OTKP di SMK Negeri 3 Bandung. Sedangkan 

penelitian verifikatif pada dasarnya menguji kebenaran suatu hipotesis yang 

dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan (Suharsimi Arikunto (2008, hlm. 

8)). Jadi penelitian verifikatif bertujuan untuk mengetahui pengaruh media 

pembelajaran berbasis TIK terhadap minat belajar, pengaruh media pembelajaran 

berbasis TIK terhadap hasil belajar, pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar 

serta pengaruh medua pembelajaran berbasis TIK terhadap hasil belajar melalui minat 

belajar siswa. 

Dengan demikian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Explanatory Survey Method. Sugiyono (2013, hlm. 12) menyatakan bahwa: 

“Metode survey adalah metode penelitian yang dugynakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuisioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya.” 

Menurut Muhidin & Sontani (2010, hlm. 6) metode penelitian survey adalah 

penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah individu atau unit analisis, sehingga 
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ditemukan fakta atau keterangan secara faktual mengenai gejala suatu kelompok atau 

perilaku individu, dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rencana 

atau pengambilan keputusan. Penelitian survey ini merupakan studi yang bersifat 

kuantitatif dan umumnya survey menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 

datanya. 

Meskipun mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian relational 

fokusnya terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel. Metode survey 

ini Penulis gunakan dengan cara menyebarkan angket mengenai variabel X (Media 

pembelajaran berbasis TIK) sebagai variabel bebas, variabel Y (minat belajar) sebagai 

variabel intervening dan variabel Z (hasil belajar) sebagai variabel terikat. 

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis melakukan pengamatan di lapangan 

untuk mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

mengetahui pengaruh Media Pembelajaran berbasis TIK terhadap hasil belajar 

melalui minat belajar siswa pada mata pelajaran administrasi humas dan keprotokolan 

kelas XI jurusan OTKP di SMK Negeri 3 Bandung. 

3.2  Desain Penelitian 

3.2.1  Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Menurut Muhidin (2010, hlm. 37) Operasional variabel adalah kegiatan 

menjabarkan konsep variabel menjadi konsep yang lebih sederhana yaitu indikator. 

Operasional variabel menjadi rujukan dalam penyusunan instrumen penelitian, oleh 

karena itu operasional variabel harus disusun dengan baik agar memiliki tingkat 

validitas dan reliabititas yang tinggi. 

Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang satu sama lain berhubungan. 

Berkaitan dengan hal ini variabel-variabel tersebut juga dapat disebut sebagai objek 

penelitian. Menurut Setyosari (2010, hlm. 126) mengatakan bahwa, “variabel 

penelitian adalah hal hal yang menjadi pusat kajian atau disebut juga fokus 

penelitian”. Variabel penelitian terdiri dari tiga jenis, yaitu variable bebas atau 
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variabel penyebab (independent variable), variabel terikat atau variabel tergantung 

(dependent variable) dan variabel mediator (intervening variable) 

Menurut Tuckman dalam Setyosari (2010, hlm. 56), menyatakan bahwa 

“Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-

faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan 

hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Sedangkan variabel terikat 

adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh 

variable bebas, yaitu faktor yang muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai 

dengan yang diperkenalkan oleh peneliti itu.” 

 Variabel intervening menurut sugiyono (2012, hlm 61) menyatakan: 

“Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat 

diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang 

terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 

dependen.” 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini meliputi tiga variabel, yaitu 

Media Pembelajaran Berbasis TIK (Variabel X) sebagai variabel bebas (independent 

variabel), Minat Belajar (Variabel Y) sebagai variabel mediator (intervening 

variabel) dan Hasil Belajar siswa (Variabel Z) sebagai variabel terikat (dependent 

variabel). Maka bentuk operasionalisasinya adalah sebagai berikut: 

1.2.1.1 Operasionalisasi Variabel Media Pembelajaran berbasis TIK 

Operasional variabel Media Pembelajaran berbasis TIK (variable X) secara 

lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3. 1 

Operasionalisasi Variabel Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Variabel Indikator Ukuran  Skala No 

Item 

 

Media 

Pembelajaran 

Berbasis TIK (X) 

 

 

 

“Pemakaian 

media 

pembelajaran 

dalam proses 

belajar mengajar 

dapat 

membangkitkan 

keinginian dan 

minat yang baru, 

membangkitkan 

motivasi dan 

rangsangan 

kegiatan belajar, 

dan bahkan 

membawa 

pegaruh-

pengaruh 

psikologis 

terhadap siswa.” 

 

Hamalik (2005, 

hlm. 15) 

1. Relevansi a. Tingkat 

kesesuaian media 

pembelajaran 

dengan teknologi 

masa kini yang 

dapat 

meningkatkan 

minat belajar 

Ordinal 1 

b. Tingkat 

kesesuaian media 

pembelajaran 

dengan materi 

pelajaran yang 

membuat siswa 

lebih interaktif 

Ordinal 2 

c. Tingkat 

kesesuaian media 

pembelajaran 

dengan keinginan 

siswa 

Ordinal 3 

2. Kemudahan 

Penggunaan 

a. Tingkat 

kepraktisan 

penggunakan 

media 

pembelajaran 

berbasis TIK 

dalam proses 

belajar 

Ordinal 4 

b. Tingkat 

kemudahan dalam 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

berbasis TIK yang 

menarik perhatian 

siswa 

Ordinal 5 
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3. Ketersediaan 

 

a. Tingkat 

ketersediaan 

jumlah media 

pembelajaran 

berbasis TIK yang 

memadai 

Ordinal 6 

b. Tingkat kualitas 

media 

pembelajaran 

berbasis TIK yang 

tersedia untuk 

meningkatkan 

antusias belajar 

Ordinal 7 

c. Tingkat 

kemudahan dalam 

mengakses media 

penunjang untuk 

membantu proses 

belajar 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

berbasis TIK 

Ordinal 8 

4. Kebermanfaata

n 

a. Tingkat 

ketertarikan siswa 

terhadap materi 

yang diajarkan 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

berbasis TIK 

Ordinal 9 

b. Tingkat 

keberhasilan 

dalam menarik 

perhatian siswa 

dengan media 

pembelajaran 

berbasis TIK 

Ordinal 10 

c. Tingkat 

kebermanfaatan 

media 

Ordinal 11 
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pembelajaran 

terhadap minat 

belajar 

 

1.2.1.2 Operasionalisasi Variabel Minat Belajar 

Menurut Slamento (2010:45) mengemukakan bahwa minat belajar adalah 

“kecendrungan jiwa individu untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

aktifitas atau kegiatan seseorang yang berminat terhadap sesuatu aktifitas dan 

memperhatikan hal itu secara konsisten dengan rasa senang”. Operasional variabel 

Minat Belajar (variable Y) secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 2 

Operasionalisasi Variabel Minat Belajar 

Variabel Indikator Ukuran Skala No 

Item 

 

Minat 

Belajar(Y) 

 

 

“kecendrungan 

jiwa individu 

untuk 

memperhatikan 

dan mengenang 

beberapa aktifitas 

atau kegiatan 

seseorang yang 

berminat 

terhadap sesuatu 

aktifitas dan 

memperhatikan 

hal itu secara 

konsisten dengan 

rasa senang” 

 

Slamento (2010, 

hlm. 45) 

Ketertarikan 

untuk belajar 

1. Tingkat Antusias 

siswa mengikuti 

mata pelajaran 

Adm. Humas & 

Keprotokolan 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

Ordinal 1 

2. Tingkat Mendalami 

bidang mata 

pelajaran Adm. 

Humas & 

Keprotokolan 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

 

Ordinal  

2 

3. Tingkat mencari 

informasi yang 

berhubungan 

dengan mata 

pelajaran Adm. 

Humas & 

Keprotokolan 

 

Ordinal  

3 
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 4. Tingkat kehadiran 

mengikuti mata 

pelajaran Adm. 

Humas & 

Keprotokolan 

 

Ordinal  4 

Perhatian dalam 

belajar 

1. Tingkat konsentrasi 

mengikuti mata 

pelajaran Adm. 

Humas & 

Keprotokolan 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

berbasis TIK 

 

 

Ordinal 

5 

2. Tingkat konsistensi 

dalam belajar pada 

mata pelajaran 

Adm. Humas & 

Keptrokolan 

 

Ordinal  6 

3. Tingkat proporsi 

waktu untuk belajar 

pada mata 

pelajaran Adm. 

Humas & 

Keprotokolan 

Ordinal 
7 

Motivasi untuk 

Belajar 

1. Tingkat Perasaan 

senang siswa saat 

mengikuti pelajaran 

menggunakan 

media pembelajaran 

berbasis TIK 

Ordinal 
8 

2. Tingkat keinginan 

menguasai mata 

pelajaran Adm. 

Humas & 

Keprotokolan 

Ordinal 9 

3. Tingkat dorongan 

untuk belajar 

menggunakan 

media pembelajaran 

Ordinal 10 
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berbasis TIK 

4. Tingkat kebutuhan 

dalam mengikuti 

mata pelajaran 

menggunakan 

media pembelajaran 

berbasis TIK 

Ordinal 11 

 

1.2.1.3 Operasionalisasi Variabel Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2000, hlm. 3) “hasil belajar adalah mencerminkan tujuan 

pada tingkat tertentu yang berhasil dicapai oleh anak didik (siswa) yang dinyatakan 

dengan angka atau huruf”. Dan indikator hasil belajar menurut Kokom (2011, hlm 5) 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu dapat dilihat dari faktor 

internal dan faktor eksternal. 

Operasional variabel hasil belajar (variable Z) secara lebih rinci dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 3 

Operasionalisasi Variabel Hasil Belajar 

 

Variabel Indikator Ukuran Skala  

 

Hasil Belajar (y) 

 

“hasil belajar adalah 

mencerminkan 

tujuan pada tingkat 

tertentu yang 

berhasil dicapai 

oleh anak didik 

(siswa) yang 

dinyatakan dengan 

Ranah Kognitif 

Nilai akhir siswa (UTS, 

UAS) kelas XI pada mata 

pelajaran Adm. Humas & 

Keprotokolan 

Interval 

Ranah Afektif 
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angka atau huruf” 

 

(Sudjana (2000, 

hlm. 3) 

Ranah 

Psikomotor 

 

3.2.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Popilasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010, hlm. 173). 

Menurut Muhidin (2010, hlm. 1), “Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit 

penellitian, atau unit analisis yang memiliki ciri/karakteristik tertentu yang dijadikan 

sebagai objek penelitian atau menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan) 

dengan demikian, populasi tidak terbatas pada sekelompok orang, tetapi apa saja yang 

menjadi perhatian kita”.  

Untuk mengumpulkan data yang akan diolah dan dianalisis, kita perlu 

menentukan populasi terlebih dahulu. 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah murid tetap kelas XI 

Jurusan OTKP SMK Negeri 3 Bandung sebanyak 171 orang yang terdiri dari kelas 

XI OTKP 1, XI OTKP 2, XI OTKP 3, XI OTKP 4, dan XI OTKP 5. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013, hlm. 118). Sampel merupakan sebagian atau wakil 

dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian` 

rupa sehingga sampel yang diperoleh benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh, 

atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1996, hlm. 107) mengemukakan bahwa: 

“Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10% - 

15% atau dengan 20% - 25%”. 
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Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, 

yaitu sebuah metode seleksi terhadap unit-unit populasi, dimana unit-unit tersebut 

diacak seluruhnya. Masing-masing unit atau unit satu dengan unit lainnya memiliki 

peluang yang sama untuk dipilih. (Muhidin & Abdurrahman, 2007, hlm. 138). 

Penentuan ukuran sampel yang mewakili populasi dalam pengujian hipotesis 

dari populasi, digunakan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin 

menurut Invalid source specified sebagai berikut: 

  
 

     
 

Dimana: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolelir (tingkat 

kesalahan yang diambil dalam sampling ini sebesar 5%). 

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung besarnya sampel sebagai 

berikut: 

  
   

             
 

  
   

              
 

  
   

      
 

             orang 

Berdasarkan perhitungan, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 119 orang. Guna mendapatkan sampel yang dapat mewakili populasi, 

selanjutnya sampel tersebut dalam penyebarannya dibagikan secara proporsional. 

Untuk menghitung besarnya proporsi dari setiap kelas yang terpilih sebagai 

sampel maka digunakan rumus sebagai berikut: 
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∑ 
    

Keterangan: 

        Banyak sampel masing-masing unit 

          = Banyak sampel yang diambil dari seluruh unit 

N1    = Banyaknya populasi dari masing-masing unit  

∑   = Jumlah populasi dari seluruh unit 

(Al-Rasyid, 1994, hlm. 80) 

Dari rumus di atas, maka dapat dihitung besar proporsi setiap kelas yang 

dipilih sebagai sampel adalah sebagai berikut: 

1. X AP 1 siswanya 35 orang. 

   
  

   
              

2. X AP 2 siswanya 34 orang. 

   
  

   
               

3. X AP 3 siswanya 35 orang. 

   
  

   
              

4. X AP 4 siswanya 34 orang. 

   
  

   
              

5. X AP 4 siswanya 33 orang. 

   
  

   
              

 

Dengan demikian hasil perhitungan keseluruhan dapat diperhatikan dalam 

tabel berikut ini: 
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Tabel 3. 4 

Alokasi Sampel Minimal Penelitian 

No. Kelas Jumlah Alokasi Sampel 

1 X AP 1 24 siswa 

2 X AP 2 24 siswa 

3 X AP 3 24 siswa 

4 X AP 4 24 siswa 

5 X AP 5 23 siswa 

Jumlah 119 siswa 

Dapat dilihat pada tabel bahwa jumlah sampel yang akan diambil di SMK 

Negeri 3 Bandung sebanyak 119 orang siswa. Sampel tersebut terdiri dari masing 24 

siswa pada kelas XI AP 1, XI AP 2, XI AP dan XI AP 4, serta XI AP 5 sebanyak 23 

siswa. Untuk menentukan sampel yang akan dipilih di setiap unit kelas, peneliti akan 

menggunakan undian yang di dalamnya sudah terdapat nomor absen siswa per kelas 

yang akan dijadikan sampel. Pada angket penelitian akan diberikan kode tertentu 

untuk menghasilkan data yang berpasangan. 

3.2.3  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam membahas permasalahan 

penelitian ini maka Penulis menggunakan beberapa alat yang dapat digunakan 

sebagai pengumpul data sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK dan minat siswa dalam pembelajaran 

pada mata pelajaran Adm. Humas & Keprotokolan di SMK Negeri 3 Bandung. 

2. Dokumentasi 

 Teknik ini digunakan untuk mempelajari keadaan objek penelitian dengan 

cara mempelajari catatan atau dokumen yang paling relevan yang dimiliki instansi 
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terkait dan mampu mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini 

penulis mengumpulkan dokumentasi berupa hasil belajar siswa baik dari aspek 

kognitif dan psikomotorik SMK Negeri 3 Bandung. 

3. Kuesioner (angket) 

Menurut Sugiyono (2009, hlm. 199) “Kuisioner merpuakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya”  

Teknik angket merupakan alat pengumpul data untuk kepentingan penelitian. 

Angket yang digunakan pun berupa angket tipe pilihan di mana Penulis meminta 

responden untuk memilih jawaban dari setiap pertanyaan. Dalam menyusun 

kuesioner, dilakukan beberapa prosedur seperti berikut: 

a. Menyusun kisi-kisi kuesioner atau daftar pertanyaan; 

b. Merumuskan bulir-bulir pertanyaan dan alternatif jawaban.  

Jenis instrumen yang digunakan dalam angket merupakan instrumen yang 

bersifat tertutup. Arikunto (2010, hlm. 195) berpendapat bahwa, “instrumen tertutup 

yaitu seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih”. 

a. Responden hanya membubuhkan tanda check list pada alternatif jawaban yang 

dianggap paling tepat disediakan. 

b. Menetapkan pemberian skor pada setiap bulir pertanyaan.  

 Pada penelitian ini setiap jawaban responden diberi nilai dengan skala Likert. 

Riduwan (2007, hlm. 12) mengemukakan bahwa, “skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan presespsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial”. 

c. Melakukan uji coba angket 

 Sebelum mengumpulkan data penelitian sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba angket. Uji coba angket meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Pelaksanaan 
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uji coba dilakukan untuk mengetahui kekurangan pada item angket yang dibuat, 

dalam penelitian ini juga diperlukan studi kepustakaan yang akan dijadikan 

bahwan perbandingan, acuan dan landasan teoretis yang berkaitan erat dengan 

masalah yang akan diteliti 

3.2.4  Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrumen sebagai alat pengumpulan data sangatlah perlu diuji 

kelayakannya, karena akan menjamin bahwa data yang dikumpulkan tidak bias. 

Pengujian instrumen ini dilakukan melalui pengujian validitas dan reliabilitas. 

Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur dalam penelitian ini. 

3.2.4.1  Uji Validitas 

Arikunto (2010, hlm. 211) mengemukakan bahwa, “validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. 

Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment dari Karl Pearson, rumusnya yaitu: 
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(Muhidin, 2010, hlm. 26)  

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antaravariabel X dan Y 

X : Skor pertama, dalam hal ini X merupakan skor-skor pada item ke I  

   yang akan diuji validitasnya. 

Y : Skor kedua, dala hal ini Y merupakan jumlah skor yang diperoleh 

   tiap responden. 

∑X : Jumlah skor dalam distribusi X 
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∑Y : Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X
2
 : Jumlah jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y
2
 : Jumlah jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N : Banyaknya responden 

Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur validitas 

instrumen penelitian menurut Sambas Ali Muhidin (2010, hlm. 26-30), adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyebar instrumen yang akan diuji validitasnya, kepada responden yang bukan 

responden sesungguhnya. 

b. Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 

c. Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya lembaran data 

yang terkumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa kelengkapan pengisian item 

angket. 

d. Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah perhitungan atau 

pengolahan data selanjutnya. 

e. Memberikan/menempatkan (scoring) terhadap item-item yang sudah diisi pada 

tabel pembantu. 

f. Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk setiap bulir/item 

angket dari skor-skor yang diperoleh. 

g. Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-2, dimana n 

merupakan jumlah responden yang dilibarkan dalan uji validitas, yaitu 20 orang. 

Sehingga diperoleh db = 20 – 2 = 18, dan  = 5%. 

h. Membuat kesimpulan, yaitu dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai 

tabel r. Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika >  , maka instrumen dinyatakan valid. 

2. Jika <  , maka instrumen dinyatakan tidak valid. 
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Berikut disajikan data hasil uji validitas instrumen berdasarkan uji 

menggunakan aplikasi SPSS Version 23.0 

Tabel 3. 5 

Hasil Uji Validitas Variabel Media Pembelajaran (X) 
No. Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0.473 0,404 Valid 

2 0.531 0,404 Valid 

3 0.338 0,404 Tidak Valid 

4 0.531 0,404 Valid 

5 0.755 0,404 Valid 

6 0.659 0,404 Valid 

7 0.41 0,404 Valid 

8 0.008 0,404 Tidak Valid 

9 0.755 0,404 Valid 

10 0.659 0,404 Valid 

11 0.579 0,404 Valid 

Sumber: Hasil Uji Validitas (SPSS Version 23.0) 

Dari tabel pengujian validitas variabel media pembelajaran terhadap 11 item 

angket menunjukkan 9 item dinyatakan valid dan 2 item dinyatakan tidak valid. Item 

yang tidak valid tidak diperbaiki karena sudah terwakili oleh item pernyataan yang 

lain, sehingga jumlah item yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel media 

pembelajaran berbasis TIK berjumlah 9 item. 

Tabel 3. 6 

Hasil Uji Validitas Variabel Minat Belajar (Y) 
No. Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0.66 0,404 Valid 

2 0.58 0,404 Valid 

3 0.53 0,404 Valid 

4 0.484 0,404 Valid 

5 0.698 0,404 Valid 

6 0.596 0,404 Valid 

7 0.655 0,404 Valid 

8 0.828 0,404 Valid 

9 0.763 0404 Valid 

10 0.601 0,404 Valid 

11 0.697 0,404 Valid 

Sumber: Hasil Uji Validitas (SPSS Version 23.0) 
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Dari tabel pengujian validitas variabel minat belajar terhadap 11 item angket 

menunjukkan 11 item dinyatakan valid. Jadi semua item sudah mewakili semua 

indikator sehingga jumlah item yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel 

minat belajar berjumlah 11 item. 

Tabel 3. 7 

Jumlah Item Angket Hasil Uji Coba 

No. Variabel 

Jumlah Item Angket 

Sebelum Uji 

Coba 

Setelah Uji Coba 

Valid Tidak Valid 

1 Media Pembelajaran 

Berbasis TIK (X) 

11 9 2 

2 Minat Belajar (Y) 11 11 0 

Total 22 20 2 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

3.2.4.2  Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrumen adalah pengujian alat pengumpulan data 

kedua. Arikunto (2010, hlm. 221) berpendapat bahwa “reliabilitas menunjuk pada 

satu pengertian bahwa, sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Jadi uji 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah koefisien Alfa (α) dari Cronbach dalam Muhidin (2010, hlm. 31) 

sebagai berikut: 

    [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

Dimana rumus varians sebagai berikut: 

   
∑   

 ∑   
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(Arikunto, 2010, hlm. 239) 

Keterangan: 

    : reliabilitas instrumen/koefisien korelasi/korelasi alpha 

k : banyaknya bulir soal 

∑  
 

 : jumlah varians bulir 

  
  : varians total 

∑X : jumlah skor 

N : jumlah responden 

Penulis menggunakan aplikasi SPSS Version 23.0 untuk mempermudah 

dalam penghitungan reliabilitas instrumen. 

Sebelum itu penulis menentukan: 

a. Nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-k-1. 

b. Membuat kesimpulan dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r 

dengan kriteria yaitu: 

1) Jika nilai rhitung  ≥ rtabel maka instrumen dinyatakan reliabel. 

2) Jika nilai rhitung  < rtabel maka insrumen dinyatakan tidak reliabel. 

 Berikut disajikan hasil uji reliabilitas variabel media pembelajaran berbasis 

TIK dan minat belajar di bawah ini: 

 

Tabel 3. 8 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Variabel Y 

No. Variabel 
Hasil 

Keterangan 
rhitung rtabel 

1 Media Pembelajaran (X) 0,747 0,404 Reliabel 

2 Minat Belajar (Y) 0,858 0,404 Reliabel 

Sumber: Hasil Uji Reliabilitas (SPSS Version 23.0) 

Hasil uji reliabilitas variabel X dan Y menunjukkan bahwa kedua variabel 

tersebut dinyatakan reliabel karena rhitung > rtabel. Setelah melihat kedua pengujian 

instrumen di atas, peneliti  dapat menyimpulkan bahwa instrumen dinyatakan valid 
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dan reliabel. Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan, artinya tidak ada hal yang 

menjadi kendala terjadinya kegagalan penelitian dikarenakan oleh instrumen yang 

sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. 

3.2.5  Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Syarat yang harus 

terlebih dahulu dilakukan tersebut adalah dengan melakukan beberapa pengujian, 

yaitu uji normalitas, uji linieritas, dan uji homogenitas. Pada penelitian ini penulis 

melakukan uji persyaratan analisis data menggunakan aplikasi SPSS Version 23.0, 

pemaparannya dijelaskan berikut: 

3.2.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi 

data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistika 

yang akan dipergunakan. Pengujian normalitas menggunakan software SPSS 

(Statistic Product and Service Solutions) Version 23.0 dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Aktifkan Program SPSS 23.0 sehingga tampak Spreadsheet. 

2. Aktifkan Variabel View, kemudian isi data sesuai dengan keperluan. 

3. Setelah mengisi Variabel View, klik Data View. isikan data sesuai dengan skor 

total variabel X, Y dan Z yang diperoleh responden. 

4. Simpan dan tersebut (Save) dengan nama “Skor Kuisioner Total” atau sesuai 

keinginan. 

5. Klik menu Analyze, pilih Nonparametric Test, pilih t-Sample KS. 

6. Setelah itu akan muncul kotak dialog One-sample Kolmogorov-Smirnov Test 

7. Pindahkan semua Item variabel dengan cara mengklik pada Item pertama 

kemudian [tekan Ctrl+A] dan pindah variabel tersebut ke kotak Items. Pada Test 

Distribution klik Normal.  
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8. Masih pada kotak One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, klik Options, 

sehingga tampil kotak dialog Options. Pada kotak dialog Statistics pilih 

Descriptives dan semua perintah diabaikan  

9. Jika sudah, klik Continue sehingga kembali ke kotak dialog Options. 

10. Klik OK, Sehingga muncul hasilnya. 

Selanjutnya menghitung Ftabel yang memiliki nilai signifikansi 0,050. 

Kemudian membuat kesimpulan dengan kriteria: 

Fhitung ≤ Ftabel maka data berdistribusi normal 

Fhitung > Ftabel maka data tidak berdistribusi normal 

3.2.5.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk kepentingan akurasi data dan 

keterpercayaan terhadap hasil penelitian. Uji asumsi homogenitas merupakan uji 

perbedaan dua kelompok, yaitu dengan melihat perbedaan antara varians 

kelompoknya. Dengan demikian pengujian homogenitas varians ini mengasunsikan 

bahwa skor setiap variable memiliki varians yang homogen. 

Pengujian homogenitas menggunakan software SPSS Version 23.0 dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Aktifkan Program SPSS 23.0 hingga tampak spreadsheet. 

2. Aktifkan Variabel View. kemudian isi data sesuai keperluan 

3. Setelah mengisi Variabel View, Klik Data View isikan data sesuai dengan skor 

total variabel X, Y dan T yang diperoleh dari responden 

4. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, pilih One-Way Anova. 

5. Setelah itu akan muncul kotak dialog One-Way Anova 

6. Pindahkan Iten variabel Y ke kotak Dependent List dan Ijen variabel X dan Y 

pada Factor. 

7. Masih pada Kotak One-Way Anova, Klik Options, sehingga pilih Descriptives 

dan Homogeneity of variance Test lalu semua perintah abaikan 
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8. Jika sudah Klik Continue sehingga kembali ke kotak dialog Options 

9. Klik OK, sehingga muncul hasilnya 

3.2.5.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel terkait 

dengan variabel bebas bersifat linier. Sebelum menguji linieritas regresi, harus 

diketahui persamaan regresi sederhana yaitu: 

    a + bX  (Abdurahman, dkk., 2011, hlm. 218) 

Keterangan: 

      Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a   =   Konstanta    

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

penurunan variabel d ependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila 

b (+) maka naik dan bila (-) maka terjadi penurunan  

X  = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

Pengujian linearitas menggunakan aplikasi SPSS (Statistic Product and 

Service Solutions) Version 23.0 dengan langkah-langkah menurut Riduwan (2011, 

hlm. 65-70) sebagai berikut: 

1. Aktifkan Program SPSS 23.0 sehingga tampak spreadsheet. 

2. Aktifkan Variable View, kemudian isi data sesuai dengan keperluan 

3. Setelah mengisi Variable View, Klik Data View, isikan data sesuai dengan skor 

total variabel X, Y, dan Z yang diperoleh dari responden 

4. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, pilih Means 

5. Setelah itu akan muncul kotak dialog Means 

6. Pindahkan Item variabel Y ke kotak Dependen List dan Item variabel X dan Y 

pada Independen List 
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7. Masih pada kotak Means, klik Options, sehingga tampil kotak dialog Options. 

pada kotak dialog Statistics for First Layer pilih Test for linearity dan semua 

perintah diabaikan 

8. Jika sudah Klik Continue sehingga kembali ke kotak dialog Options 

9. Klik OK. sehingga muncul hasilnya.  

3.2.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi sebuah 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawa masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian. 

(Sugiyono, 2012, hal. 244) berpendapat bahwa: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh sendiri dan orang lain.  

Tujuan dilakukannya analisis data adalah mendeskripsikan data, dan 

membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi. Agar mencapai tujuan analasis 

data tersebut, maka secara umum tahapan prosedur analisis data yang dapat dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1) Tahap mengumpulkan data, dilakukan melalui instrumen pengumpulan data; 

2) Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen 

pengumpulan data; 

3) Tahap koding (pemberian kode), yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari 

setiap pertanyaan yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut 

variabel-variabel yang diteliti. Diberikan pemberian skor dari setiap item 
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berdasarkan ketentuan yang ada, kemudian terdapat pola pembobiotan untuk 

koding tersebut diantaranya: 

Tabel 3. 9 

Pola Pembobotan Kuesioner 

No. Alternatif Jawaban 
Bobot 

Positif Negatif 

1 Tinggi 3 1 

2 Sedang 2 2 

3 Rendah 1 3 

 

4) Tahap tabulasi data, ialah mencatat data atau entri ke dalam tabel induk 

penelitian. Dalam hal ini hasil koding digunakan ke dalam tabel rekapitulasi 

secara lengkap untuk seluruh bulir setiap variabel. Selain itu, tabel rekapitulasi 

tersebut terpapar seperti berikut:  

Tabel 3. 10 

Rekapitulasi Bulir Setiap Variabel 

Responden 
Skor Item 

Total 
1 2 3 4 5 6 ....................... N 

1          

2          

N          

Sumber: Somantri & Muhidin (2006, hlm. 39) 

5) Tahap pengujian kualitas data, yaitu menguji validitas dan reliabilitas instrumen 

pengumpulan data; 

6) Tahap mendeskripsikan data yaitu tabel frekuensi dan atau diagram, serta 

berbagai ukuran tentensi sentral, maupun ukuran dispersi. Tujuannya memahami 

karakteristik data sampel penelitian; 

7) Tahap pengujian hipotesis, yaitu tahap pengujjian terhadap proposisi-proposisi 

yag dibuat apakah proposisi tersebut ditolak atau diterima, serta bermakna atau 

tidak. Atas dasar pengujian hipotesis inilah selanjutnya keputusan dibuat. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

macam yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial. 

3.2.6.1  Teknis Analisis Deskriptif 

Muhidin & Sontani (2011, hlm. 163), menyatakan bahwa: 

Analisis statistika deskriptif adalah analisis data penelitian secara deskriptif 

yang dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistika yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

generalisasi hasil penelitian. 

Analisis data deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dirumuskan di rumusan masalah, yakni rumusan masalah no. 1, rumusan 

masalah no. 2 dan rumusan masalah no. 3, maka teknik analisis data yang digunakan 

yaitu analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran persepsi siswa 

tentang tingkat tinggi rendahnya media pembelajaran berbasis TIK, minat belajar dan 

hasil belajar siswa kelas XI Jurusan OTKP di SMK Negeri 3 Bandung. 

Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk skala ordinal seperti yang 

dijelaskan dalam operasionalisasi variabel. Maka untuk mempermudah 

mendeskripsikan variabel penelitian dan menghitung rata-rata skor jawaban 

responden, data ordinal hasil pengukuran diubah terlebih dahulu menjadi data interval 

dengan menggunakan Metode Succesive Interval (MSI). 

Proses mendeskripsikan variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan 

data hasil dari Succesive Interval yang diklasifikasikan ke dalam tiga ukuran yaitu 

(tinggi, sedang, rendah). Data yang diperoleh melalui pengumpulan angket tersebut 

kemudian diolah, maka diperoleh rincian skor dan kedudukan responden berdasarkan 

urutan angket yang didapat untuk masing-masing variabel. Langkah kerja yang dapat 

dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan variabel penelitian untuk 

jenis data ordinal adalah sebagai berikut. 
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1. Membuat tabel perhitungan dan menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. Dilakukan untuk mempermudah perhitungan atau pengolahan data 

selanjutnya. 

2. Tentukan ukuran variabel yang akan digambarkan. 

a. Ukuran variabel Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK (Tinggi-

Sedang-Rendah) 

b. Ukuran variabel Minat Belajar (Tinggi-Sedang-Rendah) 

c. Ukuran variabel Hasil Belajar (Tinggi – Sedang – Rendah) 

3. Buatlah tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai tengah pada option instrumen yang sudah ditentukan dan 

membagi dua sama banyak option instrumen berdasarkan nilai tengah. 

b. Memasangkan ukuran variabel dengan kelompok option instrumen yang 

sudah ditentukan. 

Tabel 3. 11 

Ukuran Variabel Penelitian X dan Y 

Penggunaan Media 

Pembelajaran 

Berbasis TIK 

Minat Belajar Kategori Option 

Tinggi Tinggi 3 

Sedang Sedang 2 

Rendah Rendah 1 

    Sumber: Diadaptasi dari Skor Jawaban Responden 

Tabel 3. 12 

Kriteria Penafsiran Deskripsi Variabel Y 

Rentang Ukuran Variabel Hasil Belajar 

≥ 70 Mencapai KKM 

< 70 Belum mencapai KKM 

  Sumber: Diadaptasi dari Skor Jawaban Responden 
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c. Menghitung banyaknya frekuensi masing-masing option yang dipilih oleh 

responden, yaitu melakukan tally terhadap data yang diperoleh untuk 

dikelompokkan pada kategori atau ukutan yang sudah ditentukan. 

d. Menghitung persentase perolehan data untuk masing-masing kategori, yaitu 

hasil bagi frekuensi pada masing-masing kategori dengan jumlah responden, 

dikali seratus persen. 

4. Berikan penafsiran atas tabel distribusi frekuensi yang sudah dibuat untuk 

mendapatkan informasi yang diharapkan, sesuai dengan tujuan penelitian yang 

dirumuskan. 

3.2.6.2  Teknik Analisis Data Inferensial 

Statistik inferensial meliputi statistik parametris yang digunakan untuk data 

interval dan ratio serta statistik nonparametris yang digunakan untuk data nominal 

dan ordinal. Dalam penelitian ini menggunakan analisis parametris karena data yang 

digunakan adalah data interval. (Muhidin & Sontani, 2011, hal. 185) menyatakan 

bahwa: 

“Analisis statistik inferensial yaitu data dengan statistik yang digunakan 

dengan tujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dalam 

praktik penelitian, analisis statistika inferensial biasanya dilakukan dalam 

bentuk pengujian hipotesis.” 

Analisis data ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah nomor 4, 5, dan 6 agar mengetahui adakah 

pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa, adakah pengaruh minat 

belajar terhadap hasil belajar siswa, juga untuk mengetahui adakah pengaruh media 

pembelajaran berbasis TIK dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas XI 

Jurusan OTKP di SMK Negeri 3 Bandung. 

1.  Analisis Regresi Sederhana 

Analisis data inferensial yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. 

Adapun langkah yang digunakan dalam analisis regresi adalah sebagai berikut: 
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1. Mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris. 

2. Menguji berapa besar variasi variable dependen dapat diterangkan oleh variabel 

independent. 

3. Menguji apakan estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak. 

4. Melihat apakah tanda dan menghitung dari estimasi parameter cocok dengan 

teori. 

Model persamaan regresi sederhana adalah  ̂       dimana  ̂  adalah 

variable tak bebas (terikat), x adalah variable bebas,   adalah penduga bagi intersap 

( ), b adalah penduga bagi koefisien regresi ( ), dan  ,   adalah parameter yang 

nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistika sampel.  

Untuk melihat pengaruh caranya dengan melihat tanda positif atau negative 

di depan angka koefisien regresi. Tanda positif menunjukan hubungan antara variabel 

bebas dan variable terikat berjalan satu arah, dimana setiap peningkatan atau 

penurunan variabel bebas akan diikuti dengan peningkatan atau penurunan variabel 

terikatnya. Sementara tanda negative menunjukan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat berjalan dua arah, dimana setiap peningkatan variabel bebas 

akan diikuti dengan penurunan variabel terikatnya, dan sebaliknya. Dengan demikian 

jelas bahwa salah satu kegunaan angka koefisien regresi adalah untuk melihat apakah 

tanda dari estimasi parameter cocok dengan teori atau tidak. Sehingga dapat 

dikatakan hasil penelitian kita bias mendukung atau tidak mendukung terhadap teori 

yang sudah ada.  

Menurut Abdurahman (2011, hlm. 215), rumus yang dapat digunakan untuk 

mencari a dan b dalam persamaan regresi adalah: 

  XbY
N

XbY
a 



 

 

dimana: 

iX  Rata-rata skor variabel X 
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iY  Rata-rata skor variabel Y 

Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan untuk menghitung koefisien 

regresi dan menentukan persamaan regresi, sebagai berikut : 

a. Tempatkan skor hasil tabulasi dalam sebuah tabel pembantu, untuk membantu 

memudahkan proses perhitungan. Contoh format tabel pembantu perhitungan 

Analisis Regresi 

Tabel 3. 13 

Pembantu Perhitungan Analisis Regresi 

No. Resp 
iX  iY  2

iX  
2

iY  ii YX .  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
1X  1Y  … … … 

… … … … … … 

N 
iX  iY  … … … 

Jumlah  iX   iY  
2

iX  
2

iY  
2

. ii YX  

Rata-rata 
iX  iY     

b. Menghitung rata-rata skor variabel X dan rata-rata skor variabel Y. Berdasarkan 

hasil perhitungan dengan bantuan tabel pembantu. 

c. Menghitung koefisien regresi (b). Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan 

tabel pembantu. 

d. Menghitung nilai b. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan tabel 

pembantu, diperoleh: 

XbYa   

e. Menentukan persamaan regresi. Berdasarkan langkah-langkah yang telah 

dilakukan di atas, diperoleh : 

bxay ˆ  

f. Membuat interpretasi, berdasarkan hasil persamaan regresi. 
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2.  Menghitung Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel X dengan variabel Y dicari 

dengan menggunakan rumus Koefisien Korelasi. Koefisien Korelasi dalam penelitian 

ini menggunakan Product Moment dari Karl Pearson dalam (Muhidin, 2010, hal. 26) 

dengan rumus sebagai berikut: 

])x(
2

Y][N)x(x[N

.xyN
rxy

222
  

 


 YX

 

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel X dan 

variabel Y. Nilai koefisien korelasi harus terdapat dalam batas-batas: -1 < r < +1. 

Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif atau korelasi antara dua variabel 

yang berarti. Setiap kenaikan nilai variabel X maka akan diikuti dengan penurunan 

nilai Y dan berlaku sebaliknya. 

1. Jika nilai r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara kedua variabel sangat 

kuat dan positif. 

2. Jika nilai r = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel sangat 

kuat dan negatif. 

3. Jika nilai r = 0 , maka korelasi variabel yang diteliti tidak ada sama sekali atau 

sangat lemah. 

Sedangkan untuk mengetahui kadar pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

dibuat klasifikasi sebagai berikut. 

Tabel 3. 14 

Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi 

Besarnya Nilai r Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,200-0,399 Rendah 

0,400-0,599 Sedang 

0,600-0,799 Kuat 

0,800-1,000 Sangat Kuat 

 Sumber: Sugiyono (2011, hlm. 183) 
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3.  Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan variabel yang 

diberikan variabel media pembelajaran terhadap minat belajar dan minat belajar 

terhadap hasil belajar siswa maka digunakan rumus koefisien determinasi (KD). 

Muhidin (2010, hal. 110) menyatakan bahwa koefisien determinasi (KD) 

dijadikan dasar dalam menentukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan untuk melihat besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat atau besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat adalah koefisien korelasi dikuadratkan lalu dikali saratus 

persen. 

             

Untuk mendapatkan r
2
, maka terlebih dahulu harus diketahui koefisien 

korelasinya dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
 { ∑    }    ∑    ∑   

 ∑       ∑    
 

  Sumber: Somantri & Muhidin (2006, hlm. 341) 

3.2.7  Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang 

harus diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang telah dirumuskan akan 

diuji dengan statistik parametris antara lain dengan menggunakan t-test terhadap 

koefisien regresi dan sobel test. 

3.2.7.1 Uji t 

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan uji t. Berikut 

ini adalah langkah-langkah dengan menggunakan uji t: 

a.  Merumuskan hipotesis, Uji Hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1): 
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H0 : β1 = 0 : Tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap minat 

belajar siswa 

H1 : β1 ≠ 0 : Ada pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar 

siswa 

H0 : β2 = 0 : Tidak ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar 

siswa 

H1 : β2 ≠ 0 : Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa 

b. Menentukan uji statistika yang sesuai, yaitu: 

   √
     

    
 

c.  Menentukan taraf nyata, taraf nyata yang digunakan adalah α = 0,05 Nilai thitung 

dibandingkan ttabel dengan ketentuan sebagai berikut :  

 Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. 

 Jika thitung > ttabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. 

 

3.2.7.2 Uji Sobel 

Sobel test merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui 

sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan 

tersebut. Sebagai contoh pengaruh X terhadap Z melalui Y. Dalam hal ini variabel Y 

merupakan mediator hubungan dari X ke Z. Untuk menguji seberapa besar peran 

variabel Y memediasi pengaruh X terhadap Z digunakan uji Sobel test. Berikut ini 

adalah langkah-langkah dengan menggunakan uji y: 

a. Merumuskan hipotesis, Uji Hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1): 

H0 : β1 = 0 : Tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa melalui minat belajar siswa 

H1 : β1 ≠ 0 : Ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar 

siswa melalui minat belajar siswa 
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b. Menentukan uji statistika yang sesuai, yaitu: 

  
  

√                
 
 

Dimana: 

a  = Koefisien regresi variabel independent terhadap variabel mediasi 

b  = koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen 

SEa
 

= Standard error of estimation dari pegaruh variabel independent terhadap 

  variabel mediasi 

SEb = Standard error of estimation dari pengaruh variabel mediasi terhadap  

  variabel dependen 

c. Menentukan taraf nyata, taraf nyata yang digunakan adalah α = 0,05 Nilai thitung 

dibandingkan ttabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

 Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. 

 Jika thitung > ttabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. 

 


