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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah hasil belajar 

mahasiswa (Y), kesiapan belajar (X1), dan kecerdasan emosional (X2). Hasil belajar 

mahasiswa merupakan varibel terikat (independet variable), sementara kesiapan 

belajar dan kecerdasan emosional merupakan variabel bebas (dependent variable). 

Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis angkatan 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. 

3.2 Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan suatu penelitian tentunya penggunaan metode sangat 

diperlukan. Menurut Arikunto (2010, hlm. 203) metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan metode survei eksplanatoris. Menurut Sugiyono (2011:6) Survei 

adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan 

dalam melakukan penelitian biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 

atau wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui: siapa mereka, apa yang mereka 

pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan. 

3.3 Desain Penelitian 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 80) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa FPEB 

Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2018. Populasi berjumlah 651 

mahasiswa yang tersebar dalam 7 Program Studi di FPEB. 
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2. Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011, hlm 81) mendefinisikan sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karektiristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode proportionate stratified 

random sampling. Menurut Sugiyono (2011, hlm 82) bahwa proportionate 

stratified random sampling digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur 

yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Adapun strata yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu program studi Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan 

Keuangan Islam, Manajemen, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Manajemen 

Bisnis, Pendidikan Manajemen Perkantoran, dan Pendidikan Akuntansi. Dalam 

penelitian ini dilakukan Penarikan sampel melalui mahasiswa yang diambil dari 

mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. 

Tabel 3.1 

Rekapitulasi Mahasiswa Terdaftar Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis 

Semester Ganjil 2018/2019 Angkatan 2018 

No Program Studi/Jurusan Jumlah Mahasiswa 

1. Akuntansi 93 

2. Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 82 

3. Manajemen 89 

4. Pendidikan Ekonomi 94 

5. Pendidikan Bisnis  97 

6. Pendidikan Manajemen Perkantoran 99 

7. Pendidikan Akuntansi 97 

Jumlah  651 

Sumber: Kasubbag Akademik FPEB (data diolah) 

Penghitungan sampel mahasiswa dilakukan dengan menggunakan rumus 

Slovin, yaitu: 

n = 
N

N.d2+1
    (Riduwan & Kuncoro, 2012, hlm. 44) 

Keterangan :  

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d2 = presisi yang ditetapkan 
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dengan menggunakan rumus di atas sampel mahasiswa dapat dihitung sebagai 

berikut: 

n = 
651

651 (0.05)2+1
 =    

= 
651

651 (0.0025)+1
  

= 247.76 dibulatkan menjadi 248  

Dari perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal dalam penelitian ini 

adalah 247.76 dibulatkan menjadi 248 orang. Adapun dalam penentuan jumlah 

sampel mahasiswa untuk masing-masing program studi atau jurusan dilakukan 

secara proportional random sampling dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

ni = 
𝑁𝑖

𝑁
 x n  (Riduwan dan Kuncoro, 2012, hlm. 45) 

Keterangan : 

ni  : Jumlah sampel menurut stratum 

Ni : Jumlah populasi menurut stratum 

N : Jumlah populasi keseluruhan 

n : Jumlah sampel kesuluruhan  

Sehingga didapat jumlah sampel mahasiswa dari masing-masing program 

studi/jurusan yang dimuat dalam tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Sampel Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Pendidikan Indonesia Angkatan 2018 

No  Program Studi Jumlah 

Mahasiswa 

Sampel Mahasiswa 

1. Akuntansi 93 𝟗𝟑

𝟔𝟓𝟏
 x 248 = 35.42 => 35 

2. Ilmu Ekonomi dan Keuangan 

Islam 

82 𝟖𝟐

𝟔𝟓𝟏
 x 248 = 31.23  => 31 

3. Manajemen 89 𝟖𝟗

𝟔𝟓𝟏
 x 248 = 33.90 => 34 

4. Pendidikan Ekonomi 94 𝟗𝟒

𝟔𝟓𝟏
 x 248 = 35.80 => 36 

5. Pendidikan Bisnis  97 𝟗𝟕

𝟔𝟓𝟏
 x 248 = 36.95 => 37 

6. Pendidikan Manajemen 

Perkantoran 

99 𝟗𝟗

𝟔𝟓𝟏
 x 248 = 37.71  => 38 

7. Pendidikan Akuntansi 97 𝟗𝟕

𝟔𝟓𝟏
 x 248 = 36.95 => 37 

 Jumlah  651 248 
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Berdasarkan tabel di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 248 mahasiswa.  

3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2017:38) mengungkapkan bahwa 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 ditarik 

kesimpulannya. Judul penelitian yang diambil oleh penulis adalah pengaruh 

kesiapan belajar dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar, maka penulis 

melakukan pengujian menggunakan dua variabel penelitian sebagai berikut. 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat menurut Sugiyono (2017, hlm. 39) 

adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat adanya 

variabel bebas. 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel bebas atau independen menurut Sugiyono (2017, hlm. 39) merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen 

(terikat). Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesiapan belajar 

dan kecerdasan emosional. 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel  

Variabel Konsep Teoritis Konsep Empiris Indikator Jenis Data 

 

Hasil Belajar 

(Y) 

Hasil belajar menunjuk 

pada prestasi belajar, 
sedangkan prestasi belajar 

mahasiswa itu merupakan 

indikator adanya dan 

derajat perubahan tingkah 
laku mahasiswa 

(Hamalik, 2010, hlm. 159) 

Hasil belajar 

mahasiswa dilihat 
dari nilai Indeks 

Prestasi 

Kumulatif (IPK) 

 
 

Mahasiswa yang 

mendapat nilai IPK 
>3.30 dan mahasiswa 

yang mendapat IPK di 

bawah 3.30. 

Interval 

 

Kesiapan 

Belajar 

(X1) 

Kesiapan belajar adalah 

suatu kondisi seseorang 

yang telah dipersiapkan 

seseorang untuk 
melakukan suatu 

kegiatan, yaitu kegiatan 

belajar misalnya 

mempersiapkan buku 
pelajaran sesuai jadwal, 

Skor sejumlah 

pertanyaan 

mengenai 

kesiapan belajar 
yang diukur 

dengan skala 

numerical. 

Untuk mengukur 

tingkat kesiapan 

belajar maka indikator 

yang digunakan 
adalah sebagai 

berikut:  

1. Kesiapan fisik 

2. Kesiapan psikis 
3. Kesiapan materiil 

Interval 
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mempersiapkan kondisi 
badan agar siap ketika 

belajar di Kelas dan 

mempersiapkan 

perlengkapan belajar 
lainnya.  

Djamarah (2008, hlm. 35) 

Kecerdasan 

Emosional 
(X2) 

Kecerdasan emosi atau 

emotional intelligence 
adalah kemampuan 

seseorang untuk mengatur 

kehidupan emosinya 

dengan intelegensi, 
menjaga keselarasan 

emosi dan 

pengungkapannya melalui 

keterampilan kesadaran 
diri, pengaturan diri, 

empati, dan keterampilan 

sosial. 

 
Daniel Goleman (2015, 

hlm. 512) 

Jumlah skor 

pertanyaan 
mengenai 

indikator 

kecerdasan 

emosional yang 
diukur dengan 

skala numerikal. 

Untuk mengukur 

tingkat kecerdasan 
emosional maka 

indikator yang 

digunakan adalah 

sebagai berikut:  
a. Mengenali emosi 

diri 

b. Mengelola emosi 

c. Memotivasi diri 
d. Mengenali emosi 

orang lain 

e. Membina 

hubungan 
 

Interval 

 

3.3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 161) data merupakan hasil pencatatan peneliti, 

baik berupa fakta atau angka. Berdasarkan jenisnya, data dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif berupa hasil belajar mahasiswa yang diambil dari Indeks 

Prestatif Kumulatif. 

2. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 172) sumber data merupakan subjek dari mana 

data dapat diperoleh adapun sumber data ini dapat berupa orang, benda, gerak atau 

proses sesuatu. Sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh.  

Arikunto (2010, hlm. 172) mengklasifikasikan sumber data menjadi tiga 

tingkatan, yaitu: 

1) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 

2) Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

(misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna, dan lain-lain) dan 
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bergerak (misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak 

tari, sajian sinetron, kegiatan belajar-mengajar, dan lain-lain). 

3) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, 

gambar, atau simbol-simbol lain. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data person berupa hasil angket (skala numerik) yang diperoleh langsung 

dari mahasiswa FPEB Angkatan 2018 yang menjadi sampel penelitian ini tentang 

pengaruh kesiapan belajar dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar, serta 

data paper berupa sajian angka-angka IPK mahasiswa FPEB UPI yang dijadikan 

sampel penelitian.  

3.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian, untuk memperoleh data maka diperlukan teknik 

pengumpulan data.  Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer 

dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Angket/Kuesioner yaitu suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh 

data, angket disebarkan kepada responden (orang-orang yang menjawab jadi 

yang diselidiki), terutama pada penelitian survey (Narbuko & Achmadi, 2009, 

hlm. 76).  

2. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan (Riduwan, 2009, 

hlm. 31). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui dokumentasi adalah 

data terkait dengan variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi.  

3.3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Riduwan (2012, hlm. 32) mengatakan instrumen penelitian merupakan 

alat bantu peneliti dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini instrumen yang 

digunakan adalah kuesioner atau angket. Arikunto (2010, hlm. 268) menjelaskan 
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bahwa dalam menyusun sebuah instrumen atau kuesioner harus memperhatikan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 

2. Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. 

3. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih spesifik dan 

tunggal. 

4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan 

teknik analisisnya. 

Dalam penelitian ini, instrument diuji menggunakan skala numerical 

(numerical scale). Skala ini mirip dengan skala diferensial semantik, yaitu skala 

perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua kutub) seperti 

panas-dingin, popular-tidak popular, baik-tidak baik dan sebagainya. (Kuncoro, 

2009, hlm.75). Karakteristik bipolar tersebut mempunyai tiga dimensi dasar sikap 

seseorang terhadap subjek, yaitu:   

a. Potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik suatu objek.  

b. Evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu 

objek. 

c. Aktivitas, yaitu tingkatan suatu objek 

Skala numerikal memiliki perbedaan dengan skala diferensial sematik dalam 

nomor pada skala 5 titik atau 7 titik yang disediakan, dengan kata sifat berkutub 

pada dua ujung keduanya (Sekaran, 2006, hlm. 105). Skala numerikal ini 

merupakan skala interval.  

Dari contoh tersebut, responden memberikan tanda (X) pada nilai yang sesuai 

dengan persepsinya. Para peneliti sosial dapat menggunakan skala ini misalnya 

memberikan penilaian kepribadian seseorang, menilai sifat hubungan interpersonal 

dalam organisasi, serta menilai persepsi seseorang terhadap objek sosial atau 

pribadi yang menarik. Selain itu skala perbedaan semantik, responden diminta 

7 6 5 4 3 2 1 
Sangat 

Setuju 

Sangat tidak 

setuju 
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untuk menjawab atau memberikan penilaian terhadap suatu konsep tertentu 

misalnya kinerja, peran pimpinan, prosedur kerja, aktivitas dll. Skala ini 

menunjukkan suatu keadaan yang saling bertentangan misalnya ketat – longgar, 

sering dilakukan – tidak pernah dilakukan, lemah – kuat, positif – negatif, buruk – 

baik, besar – kecil, dan sebagainya. 

“Skala numerikal memiliki perbedaan dengan skala diferensial semantik dalam 

nomor pada skala 5 titik atau 7 titik yang disediakan, dengan kata sifat berkutub 

pada dua ujung keduanya” (Sekaran, 2006, hlm. 105). Skala ini merupakan skala 

interval. 

3.3.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

3.3.6.1  Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 211), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jumlah 

item angket masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 3.4 Dibawah ini. 

Tabel 3.4  

Jumlah Item Angket 

No. Variabel Jumlah Item 

Angket 

1. Kesiapan Belajar 20 

2. Kecerdasan Emosional 27 

 Jumlah 47 

Sumber: Lampiran A 

Dalam praktik penelitian, dari sekian metode yang ada pada umumnya para 

peneliti biasa menggunakan korelasi item-total (item-total correlation) dan atau 

korelasi item-total dikoreksi (corrected item-total correlation) sebagai statistic uji 

validitas. (Kusnendi, 2008, hlm. 94). Koefisien korelasi item-total dikoreksi (ri-itd) 

didefinisikan sebagai berikut: 

ri-itd = 
𝑟𝑖𝑥 (𝑠𝑥)− 𝑠𝑖

√[(𝑠𝑥)2+(𝑠𝑖)2−2(𝑟𝑖𝑥)(𝑠𝑖)(𝑠𝑥)] 
 

(Kusnendi, 2008, hlm. 94) 

Keterangan: 

rix = koefisien korelasi item-total 
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si    = simpangan baku skor setiap item pertanyaan 

sx   = simpangan baku skor total  

Untuk menentukan item mana yang memiliki validitas yang memadai, para ahli 

menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi sebesar 0.25 

atau 0.30 sebagai batas minimal valid tidaknya sebuah item. Artinya, semua item 

pertanyaan atau pernyataan yang memiliki koefisien korelasi item total dikoreksi 

sama atau lebih besar dari 0.25 atau 0.30 diindikasi item tersebut tidak valid. Dalam 

praktek penelitian, perlakuan terhadap item pertanyaan yang tidak memenuhi syarat 

validitas biasanya di drop dari kuisioner penelitian. Artinya, item yang tidak valid 

tersebut tidak diikut sertakan dalam analisis data selanjutnya. (Kusnendi, 2008, 

hlm. 96). Adapun hasil uji validitas dengan bantuan SPSS versi 20 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Kesiapan Belajar 

No. Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 

Item 

Valid>0,25 

Item_1 .587 Valid 

Item_2 .466 Valid 

Item_3 .464 Valid 

Item_4 .481 Valid 

Item_5 .445 Valid 

Item_6 .458 Valid 

Item_7 .372 Valid 

Item_8 .383 Valid 

Item_9 .376 Valid 

Item_10 .479 Valid 

Item_11 .575 Valid 

Item_12 .702 Valid 

Item_13 .445 Valid 

Item_14 .376 Valid 

Item_15 .463 Valid 

Item_16 .678 Valid 

Item_17 .586 Valid 

Item_18 .535 Valid 

Item_19 .475 Valid 

Item_20 .430 Valid 

Skor_total 1.000 Valid 

Sumber: Lampiran D 
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Kecerdasan Emosional 

No. Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 

Item 

Valid>0,25 

Item_21 .375 Valid 

Item_22 .492 Valid 

Item_23 .541 Valid 

Item_24 .401 Valid 

Item_25 .353 Valid 

Item_26 .510 Valid 

Item_27 .575 Valid 

Item_28 .382 Valid 

Item_29 .468 Valid 

Item_30 .453 Valid 

Item_31 .353 Valid 

Item_32 .499 Valid 

Item_32 .515 Valid 

Item_34 .406 Valid 

Item_35 .387 Valid 

Item_36 .458 Valid 

Item_37 .355 Valid 

Item_38 .413 Valid 

Item_39 .368 Valid 

Item_40 .371 Valid 

Item_41 .324 Valid 

Item_42 .411 Valid 

Item_43 .379 Valid 

Item_44 .475 Valid 

Item_45 .438 Valid 

Item_46 .362 Valid 

Item_47 .403 Valid 

Skor_Total 1.000 Valid 

Sumber: Lampiran D 

Berdasarkan Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 dengan menggunakan korelasi item-total 

dikoreksi (corrected item-total correlation), dapat diketahui bahwa seluruh item valid 

dengan jumlah 47 item karena memiliki koefisien korelasi item-total dikoreksi lebih 

dari 0.25 atau 0.30. 

3.3.6.2 Koefisien Alpha Cronbach atau Uji Reliabilitas  

Koefisien alpha Cronbach merupakan statistik uji yang paling umum digunakan 

oleh para peneliti untuk menguji reliabilitas suatu instrument penelitian. Dilihat 

menurut statistik alpha Cronbach, suatu instrument penelitian diindikasikan memiliki 
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realibilitas yang memadai jika koefisien alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 

0.70. Dalam konteks ini, koefisien alpha Cronbach (Ca) maka dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

Cα = [
𝐾

𝐾−1 
] [1 −

∑si2

𝑆 𝑡2  ] 

 (Kusnendi, 2008 hlm.97) 

 

Dengan keterangan: 

Cα = reliabilitas instrumen 

K = jumlah item 

∑ 𝑆𝑖
2 = jumlah varaians setiap item 

𝑆𝑡
2 = variansi skor total 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel Koefisien Alpha 

1. Kesiapan Belajar 0.739 

2. Kecerdasan Emosional  0.728 

Sumber: Lampiran D 

Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel 3.7 yakni menggunakan statistik alpha 

Croncbach maka diperoleh hasil bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang memadai 

karena koefisien alpha Croncbach lebih besar dari 0.70. 

3.3.7 Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Analisis 

Regresi Berganda (Multiple Linear Regression Method). Alat bantu yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan program komputer SPSS versi 21.00 for 

windows. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah disusun oleh penulis, 

maka model yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

Model penelitian: 

 Y = ɑ + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + e 

Keterangan: 

Y = Hasil Belajar 

ɑ = konstanta 

𝛽 = koefisien regresi 
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𝑋1 = Kesiapan Belajar 

𝑋2 = Kecerdasan Emosional 

e = error 

3.3.7.1 Statistika Deskriptif 

Menurut Kusnendi (2017, hlm.6 ) statistika deskriptif adalah suatu analisis yang 

paling mendasar untuk menggambarkan data secara umum. Adapun analisis data yang 

dilakukan meliputi penentuan kriteria kategorisasi, menghitung nilai statistik 

deskriptif serta mendeskripsikan variabel. 

1. Kriteria Kategorisasi 

X > ( µ + 1,0ơ)        : Tinggi 

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

X < ( µ - 1,0ơ)   : Rendah 

Keterangan: 

X = Skor Empiris 

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

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

2. Distribusi Frekuensi 

Kategori Nilai 

Tinggi 

Moderat 

Rendah 

3 

2 

1 

 

3.3.8 Uji Asumsi Statistik 

3.3.8.1  Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013, hlm. 161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Cara untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu berdistribusi normal atau tidak 

adalah dengan dilakukan Kolmogrov-Smirnov test yang terdapat di program SPSS. 

Distribusi data dikatakan normal apabila signifikansi > 0.05. 

3.3.8.2  Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013, hlm. 91) uji multikolinearitas untuk mengkaji apakah 

dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel bebas. Pengujian 

multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. 

Tolerance mengukur variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/ tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolineritas adalah nilai tolerance ≥ 0.01 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10. 

3.3.9 Pengujian Hipotesis 

3.3.9.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa baik regresi yang 

kita miliki. Dalam hal ini kita mengukur “seberapa besar proporsi variasi variabel 

dependen dijelaskan oleh semua variabel independen” Rohmana (2013, hlm. 76). 

Koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan program SPSS versi 23 for 

Windows. Nilai R2 berkisar anatar 0-1 (0 < R2 < 1), dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika R2 semakin mendekati angka 1, maka hubungan antar variabel bebas dengan 

variabel terikat semakin erat.  

2. Jika R2 semakin menjauhi angka 1, maka hubungan antar variabel bebas dengan 

variabel terikat semakin tidak erat. 

3.3.9.2  Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-T) 

Pengujian secara parsial merupakan suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat 

digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis. Pada pengujian 

hipotesis secara parsial ini (uji t) bertujuan untuk menguji tingkatan seberapa 

signifikansi pada setiap variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat yaitu 

variabel Y dengan menganggap variabel yang lain merupakan variabel konstan. 

Adapun rumus yang di gunakan sebagai berikut:  

t𝑏𝑘 = 
𝑏𝑘

𝑆𝑡𝑑.𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 
 = 

𝑏𝑘

√(𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠)𝐶𝑖𝑖
 ; df = n – k – 1 

(Kusnendi, 2018) 

Setelah diperoleh nilai t hitung, kemudian dibandingkan dengan t tabel. Keputusan 

untuk menolak dan menerima H0 sebagai berikut: 

1. Jika nilai t hitung > nilai t tabel maka H0 ditolak atau menerima Ha 

2. Jika nilai t hitung < nilai t tabel maka H0 diterima atau menolak Ha 
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3.3.9.3 Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji-F) 

Pengujian hipotesis secara simultan berarti pengujian secara keseluruhan atau 

penggabungan variabel X terhadap variabel Y. Uji F digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya. Adapun langkah-langkah dari uji F ini adala mencari F 

hitng dengan formula sebagai berikut. 

H0 : R = 0 → b1 = b2 = … = bk = 0 

H1 : R ≠ 0 → minimal ada sebuah b ≠ 0 

𝐹 =  
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 / 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑔

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 / 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑠
=

𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠
=

𝑅2 / 𝑘

(1 − 𝑅2)/(𝑁 − 𝑘 − 1)
 

(Kusnendi, 2018, hlm. 7) 

Kriteria dari uji F adalah sebagai berikut: 

a. Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak (keseluruhan variabel bebas 

(X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

b. Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (keseluruhan variabel bebas 

(X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

 


