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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain penelitian 

  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. 

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian 

tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Data yang diperoleh kemudian 

diolah, ditafsirkan, dan disimpulkan (Riduwan, 2010, hlm. 207). Nazir (1983, 

hlm. 63) mengemukakan bahwa “Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki”. Dengan 

menggunakan metode deskriptif tidak hanya memberikan gambaran tentang 

keterkaitan variabel yang diteliti, pengujian hipotesis, dan pembuatan prediksi 

untuk memperoleh makna dari permasalahan yang akan dipecahkan. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan 

analisis data hasil penelitian secara eksak dan melakukan perhitungan data dengan 

statistik. 

  Secara khusus penelitian ini hanya mendeskripsikan pengaruh penyesuaian 

diri mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Teknik Bangunan angkatan 2017. 

3.2 Partisipan 

  Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2017. 

3.3 Populasi dan sampel penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

  Menurut Sugiyono (2018 hlm 80), “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang tediri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 
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  Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa 

program studi pendidikan teknik bangunan, Departemen Pendidikan Teknik Sipil 

FPTK UPI. Seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

Angkatan 2017 

No. Kelas 
Jumlah 

Mahasiswa 

1 PTB A 34 

2 PTB B 36 

Total  70 

3.3.2 Sampel Penelitian 

  Sampel adalah sebagian populasi yang dipilih dengan teknik tertentu 

untuk mewakili populasi. Menurut Sugiyono (2018, hlm. 81) sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena 

jumlahpopulasi sedikit sehingga penelitian ini harus mengambil semua  populasi 

sebagaisampelyang berjumlah70orang mahasiswa. Halinisesuaidengan 

pendapatArikunto (2013, hlm.112)menyatakanbahwa“Jika 

populasipenelitianbelummencapaiangka 100, maka semua 

populasiditetapkansebagaisampel 

3.4 Instrumen penelitian 

3.4.1 Variabel penelitian 

 Untuk memperoleh data yang sesuai dan jelas dengan masalah yang 

diteliti, maka perlu ditentukan variabel-variabel dari masalah yang akan diteliti 

untuk penyelesaian secara sistematis. MenurutSugiyono(2018, hlm. 38)Variabel 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

a. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemampuan penyesuaian 

dirimahasiswa, penyesuaian dalam bidang akademis, penyesuaian dalam bidang 

sosial, penyesuaian dalam personal-emosional, kelekatan institusi. 

b. Variabel terikat (Y) 
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  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi akademik mahasiswa 

di perguruan tinggi, meliputi nilai IPK mahasiswa selama 2 semester. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.4.2 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan ini, diperlukan adanya data yang benar, 

cermat dan akurat, karenanya keabsahan hasil pengujian hipotesis bergantung 

kepada kebenaran dan ketepatan data. Sedangkan kebenaran dan ketepatan data 

bergantung pada alat pengumpulan data yang digunakan (instrumen) serta sumber 

data.Menurut  Sugiyono(2018, hlm. 102) Instrumen penelitian adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Arikunto (2013, hlm. 160) mengemukakan bahwa : “Alternatif penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”.  

  Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian 

ini adalah angket dan studi dokumentasi. 

a. Angket 

  Angket dibuat berdasarkan kisi-kisi instrumen penelitian yang telah 

ditentukan. Angket ini merupakan angket tertutup, dimana responden hanya 

memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling sesuai dengan 

pendapatnya. Untuk mengukur variabel yang diinginkan, penulis memakai skala 

rating-scale. Karena rating-scale ini lebih menyesuaikan, tidak hanya untuk 

mengukur sikap, namun dapat digunakan untuk pengukuran persepsi responden 

terhadap fenomena-fenomena lainnya, contohnys untuk pengukuran seperti status 

Variabel X 

Kemampuan Adaptasi 

Mahasiswa  

 

Variabel Y 

Prestasi 

AkademikMahasiswa 

Program Studi 

Pendidikan Teknik 

Bangunan 

 
Gambar 3.1 Bagan Variabel Penelitian 
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sosial ekonomi, sebuah kelembagaan, berbagai macam pengetahuan, kemampuan 

indivudu, sebuah proses kegiatan dan lain-lain (Sugiyono, 2017). 

Penyusun instrumen harus dapat mengartikan setiap angka pada alternatif 

jawaban pada setiap instrumen. Untuk setiap pertanyaan dalam angket penelitian 

disediakan 4 alternatif jawaban dengan kriteria sebagai berikut ini.  

Tabel 3.2 

 Kriteria Bobot Nilai Alternatif  Rating-scale 

Pilihan Jawaban Bobot nilai 

Sangat setuju/selalu/sangat positif 4 

Setuju/sering/positif 3 

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 2 

Sangat tidak setuju/tidak pernah/negatif 1 

   

Langkah-langkah pembuatan angket instrument penelitian : 

1. Membuat kisi-kisi angket yang didalamnya menguraikan masing-masing 

variabel menjadi sub variabel dan indikator. 

2. Berdasarkan kisi-kisi tersebut, langkah selanjutnya adalah menyusun 

pertanyaan butir-butir item. 

3. Setelah butir-butir pertanyaan dibuat, kemudian dilakukan penimbangan 

dengan maksud untuk mengetahui tingkat kebaikan isi, konstruk, redaksi dan 

kesesuaian antara butir pertanyaan dengan aspek yang ingin diungkap. 

4. Melakukan uji coba instrumen angket kepada sampel uji coba penelitian (diluar 

sampel penelitian) untuk mengetahui keberadaan alat ukur secara empirik, 

yaitu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas isi dari instrument angket 

tersebut. 

5. Apabila instrumen angket uji coba ada beberapa yang tidak valid, dapat 

dilakukan dua alternatif yaitu instrumen yang tidak memenuhi kriteria tetap 

dapat dijadikan item dalam angket, atau  dibuang. 

6. Angket penelitian disebar kepada sampel penelitian, kemudian diolah datanya. 

b. Studi Dokumentasi 

  Penulis melakukan pengumpulan dan pencatatan data yang bersumber dari 

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.  
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3.4.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

  Kisi-kisi merupakan pedoman bagi peneliti dalam menyusun alat 

pengumpulan datanya dalam mengungkap data yang akan diperoleh. Menurut  

Arikunto (2013, hlm, 162) kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan 

hubungan antara hal-hal yang disebutkan dalam baris dengan hal-hal yang 

disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrumen menunjukkan kaitan 

antara variabel yang diteliti dengan sumber data dari mana data akan diambil, 

metode yang digunakan, dan instrumen yang disusun.  

  Kisi-kisi instrumen adalah dasar yang terdapat pada komponen-komponen 

untuk angket berdasarkan variabel yang ada. Kisi-kisi instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Variabel No Aspek Indikator No. Item  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyesuaian diri 

mahasiswa (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Penyesuaian 

Akademik 

Memiliki tujuan akademik 1,2,3, 4, 5 

Respek dengan kegiatan 

akademik 

6,7,  8, 9 

Kinerja pada kegiatan 

akademik 

10, 11, 12, 13, 14 

Kepuasan pada lingkungan 

akademik 

15, 16, 17, 18 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Penyesuaian 

Sosial 

 

Penyesuaian dengan 

lingkungan 

19, 20, 21, 22 

Hubungan sosial  23, 24, 25, 26 

Rasa rindu terhadap rumah 27, 28, 29, 30 

Kepuasan pada kegiatan 

akademik 
31, 32, 33, 34, 35 

3 

Penyesuaian 

Personal-

emosional 

Psikologi 36, 37, 38, 39, 40 

Fisik 41, 42, 43, 44 

 

4 

 

 

Komitmen 

Terhadap 

Institusi 

Kelekatan terhadap Program 

Studi 
45, 46, 47, 48, 
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Tabel 3.4  

Kategori Prestasi Akademik 

No Kelas 
Huruf Derajat Mutu 

1 3.71 
- 

4.00 
A 

A- 

 

Istimewa 

 2 3.41 
- 

- 

 

3.70 
A- Hampir Istimewa 

3 3.01 
- 

 

3.40 
B+ Baik Sekali 

4 2.71 
- 

3.00 
B Baik 

5 2.41 
- 

2.70 
B- 

C+ 

Cukup Baik 

6 2.01 
- 

2.40 
C+ Lebih dari Cukup 

7 1.01 
- 

2.00 
C Cukup 

8 0.1 
- 

1.00 
D Kurang 

9 0 
E Gagal 

 

3.5 Pengujian Instrumen Penelitian 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen 

  Arikunto (2013, hlm. 211) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan 

suatu alat ukur. Menurut Sugiyono (2018, hlm. 228)jika instrumen dikatakan valid 

berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid 

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

dikukur. 

Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran 

Prestasi 

akademik (Y) 

Menurut Latipah (2010, hlm. 115) 

prestasi belajar menunjukan pada 

kinerja belajar seseorang yang 

umumnya ditunjukkan dalam nilai 

rata-rata yang diperoleh. Nilai rata-

rata selanjutnya dimunculkan 

(diantaranya) dalam bentuk indek 

prestasi kumulatif (IPK) pada 

mahasiswa. 

Data diperoleh 

dari nilai IPK 

Nilai IPK Mahasiswa 

Program Studi 

Pendidikan Teknik 

Bangnan angkatan 

2017 
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 Uji validitas pada penelitian ini dilakukakan dengan menggunakan rumus 

Pearson Product Moment : 

rxy =
n XiY𝑖 −   Xi   Yi 

  n Xi
2 − ( X𝑖)

2  n Yi
2 − ( Y𝑖)

2 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi product moment 

n = Jumlah responden 

Xi =  Skor tiap soal 

Yi = Skor seluruh soal 

Setelah harga r11 diperoleh, selanjutnya didistribusikan kedalam menghitung 

harga thitung dengan rumus: 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟 𝑛 − 2

 1 − 𝑟2
   ; 𝑟 = ≠ ±1 

Keterangan: 

thitung = uji signifikan korelasi 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

    (Sugiyono, 2018, hlm. 230) 

Kriteria pengujian validitas adalah jika harga dari thitung lebih besar ttabel 

dengan taraf signifikasi untuk  = 5% dan derajat kebebasan (dk = n-2) maka item 

soal dinyatakan valid, berlaku untuk sebaliknya. 

 Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, dari 53 item 

yang diuji cobakan pada variabel X (Penyesuaian diri mahasiswa) terdapat 5 yang 

dinyatakan tidak valid, yaitu pada item 8, 12, 18, 28, 35 Sehingga untuk variabel 

X ada 48 item yang dinyatakan valid dan digunakan untuk instrumen penelitian. 

sedangkan variabel Y menggunakan teknik dokumentasi yaitu nilai IPK 

mahasiswa yang diasumsikan sudah memenuhi syarat validitas dan realibitas. 

Tabel 3.5  

Rekapitulasi Validitas Instrumen 

Variabel X 

No Item t hitung t tabel Keterangan 

1 2.527 2.101 VALID 

2 3.404 2.101 VALID 

3 3.417 2.101 VALID 
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4 3.104 2.101 VALID 

5 4.581 2.101 VALID 

6 3.394 2.101 VALID 

7 2.117 2.101 VALID 

8 1.131 2.101 TIDAK VALID 

9 2.953 2.101 VALID 

10 2.603 2.101 VALID 

11 2.344 2.101 VALID 

12 1.166 2.101 TIDAK VALID 

13 2.572 2.101 VALID 

14 3.288 2.101 VALID 

15 2.644 2.101 VALID 

16 2.580 2.101 VALID 

17 5.165 2.101 VALID 

18 -0.088 2.101 TIDAK VALID 

19 3.157 2.101 VALID 

20 2.400 2.101 VALID 

21 3.761 2.101 VALID 

22 4.853 2.101 VALID 

23 7.074 2.101 VALID 

24 6.273 2.101 VALID 

25 2.335 2.101 VALID 

26 3.828 2.101 VALID 

27 3.351 2.101 VALID 

28 1.978 2.101 TIDAK VALID 

29 4.528 2.101 VALID 

30 3.247 2.101 VALID 

31 2.199 2.101 VALID 

32 7.581 2.101 VALID 

33 3.838 2.101 VALID 

34 4.009 2.101 VALID 

35 1.072 2.101 TIDAK VALID 

36 6.195 2.101 VALID 

37 4.269 2.101 VALID 

38 3.304 2.101 VALID 

39 4.962 2.101 VALID 

40 4.806 2.101 VALID 

41 3.792 2.101 VALID 

42 2.224 2.101 VALID 
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43 3.234 2.101 VALID 

44 3.607 2.101 VALID 

45 3.539 2.101 VALID 

46 6.849 2.101 VALID 

47 4.505 2.101 VALID 

48 3.505 2.101 VALID 

49 3.212 2.101 VALID 

50 3.948 2.101 VALID 

51 4.640 2.101 VALID 

52 7.028 2.101 VALID 

53 4.312 2.101 VALID 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

  Reliabilitas menurut Arikunto (2013, hlm. 221) adalah ketepatan atau 

keajegan alat ukur terhadap apa yang diukur”. Artinya alat ukur/ instrumen 

tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Untuk Pengujian reliabilitas 

digunakan rumus alpha (r11). Langkah-langkah uji reliabilitas yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

Untuk menguji tingkat reliabilitas instrumen, penulis menggunakan 

metode Alpha yaitu dengan menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali 

pengukuran. Rumus Alpha digunakan untuk mencari realibilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 dan 0. 

1. Menghitung varians skor tiap item angket dengan rumus: 

n

n

X
X

S

i

i

i


 



2
2

2

)(

 

Keterangan: 

2

iS  = varians skor tiap-tiap item

 2

 iX  = jumlah kuadrat item Xi

 2
)( iX  = jumlah item Xi dikuadratkan

 n = jumlah responden 

 

2. menghitung varians total dengan rumus: 

  ni SSSSS ....321  

Keterangan: 
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 iS
 

= Varians total 

nSSSS ...,, 321  
= Varians item ke 1, 2, 3, 4,…n   

 

3. menghitung reliabelitas dengan rumus Alpha: 

r11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 𝑆𝑖
𝑆𝑡

  

Keterangan: 

r11 = Nilai reliabilitas 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Si = Jumlah varians butir 

St = Varians total 

(Akurinto, 2013, hlm. 221) 

Bila r11 lebih besar rtabel maka dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi 

reliabel dapat digunakan untuk penelitian, begitu pula sebaliknya. Koefisien 

reliabilitas selalu terdapat antara 0,00 – 1,00 (Sugiyono 2018, hlm. 231). 

Tabel 3.6 

Interprestasi Koefisien Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,81 – 1,00 Sangat kuat 

0,61 – 0,80 Kuat 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,01 – 0,20 Sangat rendah 

Sumber: Sugiyono 2018 

 Uji realibilitas dilakukan pada item – item yang sudah valid. Setelah 

dilakukan pada variabel X (Penyesuaian diri mahasiswa) yang sudah valid, 

diperoleh r11= 0.968, selanjutnya nilai  r11dikonsultasikan dengan pedoman 

kriteria penafsiran bahwa dapat diketahui variabel X termasuk ke dalam katagori 

sangat kuat. 

3.6 Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian merupakan pemaparan langkah-langkah penelitian 

secara kronologis yang dilakukan pada metode penelitian yang telah direncanakan 

dan dioperasionalkan secara nyata. Berdasarkan metode penelitian yang telah 
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diajukan, prosedur penelitian menurut Arikunto (2013, hlm. 43) dengan uraian 

dari penulis sebagai berikut: (1) Penemuan masalah, dimana peneliti melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan masalah-masalah yang terdapat di 

lingkungan kampus, sehingga dengan masalah yang telah didapatkan dapat diteliti 

agar dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. (2) Perumusan masalah, pada 

tahap ini peneliti merumuskan masalah berdasarkan temuan masalah yang ada. (3) 

Kajian teori, setelah merumuskan masalah peneliti mengkaji teori terkait dengan 

masalah yang dikemukakan oleh peneliti yang bersumber dari pendapat ahli dan 

kebijakan yang berlaku. (4) Perumusan hipotesis, peneliti merumuskan hipotesis 

berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan teori yang digunakan. (5) 

Penentuan populasi, pada tahap ini peneliti melakukan pencarian terkait jumlah 

populasi penelitian. (6) Perancangan instrumen, perancangan instrumen 

berdasarkan pada teori dan kebijakan yang telah ditetapkan. (7) Uji instrumen, 

peneliti melakukan uji instrumen untuk mengetahui apakah instrumen layak 

dipakai dalam penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas. (8) Pengumpulan 

data, peneliti melakukan pengumpulan data melalui instrumen yang telah disebar 

ke sejumlah populasi yang telah ditentukan sebelumnya. (9) Analisis data, peneliti 

melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul dari instrumen yang telah 

diisi oleh responden sehingga peneliti mendapatkan hasil dan jawaban penelitian. 

(10) Kesimpulan dan saran, pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah didapatkan dan memberikan saran terkait penelitian yang 

telah dilakukan. (11) Pelaporan, pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian 

dalam bentuk skripsi. 

3.7 Analisis pengolahan data 

  Pengolahan data dalam suatu penelitian adalah penting sekali dan mutlak 

diperlukan. Pengolahan data ini harus dilakukan sebelum melakukan analisis data 

untuk keperluan pendeskripsian variabel dan pengujian hipotesis yang bertujuan 

untuk mrngolah data dari hasil pengukuran menjadi data yang dapat memberikan 

arah untuk pengkajian lebih lanjut.  
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  Langkah yang ditempuh dalam suatu penelitian adalah penting sekali dan 

mutlak melakukan anaisis data yang bertujuan untuk mengolah data dari hasil 

pengukuran menjadi data yang dapat memberi arah untuk mengkaji lebih lanjut. 

 Langkah yang ditempuh pada waktu mengolah data antara lain : 

 

 

 

1. Seleksi Data 

 Yaitu memilih data dari alat pengumpulan data (instrument), lengkap atau 

belum lengkap, rusak atau baik, instrument yang belum lengkap sebaiknya 

dilengkapi dulu/dikembalikan pada responden. 

2. Klasifikasi Data 

      Data adalah mengelompokan data yang dilakukan oleh petugas  

pengumpulan data berdasarkan instrument yang digunakan, masalah, tempat, 

jenjang dan responden, lokasi, dan lainnya. 

3. Pengkodean (Coding) Data 

      Setelah instrument dikumpulkan berdasarkan kelompok tertentu, 

selanjutnya dilakukan pengkodean, yaitu memberikan simbol tertentu untuk 

memudahkan pengolahan data. 

4. Penskoran (Scoring) Data  

 Penskoran adalah memberikan skor pada setiap pertanyaan maupun keseluruhan 

instrument dengan nilai atau harga  tertentu. 

5. Tahap Pengujian Persyaratan Analisis 

  Maksud dari uji persyaratan analisis adalah untuk mengetahui apakah data 

penelitian yang dikumpulkan tersebut memenuhi syarat untuk di analisis dengan 

statistik yang digunakan. Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik korelasi parsial. 

  Sebelum memasuki data untuk diolah ke dalam uji normalitas, maka data 

mentah hasil angket dari variabel X (penyesuaian diri) dan hasil dokumentasi 

Nilai IPK pada variabel Y (Prestasi) dikonversikan dulu dengan menggunakan 

rumus Z-Score dan T-Score. Adapun perhitungannya sebagai berikut : 

6. Menghitung rata – rata ( 𝑿 )  
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X = 
 𝑋𝑖

𝑛
 

Keterangan : 

X       = Rata – rata 

∑𝑋𝑖     = Jumlah harga semua x 

  n        = jumlah data     

        (Sudjana, 2002, hlm.  67) 

 

 

7. Menghitung Simpangan Baku 

SD =  
Σ(xi−𝑥)2

𝑛
 

Keterangan : 

SD             = Standar deviasi 

( Xi – 𝑋)    = Selisih antara skor Xi dengan rata – rata  

(Sudjana, 2002, hlm. 94) 

3.7.1 Mengkonversikan Data Mentah ke Dalam T-Score 

Untuk melakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan konversi data 

dari  skor mentah menjadi skor baku dengan cara T-skor. Terdapatnya dua sebaran 

skor yang berbeda yaitu nilai maksimum, minimum, rata-rata serta simpangan 

baku yang tidak sama antar variabel, dengan adanya konversi T-skor, dan 

simpangan baku yang tidak sama antar variabel, dengan melakukan konversi T-

skor, maka diperoleh nilai konversi setara. 

T – Score = [
  𝑋𝑖−𝑋 

𝑆𝐷
(10)]+ 50 

Keterangan : 

SD              = Standar deviasi 

(Xi – 𝑋)      = selisih antara skor Xi dengan rata – rata 

(Sudjana, 2002, hlm.  99) 

Setelah dikonversikan ke T-Score, maka data boleh di oleh ke uji normalitas. 

3.7.2 Uji Normalitas 

 Pegujian normalitas dimaksudkan untuk memenuhi presyaratan pengujian 

hipotesis, yaitu untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau 

tidak, jika data berdistribusi normal maka perhitungan selanjutnya menggunakan 
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statistik parametik dan begitu juga jika data tidak berdistribusi normal maka 

perhitungan selanjutnya menggunakan statistik non-parametik, berikut ini 

Perhitungan uji normalitas distribusi frekuensi ini menggunakan rumus chi-

kuadrat dengan langkah-langkah.  

1. Menentukan banyaknya kelas interval 

Bk = 1 + 3,3 log n 

n = banyak data 

2. Menentukan rentang skor (R) 

R = skor max – skor min 

3. Menentukan panjang kelas interval (P) 

P = R / BK 

4. Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

Tabel 3.7  

Format Daftar Distribusi Frekuensi Menurut Sugiyono 

No Kelas fi Xi Xi
2 

fiXi fiXi
2
 

       

       

 

5. Menghitung rata-rata X (mean) 

𝑋 =  
 𝑓.𝑋𝑖

𝑛
 

6. Simpangan baku (Standar deviasi) 

𝑆𝐷 =  
 𝑖−1
𝑛 𝑓𝑖 (X − X)2

𝑛 − 1
 

7. Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval ditambah 

0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan kelas interval ditambah 0,5. 

8. Mencari nilai Z untuk batas kelas interval dengan rumus: 

Z = 
(𝐵𝑎𝑡𝑎𝑠  𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 −𝑋)

𝑆𝐷
 

9. Mencari 0 – Z dari table kurve normal 0 – Z dengan menggunakan 

angka-angka untuk batas kelas. Mencari luas tiap interval dengan cara 

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

baris kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga san begitu 

seterusnya, kecuali angka yang berbeda pada baris paling tengah 

ditambahkan dengan angka pada baris berikutnya. 

10. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan luas 

tiap interval dengan jumlah responden (n = 73). 

11. Mencari harga Chi-kuadrat hitung (ᵡ
2

hitung) 

𝑥2 =
(𝑓 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Keterangan: 

ᵡ
2   

= Chi-kuadrat 

f   = Frekuensi dari hasil pengamatan 

fe = Frekuensi yang diharapkan 
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Tabel 3.8  

Format Daftar Frekuensi Menurut Sugiyono 

No. Batas Kelas Z Luas 0 - Z Luas tiap interval fe ᵡ
2
 

       

       

12. Membandingkan ᵡ
2

hitung dengan ᵡ
2

tabel untuk α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) = k – 1 dengan kriteria pengujian sebagai berikut ini. 

Jika ᵡ
2
hitung≥ ᵡ

2
tabel, artinya distribusi data tidak normal 

Jika ᵡ
2
hitung<ᵡ

2
tabel, artinya distribusi data normal 

(Arikunto, 2013, hlm. 357) 

Apabila datanya berdistribusi normal maka menggunakan analisis 

parametrik, ada pengujian persyaratan analisis yaitu uji kecenderungan, uji 

kolerasi. Apabila datanya berdistribusi tidak normal maka menggunakan analisis 

statistik nonparametrik. 

Uji normalitas dilakukan pada kedua variabel penelitian ini yaitu 

penyesuaian diri mahasiswa (X) dan prestasi akademik mahasiswa (Y). 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, nilai χ
2

hitung pada 

variabel X(penyesuaian diri mahasiswa) yaitu 2,41. Hasil perhitungan 

χ
2

hitungdibandingkan dengan χ
2

tabeltaraf kepercayaan 95%. Nilai χ
2

tabel yang 

digunakan variabel X(penyesuaian diri mahasiswa) Digunakan derajat kebebasan 

(dk) = BK – 1 = 7 – 1 = 6 maka diperoleh  χ
2

tabel 12,592.Bila χ
2

hitung<χ
2

tabel berarti 

data berdistribusi normal. 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa variabel X(penyesuaian diri 

mahasiswa) memiliki nilai χ
2

hitung<χ
2

tabel yang berarti data berdistribusi normal.  
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Gambar 3.2 Kurva Distribusi Normalitas Variabel X 

Uji normalitas pada Variabel Y (prestasi akademik mahasiswa). 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, nilai χ
2

hitung pada 

variabel Y (prestasi akademik mahasiswa) yaitu 7,18. Hasil perhitungan 

χ
2

hitungdibandingkan dengan χ
2

tabeltaraf kepercayaan 95%. Nilai χ
2

tabel yang 

digunakan variabel Y (prestasi akademik mahasiswa) Digunakan derajat 

kebebasan (dk) = BK – 1 = 7 – 1 = 6 maka diperoleh  χ
2

tabel 12,592.Bila 

χ
2

hitung<χ
2

tabel berarti data berdistribusi normal. 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa variabel Y (prestasi 

akademik mahasiswa) memiliki nilai χ
2

hitung<χ
2
tabel yang berarti data berdistribusi 

normal.  
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Gambar 3.3 Kurva Distribusi Normalitas Variabel Y 

Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa variabel X(penyesuaian diri 

mahasiswa) dan variabel Y (prestasi akademik mahasiswa) memiliki nilai 

χ
2

hitung<χ
2

tabel yang berarti data berdistribusi normal. Sehingga untuk pengolahan 

data berikutnya menggunakan perhitungan statistik parametris. 

3.7.3 Stastitik Deskriptif 

Untuk mengetahui gambaran dari data yang diperoleh dalam penelitian 

yang dilakukan, maka dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif 

dengan distribusi frekuensi. 

Distribusi frekuensi adalah pengelompokandata berdasarkan kelas-kelas 

interval dan menurut kategori tertentu. Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009, 

hlm. 25) distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa 

kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data 

tidak dapat dimasukkan kedalam dua atau lebuh kategori. Menurut Sugiyono 

(2017, hlm. 36) cara menyusun tabel distribusi frekuensi yaitu: 

 

1. Menghitung jumlah kelas interval 

K = 1 + 3,3 log n 
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K : jumlah kelas interval 

n : jumlah sampel 

2. Menghitung rentang data 

Rentang data = (data terbesar – data terkecil) + 1 

3. Menghitung panjang kelas 

Panjang kelas =  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑡𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

4. Menyusun interval kelas 

Secara teoritis penyusunan kelas interval dimulai dari data yang 

terkecil.Untuk mengetahui gambaran minat bekerja sebagai  guru dan  tenaga 

kerja konstruksi, dilakukan uji kecenderungan. Selain itu, uji kecenderungan 

juga dapat mengetahui besar persentase dari gambaran umum tiap 

variabel.Langkah-langkah untuk melakukan uji kecenderungan menurut 

Saputra (dalam Rachman, 2016, hlm. 32) yaitu: 

1. Menghitung rata-rata (mean) ideal dengan rumus: 

𝑋 =
1

2
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 + 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎) 

2. Menghitung simpangan baku ideal dengan rumus: 

𝑆𝐷 =
1

6
(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎) 

3. Menentukan Interval skor mentah dengan ketentuan: 

Tabel 3.10 

Interval Kriteria Uji Kecenderungan 

Interval Data Kriteria 

𝑋  + 1,5 SD < X Sangat Baik 

𝑋  + 0,5 SD <X ≤ 𝑋  + 1,5 SD Baik 

𝑋  - 0,5 SD <X ≤ 𝑋  + 0,5 SD Cukup 

𝑋  - 1,5 SD <X ≤ 𝑋  - 0,5 SD Buruk 

X ≤ 𝑋  - 1,5 SD Sangat Buruk 

(Sumber: Saputra dalam Rachman, 2016, hlm. 32) 

4. Menentukan frekuensi dan membuat persentase untuk menafsirkan data 

kecenderungan variabel 

𝑃 =
𝐹

 𝐹
. 100% 
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(Saputra dalam Rachman, 2016, hlm. 33) 

Keterangan: 

P : persentase kecenderungan 

F : frekuensi 

∑F : total jumlah frekuensi 

3.7.4 Uji Linearitas dan Uji Regresi 

Bentuk rumus umum persamaanregresi untuk model penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Y = a+ bX 

Keterangan: 

Y =Variabel Y 

 a = Harga Y ketika harga X = 0 

 b = Koefisien Regresi 

 X  =Variabel X yang mempunyai nilai tertentu 

(Sugiyono, 2007, hlm. 261) 

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 

a = 
  𝑌𝑖   𝑋𝑖

2  −   𝑋𝑖  ( 𝑋𝑖  .𝑋𝑖 )

𝑛 𝑋𝑖
2−( 𝑋𝑖)

2  

b = 
 𝑛  . 𝑋𝑖  .𝑌𝑖  −   𝑋𝑖  ( 𝑌𝑖)

𝑛 𝑋𝑖
2−( 𝑋𝑖)

2  

(Sugiyono, 2007, hlm. 262) 

Namun sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan salah satu 

asusmsi dari regresi, yaitu uji linearitas. Tujuan dari pengujian ini agar 

memperoleh informasi apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis 

linear atau tidak. Kalau tidak  linear, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam regresi sederhana menurut Riduwan 

(2010, hlm. 148) adalah sebagai berikut: 

a. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat. 

b. Membuat Ha dan Ho dalam bentuk statistik. 

c. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistic 

 

d. Tabel 3.11 Format Tabel Penolong untuk Menghitung Angka Statistik 

No. X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 … … … … … 
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e. B

e

r

d

a

s

a

rkan tabel penolong tersebut, maka dapat menghitung nilai a dan b 

f. Membuat persamaan regresi sederhana Y = a + bX 

g. Membuat tabel ANAVA untuk pengujian signifikasi dan pengujian 

linearitas. 

  

Tabel 3.12 

Daftar Analisis Varians (ANAVA) Variabel X dan Y Uji Signifikasi dan 

Uji Linearitas 

Sumber : Riduwan, 2010, hlm. 154 

Keterangan Rumus: 

JKReg a    = 
( 𝑌)2

𝑛
 

JKReg b|a   = b . [  𝑋𝑌 −
 𝑋 . 

𝑛
] 

JKRes       = (∑Y)
2
 - JKReg b|a – JK Rega 

RJKReg a  = JKReg a 

RJKReg b|a = JKReg b|a 

RJK Res    = 
𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠

𝑛−2
 

RJK TC= 
𝐽𝐾𝑅𝑒𝑠

𝑘−2
 

h. Menentukan keputusan pengujian linearitas 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, artinya data berpola linear 

Jika Fhitung< Ftabel, artinya data berpola tidak linear 

Dengan taraf kepercayaan 95% (α = 0,05) 

Mencari Ftabel dengan rumus: 

Ftabel = F (1-α)(dk.TC, dk E) 

  = F (1-0,05)(dk = k-2, dk = n-k) 

  =F (0,95)(dk = k-2, dk = n-k) 

Cara mencari Ftabel,  dk = k – 2 = sebagai angka pembilang 

    dk = n – k = sebagai angka penyebut 

2 … … … … … 

3 … … … … … 

… … … … … … 

N … … … … … 

Statistik ∑X ∑Y ∑X
2
 ∑Y

2
 ∑XY 

      

Sumber Variansi dk JK RJK Uji Fhitung Ftabel 

Total n 
∑Y

2
 ∑Y

2
 Perbandingan Fhitung dengan 

Ftabel signifikasi dan linear 

Regresi (a) 

Regresi (bja) 

Residu/Sisa 

1 

1 

n - 2 

JKReg a 

JKReg b|a 

JKRes 

RJKReg a 

RJKReg b|a 

RJKRes 

Signifikasi 
RJKReg b|a 

/ RJK Res 

 

Tuna Cocok (TC) 

Kekeliruan (E) 

k – 2 

n – k 

JK (TC) 

JK (E) 

RJKTC 

RJKE 

Linearitas RJKTC / 

RJKE 
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i. Menentukan keputusan pengujian signifikasi (hipotesis) 

Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tolak H0 artinya signifikasi 

Jika Fhitung< Ftabel, maka tolak HA artinya tidak signifikasi 

Dengan taraf kepercayaan 95% (α = 0,05) 

Ftabel = F (1-α)(dk. Reg [b|a], (dk res) 

  = F (1-0,05)(dk. Reg [b|a], (dk res) 

  =F (0,95)(Reg [b|a], dk res) 

Cara mencari Ftabel,  dk. Reg [b|a] = sebagai angka pembilang 

    dk res  = sebagai angka penyebut 

j. Membuat kesimpulan 

 

(Riduwan, 2010, hlm. 154) 

3.7.5 Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis uji 

korelasi. Apabila data yang diperoleh berdistribusi normal, maka pengujian 

dilakukan dengan teknik korelasi pearson product moment dan apabila data 

berdistribusi tidak normal maka pengujian dilakukan dengan rumus teknik 

korelasi spearman rank. 

Rumus korelasi pearson product moment: 

rxy =
n XY −   X   Y 

  n X2 −   X 2  n Y2 −   Y 2 
 

Keterangan: 

rxy = Korelasi antara variabel x dengan y 

X = Jumlah skor variabel x (penyesuaian diri mahasiswa) 

Y = Jumlah skor variabel y (prestasi akademik mahasiwa) 

XY= Jumlah skor variabel x dan y 

n = Jumlah responden 

(Sugiyono 2018, Hlm.230) 

Setelah didapat koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y, untuk 

memberikan penafsiran terhadap korelasi yang ditemukan,dapat berpedoman pada 

tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.13  

Kriteria Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
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0,81 – 1,00 Sangat kuat 

0,61 – 0,80 Kuat 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,01 – 0,20 Sangat rendah 

Sumber: Sugiyono 2018 

Apabila hasil dari pengujian ternyata mampu menunjukkan adanya hubungan 

antara kedua variabel, maka perlu dilakukan uji kemaknaan atau signifikasi dari 

hubungan tersebut. Untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi anatar 2 

variabel tersebut betul-betul bermakna atau hanya terjadi kebetulan, uji signifikan 

menggunakan pengujian statistik melalui rumus uji t dalam Sugiyono (2018, hlm. 

230), sebagai berikut: 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟 𝑛 − 2

 1 − 𝑟2
   ;  𝑟 ≠ ±1 

 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah responden 

Hipotesis penelitian: 

HA: “Terdapat pengaruh yang signifikan dari penyesuaian diri mahasiswa 

terhadap prestasi akademik mahasiswa Program Ptudi Pendidikan Teknik 

Bangunan” 

H0: “Tidak terdapat pengaruh penyesuaian diri mahasiswa terhadap prestasi 

akademik mahasiswa Program Ptudi Pendidikan Teknik Bangunan” 

Hasil perhitungan tes signifikan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan 

nilai kritik ttabel, dk = n-2, dengan nilai  = 0,05 (tingkat kepercayaan signifikasn) 

95% dengan ketentuan: 

Jika thitung< ttabel : H0 diterima dan HA ditolak, hal tersebut berarti 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari 
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penyesuaian diri mahasiswa terhadap prestasi 

akademik mahasiswa. 

Jika thitung ≥ ttabel : H0 ditolak dan HA diterima, hal tersebut berarti ada 

pengaruh yang signifikan dari penyesuaian diri 

mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa. 

 

 

 

 

 


