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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif, karenadalam penelitian ini 

merumuskan hipotesis.Hal ini sesuai dengan pendapatmenurut Sugiyono  (2006:96) 

yaitu“Penelitianyang merumuskan hipotesisadalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif.”juga mengatakan bahwa : 

 

Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagaimetode 

penelitian yang  berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakanuntuk  meneliti  

pada  populasi atau sampel  tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya  

dilakukan secara random, pengumpulan datamenggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifatkuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.(Sugiyono,2006: 14) 

 

Metode penelitian deskriptif merupakan analisis yang bermanfaat 

untukmemecahkan  masalah  dengan  cara  menyusun  data-data  ataupun  kejadian  

yangterjadi  dimasa sekarang ataupunmasa yang akan datang. Ali 

(1982:120)mengemukakan bahwa : 

 

Metode penelitian deskriptif digunakan memecahkan masalah ataumenjawab 

permasalahan  yang dihadapai  pada situasi  sekarang.  Metodedeskriptif  dilakukan  

dengancara menempuh langkah-langkahpengumpulan, klasifikasi dan  

analisa/pengolahan data, membuatkesimpulan dan laporan dengantujuan utama 

membuat penggambarantentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu 

deskriptif situasi. 

 

Adapun ciri-ciri metode deskriptifmenurutSurakhmad (1998 :140)adalahsebagai 

berikut : 
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- Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada padamasa sekarang,pada 

masalah yangaktual. 

- Data yangdikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa(karena 

itu metode ini sering juga disebut metode statistik). 

Dengan menggunakan metode ini peneliti berusaha untuk 

memperoleh,mengumpulkan,dan mendeskripsikan data sebagaimana yang terjadi di 

lapanganuntuk selanjutnya dianalisis.Penggunaan penelitian denganpendekatan kuantitatif 

ini didasarkankarena peneliti  akan mempelajari fenomena yang terjadi dalam proses 

kesiapankinerja mahasiswa dalam pemahamanmata kuliah kelompok praktikum bangunan. 

Untuk mengefektifkan  pelaksanaan pengumpulan data penelitian, makapeneliti akan 

mempelajari studidokumentasi dan melakukan penyebaran tes kepada responden 

mahasiswa. 

 

3.2 Penjelasan Istilah dalam judul 

      Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan sebagai 

berikut  

a. Kontribusi 

Kontribusi atau sumbangan menunjukkan “... adanya hubungan antara unsur 

penyumbang dan unsur yang disumbang“ (Suryana, 2005 : 5). Penyumbang merupakan 

penyebab perubahan situasional yaitu penguasaan mata kuliah kelompok praktikum 

bangunan dan mengakibatkan yang disumbang memperoleh tambahan nilai yakni 

peningkatan kemampuan keterampilan dalam pemahaman metode pelaksanaan 

konstruksi bangunan gedung di lapangan. 
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b. Penguasaan 

Penguasaan menurut Poerwadarminta merupakan “pemahaman atau kesanggupan untuk 

menggunakan pengetahuan atau kepandaian“ Secara garis besar penguasaan berarti 

“proses, cara, perbuatan memahami dan menerapkan pengetahuan, kepandaian dan 

sebagainya“(Suryana, 2005 : 5). 

c. Mata kuliah kelompok praktikum bangunan 

Mata kuliah kelompok praktikum bangunanmerupakan beberapa mata kuliah yang ada di 

jurusan pendidikan teknik bangunan FPTK UPI yang mengajarkan langkah-langkah 

kerja pekerjaan yang berkaitan dengan praktik membangun suatu konstruksi bangunan 

mata kuliah ini termasuk dalam kelompok mata kuliah bidang studi dengan bobot 2-3 

sks. 

d. Metode pelaksanaan konstruksi bangunan 

Metode pelaksanaan konstruksi bangunan adalah suatu tahapan cara pelaksanaan 

membangun suatu konstruksi bangunan yang terperinci seuai syarat dan ketentuan baik 

dari ketentuan bahan yang digunakan dan syarat yang dipakai dalam pekerjaan 

konstruksi dari awal pelaksanaan pekerjaan baik meliputi pekerjaan persiapan hingga 

pelaksanaan pekerjaan finishing suatu konstruksi bangunan 

Dengan demikian, pengertian dari judul penelitian adalah mengukur seberapa besar 

kontribusi penguasaan mata kuliah kelompok praktikum bangunan yang dikuasai oleh 

mahasiswa program studi pendidikan teknik bangunan FPTK UPI terhadap pemahaman 

metode pelaksanaan konstruksi bangunan di lapangan. 
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3.3 Variabel dan Paradigma Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian   

Menurut Sugiyono (2010 : 60) mengemukakan bahwa : “Variabel penelitian pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”Dinamakan variabel karena ada variasinya.Variabel yang tidak ada 

variasinya bukan dikatakan sebagai variabel.Untuk dapat bervariasi maka penelitian harus 

didasarkan pada sekelompok sumber data atau obyek yang bervariasi. 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Variabel bebas (independen), merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

2. Variabel terikat (dependen), yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Variabel bebas (X) adalah penguasaan mata kuliah kelompok praktikum bangunan 

2. Variabel terikat (Y) adalah pemahaman tentangmetode pelaksanaan konstruksi 

bangunangedung 

Hubungan antar kedua variabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Hubungan Variabel X dan Variabel Y 

 

 

Penguasaan mata kuliah 

kelompok praktikum bangunan 

Pemahaman tentang metode pelaksanaan 

konstruksi bangunan gedung 
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3.3.2 ParadigmaPenelitian 

Paradigma penelitian adalah alur pemikiran mengenai objek penelitiandalam  sebuah proses 

penelitian.Dengan paradigma tersebut peneliti dapatmenjelaskan hal yang penting dan 

memberitahukan apa dan bagaimana yangharus dikerjakan peneliti dalam memecahkan 

masalah. 

Paradigma merupakan pola pikir atau kerangka acuan bagi peneliti untuk memecahkan 

masalah. Paradigma ini akan memberi informasi pada peneliti tentang ruang lingkup 

penelitian yang memperlihatkan hubungan antar komponen, fungsi dan aktivitas yang jelas. 

Paradigma penelitian berfungsi pula memperjelas gambaran variabel-variabel kepada 

peneliti.Dibawah ini adalah gambar alur sistem pemikiran dalam penelitian ini (paradigma 

penelitian) : 

  = Ruang lingkup penelitian   = arah penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Paradigma Penelitian 
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3.4 Data dan Sumber Data 

3.4.1 Data 

Menurut Arikunto (2006 : 116), “Data adalah hasil pencatatan penelitibaik yang  berupa 

fakta ataupun angka. Sedangkan Informasi adalah hasilpengolahan data yang  dipakai untuk 

suatu keperluan.” Data diperlukan untukmenjawab masalah penelitian/menguji hipotesis 

yang sudah dirumuskan. Datayang ingin diperoleh dari  penelitian ini adalah data 

yangbersifat terukur(parametrik) yang dimaksudkan untuk menghindari prediksi. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

- Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber – sumber asli, sumber asli 

disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh 

- Data Sekunder 

Data sekunder adalahdata penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

(data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

 

3.4.2 Sumber Data 

Menurut Arikunto (2006 : 129), mengemukakan bahwa : 

 

“Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabilapeneliti 

menggunakan tes dalam pengumpulandatanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orangyang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan  

peneliti baik pertanyaan tertulis atau  lisan. Apabila penelitimenggunakan  

dokumentasi, maka catatan yang menjadi sumber  data,sedangkan isi catatan adalah 

objek penelitian atau variabel penelitian.” 

 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka sumber data dalam penelitian iniadalah 
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- Data dokumentasi nilairesponden mahasiswa jurusan teknik bangunan angkatan 

2009 yang telah mengikuti mata kuliah kelompok praktikum bangunan 

yaitu:praktikkerja batu beton ,praktikkayu,praktik plumbing. 

- Data tes pemahaman responden mahasiswa jurusan teknik bangunan angkatan 

2009 yang telah mengikuti mata kuliah kelompok praktikum bangunan 

yaitu:praktik kerja batu beton ,praktik kayu,praktik plumbing 

 

3.5 Populasi Penelitian 

Populasi menurut Gulo (2010 : 76) adalah, “sekumpulan objek yangmenjadi pusat  

perhatian, yang daripadannya terkandung informasi yang ingindiketahui”. Populasi dan  

sampel merupakan sumber data informasi yangdiperlukan dalam menjawab permasalahan-

permasalahan yang ada. Pengertianpopulasi seperti yang dikemukaan oleh Arikunto (2006 : 

130), “Populasi adalahkeseluruhan objek penelitian.” Populasi dalam penelitian ini  adalah 

mahasiswaJPTS FPTK UPI yang telah mengikuti mata kuliahkelompok praktikum 

bangunan. 

Untuk populasi pada penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa angkatan 2009S-1 

yang telah lulus mata kuliah kelompok praktikum bangunan di program studi pendidikan 

teknik bangunan FPTK UPI 

Table 3.3  Populasi Penelitian 

Angkatan Populasi (Orang) 

2009 43 orang 

 Sumber : Tata Usaha (TU) Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 
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3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data digunakan teknikpengumpulan data  dengan 

studidokumentasi dan tes pilihan ganda serta studi kepustakaan. 

1. Studi Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan caramencatat 

dan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yangberkaitan  dengan 

permasalahan yang diteliti.Dokumentasi dalam penelitian inidengan  mengumpulkan 

berbagai informasi yang berhubungan dengan objek dansubjek penelitian  yang diperoleh 

dariarsip jurusan diJPTS FPTK UPI berupa dokumentasinilai akhir mata kuliah kelompok 

praktikum bangunan. 

2. Tes 

 “Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok” (Arikunto, 2002: 127).Supaya yang digunakan dapat 

mewakili isi materi yang ada, maka model tes yang digunakan adalah tes yang bersifat 

objektif.Seperti yang di ungkapkan oleh Makmun (2004: 191) bahwa “Tes objektif akan 

lebih ampuh mengungkapkan aspek kognitif untuk tingkat-tingkat pengetahuan, 

pemahaman sampai aplikasinya”.Tes objektif ini digunakan untuk mendapatkan data pada 

variable Y. yaitu Pemahamanmahasiswa dalam metode pelaksanaankonstruksi bangunan 

gedung. 

3.6.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian 

ini adalah dokumentasi nilai 3 mata kuliah kelompok praktikum bangunanuntuk variabel X 

dan tes pemahaman (Tes Objektif) untuk variabel Y.langkah-langkah dalam membuat 

instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Membuat kisi-kisi sebagaimana acuan dalam pembuatan soal dan mencegah 

terjadinya bias instrumen penelitian.  

b. Menyusun soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. 

c. Tahap pembuatan kunci jawaban dari penilaian butir soal. Setiap soal yang sudah 

dibuat, diberi kunci jawaban berupa penyelesaian soal dan penskoran pada setiap soal. 

d. Kisi-kisi dan soal dibuat kemudian dikonsulatasikan dengan dosen pembimbing dan 

para ahli. Dalam hal ini dosen mata kuliah kelompok praktikum bangunan dan dosen 

pembimbing  

Kisi-kisi setiap instrumen memuat indikator-indikator yang akan diukur dari variabel-

variabel yang akan ditetapkan yang kemudian dijabarkan dalam butir-butir pertanyaan dan 

pernyataan.Data yang diperoleh dari tes objektif merupakan data yang bersekala rasio. 

“Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai absolute nol” (Sugiyono, 

2006: 16). Untuk mempermudah dalam pengolahan data, maka jawaban setiap item diberi 

nilai. Nilai-nilai tes objektif menurut alternatif setiap jawaban setiap item yaitu : 

Alternatif 

Jawaban 

Nilai Setiap 

Item 

Jawaban Benar 1 

Jawaban Salah 0 

 Gambar 3.6 Teknik Pengolahan Data Penelitian 

 

3.7Validasi Instrumen Penelitian 

      Insrumen yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan,hal ini bertujuan agar 

memperoleh data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, pengujian instrumen 

pada penelitian ini menggunakan pendapat ahli (judgement experts).dalam hal ini dosen 

program studi jurusan teknik bangunan FPTK UPI,”aspek-aspek yang akan diukur dengan 

berlandaskan teori selanjutnya dikonsltasikan dengan ahli” (Sugiyono,2012:177).para ahli 
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diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun,sebelum dilakukan pretest soal 

terlebih dahulu dikonsultasikan dengan ahli apa layak atau tidaknya instrumen yang akan di 

ujicobakan apabila layak maka instrumen tersebut layak untuk digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

Dalam hal ini peneliti meminta pendapat dari dosen program studi jurusan teknik bangunan 

FPTK UPI yang terdiri dari : 

1. Dr.Dedi Suryadi.M.pd 

2. Drs. Sudjani,M.pd 

3. Drs.Ris.R.Mulyana,M.pd 

 

3.8Teknik Analisis Data Penelitian 

Pengolahan, analisa, proses penyusunan, pengaturan dan pengolahandatadiperlukan untuk 

membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan,apakah  diterima atau ditolak 

hipotesis tersebut. Secara garis besar teknik analisisdata meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut ini. 

1.  Persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

a. Mengecek kelengkapan data Dokumentasi. 

b. Menyebarkan Tes kepada responden. 

c. Mengecek jumlah dan kelengkapan Tes yang kembali dari responden. 

2.  Tabulasi, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

a. Memberi skor pada tiap item jawaban. 

b. Menjumlahkan skor yang didapat pada setiap variabel. 

3. Pentabulasian data nilai setiap item jawaban untuk memperoleh skor mentahvariabel Y 

dari seluruh responden. 

4. Pengolahan data penelitian menggunakan bantuan Microsoft Excel,sedangkanteknik  

analisis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu uji normalitas 

distribusi,apabiladatanya berdistribusi normal maka menggunakan analisisstatistik 
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parametrik. Apabila datanya berdistribusi tidak normal makamenggunakan analisis 

statistik nonparametrik. 

 

3.8.1. Konversi Z-Skor dan T-Skor 

Untuk melakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan konversi data dariskor  

mentah menjadi skor baku dengan cara T-skor. Hal ini dikarenakan duaskor yang berbeda,  

nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan simpanganbaku yang tidak sama antar  

variabel. Dengan melakukan konversi T-Skor,maka diperoleh nilai konversi yang 

setara.Berikut ini langkah-langkahperhitungan konversi T-Skor. (Riduwan, 2010: 130-131) 

1. Menghitung rata-rata ( ̅) 

Rumus menghitung rata-rata (untuk  variabelY) seperti yang dikemukakan Riduwan  

(2010: 130 ) sebagai berikut: 

 ̅ = 
  

 
 

Dimana : 

 ̅ = Rata – rata 

∑X = Jumlah harga semua X 

n = Jumlah data 

2. Menghitung simpangan baku (SD) 

Rumus meghitung simpangan baku seperti yang dikemukakan Riduan (2010:130) 

sebagai berikut : 

S = √
      ̅  

 
 

Dimana : 

S = Standar deviasi 

(Xi -  ̅) = Selisih antara antara skor Xi dengan rata-rata 

3. Mengkonversikan data mentah ke dalam T-skor 
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Konversi T-skor seperti yang dikemukakan Riduwan (2010: 131) sebagai berikut : 

T-skor = [
    ̅

 
    ]     

Dengan langkah perhitungan yang sama, konversi T-skor berlaku untuk variabelY 

 

3.8.2. Uji Normalitas Distribusi 

Uji normalitas distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui normaltidaknya  distribusi 

data. Data yang perlu diuji normalitas distribusi frekuensidalam penelitian ini  adalah 

kelompok data (X) untuk variabel penguasaan mata kuliah kelompok praktikum bangunan 

(Y) untuk variabel pemahaman tentang metode pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. 

Perhitungan uji  normalitas distribusifrekuensi ini menggunakan rumus chi-kuadrat dengan 

langkah-langkahsebagai berikut ini. (Riduwan, 2010: 121-124) 

1) Menentukan ban yaknya kelas interval 

Bk  =  1 + 3,3 log n 

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 3.4Format Daftar Distribusi Frekuensi 

No. Kelas F Xi Xi
2 

FiXi FiXi
2 

5) Menghitung rata-rata  ̅(mean) 

 ̅ = 
     

 
 

6) Simpangan baku (standar deviasi) 

SD = √
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7) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval dikurangi 0,5 dan 

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

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

Z = 
                ̅̅̅̅

  
 

9) Mencari luas 0 – Z dari tabel kurve normal dari 0 – Z dengan menggunakanangka-

angka untuk batas kelas. Mencari luas tiap interval dengan caramengurangkan  

angka-angka 0 – Z yaitu angka baris pertama dikurangi bariskedua, angka baris  

kedua dikurangi baris ketiga dan begitu seterusnya,kecuali angka yang berbeda  

pada baris paling tengah ditambahkan denganangka pada baris berikutnya. 

10) Mencari frekuensi uang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan luas tiap interval 

dengan jumlah responden (n = 32), sehingga diperoleh: 

11) Mencari harga Chi-kuadrat hitung (2 hitung) 


2 

= 
       

  
 

Keterangan : 


2  

= Chi-kuadrat 

f  = Frekuensi dari hasil pengamatan 

fe = Frekuensi yang diharapkan 

Tabel 3.4Format Daftar Frekuensi yang diharapkan 

No. Batas kelas Z Luas O-Z Luas tiap interval
 

Fe 
2 

12) Membandingkan 
2

hitung dengan 
2

tabel untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = 

n-1 dengan kriteria pengujian sebagai berikut ini. 

Jika 
2

hitung  ≥
2

tabel, artinya distribusi data tidak normal 

Jika 
2

hitung  ≤
2

tabel, artinya distribusi data normal 
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Apabila datanya berdistribusi normal maka menggunakan analisis statistik 

parametrik. Dalam analisis statistik parametrik ada pengujian persyaratananalisis  

yaitu uji homogenitas, uji linieritas regresi. Apabila datanyaberdistribusi tidak 

normal maka menggunakan analisis statistik nonparametrik. 

 

3.8.3.  Uji Kecenderungan 

Perhitungan uji kecenderungan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan suatu 

data berdasarkan kriteria melalui skala penilaian yang telah ditetapkan 

sebelumnya.Langkah  perhitungan uji kecenderungan sebagai berikut menurut Suprian 

(2005:82): 

1. Menghitung rata-rata dan simpangan baku dari masing-masing variabel dan sub 

variable 

2. Menentukan skala skor mentah 

> ̅ + 1,5. SD        Kriteria : sangat baik 

 ̅ + 1,5. SD <x ≤ ̅ + 0,5. SD    Kriteria : baik 

 ̅ + 0,5. SD <x  ≤ ̅ - 0,5. SD    Kriteria : cukup baik 

 ̅ - 0,5. SD  < x  ≤ ̅ - 1,5. SD    Kriteria : kurang baik 

X < ̅ - 1,5. SD           Kriteria : tidak baik 

3. Menentukan frekuensi dan membuat persentase untuk menafsirkan data 

kecenderungan variabel dan sub variabel. 

 

3.8.4 Uji Korelasi Spearman Rank 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X dengan 

variabel Y. Sebagai perhitungannya digunakan rumus korelasi Rank Spearman, karena data 

yang diperoleh dari hasil penelitian tidak terdistribusi normal. Langkah perhitungan uji 

kecenderungan sebagai berikut : 
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1.  Perhitungan korelasi variabel X terhadap variabel Y menggunakan 

rumusSpearmanRank sebagai berikut (Riduwan, 2010: 136). 

)1(

6
1

2

2






nn

b
rs

 

Keterangan : 

rs  = Nilai korelasi Spearman Rank  

b
2
 = Selisih setiap pasangan rank 

n  = Jumlah pasangan rank untuk Spearman Rank  

2. Kriteria yang menunjukkan kuat atau lemahnya korelasi menurut (Sugiyono, 2007 

: 257) sebagai berikut ini: 

a. Angka korelasi berkisar antara 0 s/d 1. 

b. Patokan angkanya adalah sebagai berikut : 

0,80 – 1,000 Korelasi sangat kuat 

0,60 –  0,799 Korelasi kuat 

0,40 – 0,599 Korelasi sedang 

0,20 –  0,399 Korelasi rendah 

0,10  – 0,199      Korelasi sangat rendah         

3.8.6. Uji Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi atau koefisien penentu dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus koefisien determinasi ( KD ) yaitu sebagai berikut :  

KD = r 2  x 100%           ( Sudjana, 2002 : 369) 
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Dimana : KD = Koefisien determinasi 

   r
2
     = kuadrat koefisien korelasi 

 

3.8.7. Uji hipotesis 

Hipotesis yang diuji terdiri dari dua macam yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa “Hipotesis nol adalah pernyataan tidak 

adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel). Lawan dari hipotesis nol 

adalah hipotesisi alternatif, yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik”. 

Taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis ini menggunakan taksiran interval (interval 

estimate), dimana taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata data 

sampel.Tingkat signifikansi (level of significant) atau tingkat kesalahan dalam pengujian ini 

menggunakan kesalahan tipe I yaitu berapa persen kesalahan untuk menolak hipotesis nol 

(Ho) yang benar (seharusnya diterima). 

Keberartian korelasi sederhana diuji dengan menggunakan rumus uji t sebagai berikut : 

 (Sudjana, 2005 : 380) 

Hipotesis yang harus diuji adalah: 

Ha  :  ρ  ≠  0Ho  :  ρ  =  0 
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Dengan tingkat signifikan dan dk tertentu, dengan ketentuan: 

a) Jika thitung> ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

b) Jika thitung< ttabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

(Sugiyono, 2011) 

artinya koefisien korelasi tersebut signifikant atau sebaliknya. 

 


