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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif  

yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa 

angka-angka kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan  

presentase dengan tujuan memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang 

ada sebagai hasil penelitian. 

Dengan demikian  penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan 

atas prinsip-prinsip statistik untuk menarik suatu kesimpulan terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Kendari, penelitian dilaksanakan 

terhitung sejak waktu selesai diseminarkan sampai dengan penyusunan hasil 

penelitian 2020. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah selama 3 bulan. 

3.3 Variabel dan Desain Penelitian  

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Menurut sugiono 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 kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini terdapat 3  (tiga) 

variabel yaitu satu variabel X1 (independent), variabel X2 (intervening), dan 

variabel Y (dependent), dengan rincian sebagai berikut :  
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1. Gaya Belajar    : variabel X1 (independent) 

2. Motivasi belajar   : variabel X2 (intervening) 

3. Hasil belajar    : variabel Y (dependent) 

Penjelasan: 

 Variabel bebas (independent) adalah gaya belajar atau variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat. 

 Variabel terikat (dependent) adalah hasil belajar biologi atau variabel 

yang dipengaruhi, karena adanya variabel bebas. 

 Variabel antara (intervening) adalah adalah motivasi belajar atau variabel 

yang secar teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat 

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

terletak di antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak 

langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat 

(Sugiono, 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui tentang 

Pengaruh gaya belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar biologi 

di MAN 1 Kendari, dapat dilihat skema variabel Penelitian berikut ini: 
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Desain Penelitian 

 

 

                                                                                                      

                                          

 

                                                     

Gambar 3.1 Skema Variabel Penelitian 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

3.4.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang terdapat pada objek yang 

diteliti (Setyosari, 2013). Adapun jumlah seluruh siswa kelas X dan kelas XI di 

MAN I Kendari yaitu 288 siswa. Berdasarkan data tersebut maka populasi 

dalam penelitian ini adalah 288  siswa. Dengan rincian data sebagai berikut:  

  Tabel 3.1. Data Populasi Peneliti, Siswa Kelas X dan XI IPA di MAN 1 

Kendari. 

No Kelas 
Jenis Kelamin Jumlah 

P L 

1. X IPA 1 16 20 36 

2. X IPA 2 17 19 36 

3. X IPA 3 26 10 36 

4. X IPA 4 24 12 36 

5. XI IPA 1 18 18 36 

6. XI IPA 2 24 12 36 

7. XI IPA 3 24 13 37 

Motivasi Belajar 

(X2) 

Gaya Belajar 

(X1) 

Hasil Belajar 

(Y) 
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8. XI IPA 4 21 14 35 

Total Seluruh Siswa 118 170 288 

Sumber: Data absensi kelas X dan XI IPA MAN I Kendari 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiono, 2014). Mengingat besarnya populasi diatas 

maka penulis mengadakan sampel penelitian dengan teknik poporsional 

random sampling  yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu 

dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama diberi 

kesempatan yang sama untuk  dipilih sebagai anggota sampel. Penentuan 

jumlah sampel ditetapkan dengan teknik poporsional random sampling 

menggunakan rumus dari Yamane dan Ridwan yaitu: 

𝑛 =
N

𝑁. 𝑑2 +  1
 

Keterangan:  

n  : Jumlah Sampel  

N  : Jumlah Populasi  

d2 : Presisi Yang Ditetapkan 0,1 % (Akdon, 2010). 

Jumlah siswa sebanyak (N) = 288 orang dan presisi (d2) = 10%. 

Dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑛 =
N

𝑁. 𝑑2 +  1 
=  

288

288 (0,1)2 +  1
=

288

288 (0,01) +  1
=

288

3,88
= 74 

Jadi, jumlah sampel penelitian ini adalah 74 orang siswa. Dari 74 siswa 

tersebut ditarik secara proposional dari setiap kelas dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:  
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𝑛 =
𝑁i

𝑁2 
x 𝑁 

Keterangan: 

Ni : Jumlah Populasi Di Setiap Kelas  

N2 : Jumlah Populasi Keseluruhan  

N  : Jumlah Sampel Yang Diinginkan 

ni  : Jumlah Sampel Disetiap Kelas (Akdon, 2010). 

 

Berdasarkan rumus diatas perhitungan jumlah sampel pada setiap 

kelas adalah sebagai berikut:  

   Tabel 3.2. Keadaan Jumlah sampel Peneliti di MAN 1 Kendari 

No Kelas/Jurusan Populasi 

Jumlah Sampel 

n1=n2x n 

N 

Pembulatan 

sampel (n1) 

1. X IPA 1 36 (36 X 74)/288 9 

2. X IPA 2 36 (36 X 74)/288 9 

3. X IPA 3 36 (36 X 74)/288 9 

4. X IPA 4 36 (36 X 74)/288 9 

5. XI IPA 1 36 (36 X 74)/288 9 

6. XI IPA 2 36 (36 X 74)/288 9 

7. XI IPA 3 37 (37 X 74)/288 10 

8. XI IPA 4 35 (35 X 74)/288 9 

Jumlah 288  74 

Sumber: Data absensi kelas X dan XI IPA MAN I Kendari 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel 

penelitian ini adalah sebanyak 74 sampel. Penentuan responden menjadi 

sampel dilakukan secara insedental untuk mempermudah proses penelitian. 

Teknik insendental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan 
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kebetulan, atau yang tercepat dapat ditemui, siapa saja yang secara 

kebetulan atau isendental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel. Bila dipandang yang kebetulan atau yang tercepat dapat ditemui 

cocok sebagai sumber data. 

Dari gambar di atas, hasil belajar (Y) merupakan variabel terikat. 

Gaya belajar (X1) dan motivasi belajar (X2) merupakan variabel bebas. 

Konstalasi pengaruh tersebut menggambarkan bahwa gaya belajar dan 

motivasi belajar merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

3.5.1 Angket (Kuesioner) 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Angket dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert, dimana digunkan untuk mengukur sikap pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau 

peristiwa (Akdon, 2010). Dengan menggunakan skala likert, maka variabel-

variabel penelitian yang sudah ditetapkan selanjutnya ditentukan indikator 

yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir 

pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden dengan opsi 

jawaban sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Skala Penilaian Angket  

Skor Jawaban  SS S KS TS 

Pernyataan Positif  4 3 2 1 

Pernyataan Negatif 1 2 3 4 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju   

S : Setuju      

KS : Kurang Setuju      

TS : Tidak Setuju 

 Pada penelitian ini menggunakan kuesioner berstruktur, kuesioner 

ini disebut pula kuesioner/angket tertutup. “kuesioner tertutup berisi 

pertanyaan pernyataan yang disertai sejumlah alternatif jawaban yang 

disediakan. Responden dalam menjawab terikat pada sejumlah kemungkinan 

jawaban yang sudah disediakan.  Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan 

dapat dipahami bahwa angket tertutup yaitu angket yang berisi pertanyaan 

atau pernyataan dimana responden hanya memilih alternatif jawaban yang 

telah disediakan oleh Peneliti. Angket tertutup ini digunakan untuk  

mendapatkan data tentang gaya belajar siswa dan motivasi belajar siswa. 

3.5.2 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian metode 

dokumentasi yang telah diungkapkan, dalam Penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi yaitu untuk memperoleh data bersifat dokumen. Metode 
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dokumentasi dalam penelitian ini sebagai metode pendukung dari metode 

angket.  

 Adapun dokumen yang diperlukan adalah dokumen sejarah singkat 

MAN I Kendari, daftar staf dan tenaga pengajar, daftar sarana dan prasarana. 

dan data siswa kelas X dan XI IPA MAN 1 Kendari  Mengenai nilai mata 

pelajaran Biologi yang telah ditempuh oleh Siswa Kelas MAN I Kendari 

(data sekunder). 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat untuk mengukur informasi atau melakukan 

pengukuran. Dengan demikian, instrumen Penelitian adalah suatu metode atau 

alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data. 

Penelitian ini menggunakan angket yang bertujuan untuk mengetahui 

data tentang gaya belajar dan motivasi belajar. Jenis angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu kuesioner yang disusun 

dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap sehingga pengisi hanya 

memberi tanda jawaban yang dipilih sesuai dengan keadaan atau kondisi 

sebenarnya. 

Adapun kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu: 

  Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrument Variabel Gaya Belajar 

Variable Dimensi Indicator 
Pernyataan  

Jumlah 
Positif  Negatif 

Gaya 

Belajar  
Visual 

a. Belajar 

dengan visual 
1,2 - 2 

  b. Mengerti baik 

posisi, bentuk, 

angka, dan 

3,4 - 2 



 

42 

 

warna 

c. Rapi dan 

teratur 
7 6 2 

d. Tidak 

terganggu 

dengan 

keributan 

8  1 

e. Sulit 

menerima 

instruksi 

verbal 

9 17 2 

Auditorial 
a. Belajar dengan 

cara 

mendengar 

14,27 12,10 4 

 b. Baik dalam 

aktivitas lisan 
13,15,16 - 3 

c. Memiliki 

kepekaan 

terhadap 

music 

26 - 1 

d. Mudah 

terganggu 

dengan 

keributan 

20 19,21 3 

e. Lemah dalam 

aktivitas visual 
22 23,25 3 

Kinestetik 
a. Belajar 

dengan 

aktivitas fisik 

24,18 - 2 

 b. Peka terhadap 

ekspresi dan 

bahasa tubuh. 

31,33 - 2 

c. Berorientasi 

pada fisik dan 

banyak 

bergerak 

32,5 - 2 

d. Suka 

mencoba dan 

kurang rapi 

- 28,29 2 

e. Lemah dalam 

aktivitas 

verbal 

11 30 2 

 Jumlah   33 
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  Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrument Motivasi Belajar 

Aspek Indikator 

Pernyataan 

Jumlah  

Positif Negatif 

Motivasi 

Instrinsik 

a. Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 
1 - 1 

b. Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar 

- 7 1 

c. Adanya harapan 

dan cita-cita masa 

depan 

17 - 1 

d. Adanya kegiatan 

yang menarik dalam 

belajar 

28,29 - 2 

e. Sikap terhadap 

belajar 
- 3,19,20,21 4 

f. Frekuensi belajar 22 13,27 3 

g. Kegigihan dalam 

belajar 
4,9,10,25 5 5 

h. Loyalitas terhadap 

belajar 
18 11 2 

Motivasi 

Ekstrinsik 

a. Adanya 

penghargaan dalam 

belajar 

15,23 16 3 

 b. Adanya lingkungan 

belajar yang 

kondusif, sehingga 

memungkinkan 

siswa dapat belajar 

dengan baik 

2,6,8,14,24 

26,30 
12 8 

Total   30 

 

3.7 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Sebelum dipergunakan sebagai pengumpul data, instrumen pengetahuan 

lingkungan yang telah disusun terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk 

mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel instrumen utama yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes gaya belajar dan 

motivasi belajar. 

Langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas instrumen tes, secara 

berturut-turut diuraikan sebagai berikut: 

3.7.1 Validitas Instrumen  

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid measure of  it successfully 

measure the phenomenom). “menurut suharsimi validitas adalah suatu ukuran 

yang menggunakan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Untuk 

mengukur validitas butir soal dalam penelitian ini digunakan rumus person 

product momen adalah: 

𝑟𝑥𝑦 =
N ∑ xy −  ∑ x ∑ y

√{𝑁 ∑ 𝑋2 – (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 – (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y 

N : Jumlah sampel 

∑x : Jumlah skor item 

∑y : Jumlah skor total  

∑xy : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y (Akdon, 2010). 

 

Tabel 3.6 Kriteria Validasi 

Rentang Korelasi Kriteria 

rxy≤0,00 Tidak valid 

0,00< rxy≤0,20 Validitas sangat rendah 

0,00 < rxy ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,00 < rxy ≤ 0,60 Validitas sedang 

0,00 < rxy ≤ 0,80 Validitas sedang 

0,00 < rxy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi 
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Setelah ditentukan rxy  = r hitung kemudian dibandingkan dengan t 

tabel pada taraf signifikan 5 % jika rxy ≥ t tabel maka butir soal dinyatakan 

valid. Sedangkan jika rxy ≤ t tabel maka butir soal dinyatakan tidak valid 

sehingga diperbaiki atau dibuang. .”Hasil perhitungan validasi dapat dilihat 

pada lampiran 1 h. 101. 

Tabel 3.7 Hasil Analisis Uji Coba Angket Gaya Belajar 

No 
Kriteria 

soal 
Nomor soal 

Jumlah 

soal 

1 Valid 
2,3,5,6,7,10,12,13,14,15,16,18,20,22,23,24,26,28,30, 

31,32,33 
22 

2 
Tidak 

Valid 
1,4,,8,9,11,17,19,21,25,27,29 11 

Total 33 

 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Uji Coba Angket motivasi  

No 
Kriteria 

soal 
Nomor soal 

Jumlah 

soal 

1 Valid 
1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 

23,24,25,26,27,28,29,30 
28 

2 
Tidak 

Valid 
5,7 2 

Total 30 

 

3.7.2 Reabilitas Instrumen  

Instrumen yang valid belum tentu reliabel. Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ini 

menggunakan rumus K-R. 21 yaitu dengan menganalisis reliabilitas alat  ukur 

dari satu kali pengukuran (Riduwan, 2015, 115). 
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r11 =  (
n

n − 1
) (1 −

M(n − M)

nSt
2 ) 

 Ket:  r11   = Realiabilitas Instrumen seluruh soal 

     n  = banyaknya item soal 

     M = Mean 

                             st
2  = Varians total yaitu varians skor total (Arikunto, 2012, 117) 

1.  

Hasil perhitungan dari rumus K-R. 21(r11) dikonsultasikan dengan nilai 

tabel rtabel dengan dk = N - 1, dan α sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah 

keputusannya sebagai berikut. Jika r11 >  rtabel berarti reliabel, sedangkan jika 

r11 <  rtabel berarti tidak reliabel 

Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas 

instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford berikut: 

Tabel 3.9 Kriteria Reliabilitas Instrument 

Interval r11 Kriteria 

0,80 <  r  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 <  r  ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 <  r  ≤ 0,60 Cukup 

0,20 <  r  ≤ 0,40 Rendah 

r  ≤ 0,2 Sangat Rendah 

(Sumber Arikunto, 2011, 195). 

3.8 Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan analisis statistik dan analisis infersial sebagai berikut: 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 



 

47 

 

terkumpul sebagaimana adanya tanda bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiono, 2018). 

3.8.1.1 Menghitung Rata-Rata (Mean) 

Rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖−1

𝑛
 

Keterangan: 

�̅�  = rata-rata nilai 

Xi  = data ke i sampai ke n 

n    = banyak data (Kadir, 2015) 

 

3.8.1.2 Varians dan standar deviasi 

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-nilai 

individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan setandar deviasi adalah 

nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan Bagaimana sebaran data 

dalam sampel, seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata 

sampel atau akar dari varians. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

Rumus varians: 

S2  = 
∑ (𝑋𝑖𝑛

𝑖−1 −�̅�) 2 

𝑛−1
 

Rumus standar deviansi: 

S = √
∑ (𝑋𝑖𝑛

𝑖−1 −�̅�) 2 

𝑛−1
 

 

Keterangan: 

S2 = Varians 

S = Standar Deviasi 

Xi = Nilai n ke i 

�̅� = Rata-Rata 

n = Jumlah sampel (budiono, 2009). 
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3.8.1.3 Tabel Kecenderungan (Kategori) 

Deskripsi selanjutya adalah menentukan pengkategorian skor (X) 

yang diperoleh masing-masing variabel. Dari skor tersebut kemudian dibagi 

menjadi empat kategori. Pengkategorian dilaksanakan berdasarkan Mean (M) 

dan Standar Deviasi (S) yang diperoleh. Tingkat kecenderungan dibedakan 

menjadi empat Deviasi (S) yang diperoleh. Tingkat kecenderungan dibedakan 

menjadi empat kategori sebagai berikut: 

      X  ≥ (Me + SD)         : Tinggi  

Me ≤ X < (Me + SD)            : Sedang 

(Me - SD) ≤ X < Me              : Rendah 

Dibawah (Me – SD)      :  Sangat Rendah (Mardapi, 2008, 37). 

3.8.2 Analisis Statistik Inferensial  

Dalam analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Namun sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu 

melakukan pengujian persyaratan analisis (uji asumsi). 

3.8.2.1 Pengujian Persyaratan Analisis  

3.8.2.1.1  Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi 

sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik 

adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak menceng 

ke kiri atau ke kanan). Hal ini juga ditanyakan Imam bahwa data harus 

memiliki distribusi normal. Salah satu uji yang bisa digunakan untuk 

menguji normalitas data adalah Kolmogorof-Smirnov test (Putri, 2013: 3). 
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3.8.2.1.2 Uji Linearitas 

Pengujian linearitas adalah untuk memastikan apakah data yang 

dimiliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas bertujuan untuk 

mencari persamaan garis regresi variabel independen (bebas) terhadap 

variabel dependen (terikat) sejaligus untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai pengaruh yang linear atau tidak secara signifikan. Rumus uji 

linearitas adalah sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝐽𝐾 (𝑇𝐶)

𝐽𝐾 (𝐺)
 

 

Keterangan : 

JK (TC)  :  Jumlah kuadrat tuna cocok 

𝐽𝐾 (𝐺)   :  Jumlah kuadrat galat  

            (Sugiyono, 2017). 

 

3.8.2.1.3 Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). 

Model regresi yang baik sebaliknya tidak terjadi korelasi diatara variabe 

independent (Nugroho, 2016). Salah satu alat untuk medeteksi ada atau 

tidaknya multikolonieritas  di dalam model regresi adalah dengan melihat 

nilai tolerance dan lawannya serta nilai variance infaltion factor (VIF)dan 

tolenrance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas 

adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10. 
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Jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. (Ismail, 

2018) 

 

3.8.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari 

pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan 

satu ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat disebut 

heteroskedastistas. Jika sebaran titik-titik berada di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. Jika 

variabel independen secara statistik tidak signifikan terhadap variabel 

dependen nilai absolut, maka terjadi heteroskedastisitas. Pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan program aplikasi SPPS. 

3.8.2.1.5 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi 

linear ada atau tidak korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. 

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson 

dengan menggunakan rumus: 

𝑑 =
∑ (𝑒𝑡−2 −  𝑒𝑡−1) 2𝑛

𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1

 

Keterangan: 

𝑒𝑡 : Residual tahun t 

𝑒𝑡−1 : Residual satu tahun sebelumnya            

          (Ismail, 2018). 
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Tabel . 3.10 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi  

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Disicion Dl≤d≤du 

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada autokorelasi negative No Disicion 4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negative 
Tidak ditolak Du<d<4-du 

 

 Keterangan: 

  d : Nilai Durbin- Watson 

 dL : Batas bawah tabel Durbin-Watson 

 dU : Batas atas tabel Durbin-Watson 

 

3.8.3 Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis Regresi 

sederhana sebagai berikut: 

3.8.3.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas 

(Sarwono, 2012). Metode regresi linier dimaksudkan untuk mengetahui 

sebarapa besar tingkat pengaruh antara variabel bebas (Independent dengan 

variabel terikat (dependent). Metode ini juga bisa digunakan sebagai ramalan, 

sehingga dapat diperkirakan antara baik dan buruknya suatu variabel X 

terhadap naik turunya suatu tingkat variabel Y, begitupun sebaliknya. Rumus 

regresi linear sederhana yaitu: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 
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Keterangan : 

y : Subjek dalam variabel dependent yang diprediksi 

  𝑎 : Harga Y bila X = 0 (harga kontan) 

B        : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan 

angka peningkatan ataupun penurunan variabel 

dependent yang didasarkan pada variabel independent. 

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

x     : Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai    

tertentu  

     (Sugiyono, 2014). 

 

3.8.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis regresi linear berganda dapat digunakan juga untuk 

menganalisis data dalam penelitain ini, maka penulis menggunakn metode 

statistik. Analisis ini akan mengestimasi semua variabel bebas (X), sehingga 

dapat diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y1), dan (Y2) yaitu 

dengan formulasi sebagai berikut: 

𝑦 = 𝑎 +  𝑏1 𝑥1 + 𝑏2𝑥2 

Keterangan: 

y : Hasil Belajar Siswa 

x1 : Variabel Gaya Belajar 

x2 : Variabel Motivasi Belajar  

b1 : Koefisien Regresi Hasil Belajar Siswa  

b2 : Koefisien Regersi Motivasi Belajar  

(Akdon, 2010) 

 

 

3.8.3.3  Uji korelasi Berganda Product Moment 

Analisis Korelasi Berganda Product Moment memiliki rumus yaitu 

sebagai berikut: 

                        𝑅𝑦𝑥1𝑥2 = √
𝑟2.𝑦𝑥1+ 𝑟2.𝑦𝑥2− 2𝑟𝑦𝑥1𝑟𝑦𝑥2𝑟𝑥1𝑥2

1 − 𝑟2.𝑥1𝑥2
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Ket:         Ryx1x2 : korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y 

ryx1 : korelasi product moment Y dengan X1 

ryx2 : korelasi product moment Y dengan X1 

         rx1x2 : korelasi product moment X1 dengan X2 

 

Tabel 3. 11 Kriteria koefisien korelasi 

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

      Sumber: Sugiyono (2013). 

3.8.3.4 Uji Signifikansi Korelasi (Uji t) 

 Uji signifikansi adalah uji yang dilakukan untuk menentukan uji 

hipotesis, dengan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2006). 

t= 
𝑟√𝑛−1

√1−𝑟2
 

 Keterangan: 

    r    = Korelasi antara dua sampel 

      n   = Jumlah sampel dengan kriteria pengujian: 

    H0 = diterima jika t- hitung < t-tabel 

    H1 = diterima jika t-hitung ≥ t-tabel 

 

3.8.3.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. Nilai 

koefisien determinasi adalah 0 < R2 < 1. Koefisien determinasi yang 
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mendekati satu berarti variabel –variabel independen memberikan hampir 

pada semua informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi variabel 

dependen. Penggunaan R square adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukan ke dalam model, maka R square pasti meningkat 

tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara 

signifikan atau tidak. Tidak seperti R square, nilai adjusted R square dapat 

naik atau turun apabila terdapat tambahan variabel independen kedalam 

model. Maka sebaliknya digunakan nilai adjusted R square untuk 

mengevaluasi model regresi terbaik (Ghozali, 2016). Dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝐾𝐷 = 𝑟2𝑥 100% 

Keterangan: 

KD : Koefisien determinasi atau seberapa jauh perubahan 

variabel Y dipergunakan oleh variabel X 

𝑟2   : Kuadrat koefisien korelasi  

100%  : Pengkali yang menyatakan dalam presentase.  

(Nurimawati, 2010). 

 

 

 


