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BAB III

METODOLOGI PENDIDIKAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada angka yang

diambil dari angket yang disebar ke responden, pengunaan pendekatan kuantitatif

dikarenakan pada penelitian ini penerapannya pada data-data numerical (angka)

dengan menggunakan metode survey (Sugiyono, 2010: 87).

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di IAIN Kendari, yang berlokasi di Jl.

Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga-Kota Kendari.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, dari bulan Mei sampai Agustus

2020. Terdapat beberapa tahapan penelitian, yakni pengambilan data di

lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan dalam bentuk hasil.
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3.3 Variabel dan Desain Penelitian

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam

penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu:

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel

terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu strategi coping

stress.

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah stres akademik

mahasiswa yang sedang mengejakan skripsi (Sugiyono, 2010, 165).

3.3.2 Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah paradigma sederhana

dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu variabel X dan

Variabel Y, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1 Desain Penelitian

Keterangan :

X : Variabel bebas (independen) dengan simbol X yaitu strategi coping

stress

Y : Variabel terikat (dependen) dengan simbol Y yaitu stres akademik

mahasiswa

X Y
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2014:117) adalah wilayah generalisasi

yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah

seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA yang sedang mengerjakan

skipsi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Kedenari yang

berjumlah 71 orang.

Tabel 3.1 Data Poplasi Mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA
Jumlah Prodi Jumlah Mahasiswa/ Prodi
Tadris Biologi 36

Tadris IPA 10
Tadris Matematika 17

Tadris Fisika 8
Jumlah Total 71

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha Jurusan Penididikan MIPA 2020/Genap

3.4.1 Sampel Penelitian

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang

diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili).

Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu

populasi.

Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari

100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika
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populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-

25% dari jumlah populasinya.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar

dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi

yang ada pada Jurusan Pendidikan MIPA yaitu sebanyak 71 orang

responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus

menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik

sensus.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian  ini teknik mengumpulkan datanya dapat diuraikan sebagai

Berikut:

3.5.1 Kuisioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015).

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu penelitian,

dengan penggunaan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur

dengan instrument dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan

lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Skala Likert telah banyak digunakan

oleh para peneliti guna mengukur persepsi atau sikap seseorang (Sukardi,

2014, 146).
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Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala

Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan dan

pertanyaan (Sugiyono, 2014, 134-135). Untuk menghitung skala kategori

likert, jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 4,3,2,1

Skala Likert yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Penilaian Kuisioner
No Pilihan Jawaban Skor Jawaban(+)
1. Sangat Sesuai 4
2. Sesuai 3
3. Kadang – Kadang 2
4. Tidak Pernah 1

Adapun kuisioner yang digunakan menggunakan electronic kuisioner

“e-kuisioner” atau kuisioner online dengan menggunakan google form.
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Adapun kisi-kisi instrumen pada penelitian ini menurut Lazarus dan

Folkman (Sarafino, 2011), yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen  Kuisioner Strategi Coping Stress

Variabel Dimensi Indikator Nomor
Item Total

Jenis
Strategi
Coping

Problem
Focused
Coping

Seeking informational
support (Mencari
dukungan informasi)

1,2,3,4,
5, 6

15
Confrontative coping
(menyelesaikan masalah
secara kongkrit)

7, 8, 9

Planful Problem Solving
(perencanaan pemecahan
masalah)

10, 11,
12, 13,
14, 15

Emotional
Focused
Coping

Seeking social emotional
(memperoleh dukungan
secara emosional)

16, 17,
18, 19,

20

35

Distancing (upaya kognitif
atau membuat harapan
positif)

21, 22,
23, 24,

25
Excape avoidance
(berandai-andai atau
penghindaran masalah)

26, 27,
28, 29

Self control (pengendalian
emosi atau mengatur
perasaan)

30, 31,
32, 33,
34, 35,

36
Accepting responsibility
(menerima
tanggungjawab)

37,38,
39, 40,
41, 42,

43
Positive reaprasial
(menilai masalah dari
positif yang bersifat
religius)

44,45,
46, 47,
48, 49,

50

Total 50

Indikator dari tabel kisi-kisi kuisioner selanjutnya akan dikembangkan ke

dalam beberapa item pernyataan. Adapun instrument yang dimaksud dapat

dilihat pada lampiran 1 hal 110 dan hal. 115.
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Adapun kisi-kisi instrumen penelitian ini menurut dan Gadzella dan

Masten (2005) yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen  KuisionerStres Akademik Mahasiswa

Variabel Dimensi Indikator Nomor
Item Total

Dimensi
Stres
Akademik

Stressor
akademik

Hambatan yang berasal
dari dalam diri

1, 2, 3

35

Hambatan yang berasal
dari lingkungan keluarga

4, 5

Hambatan dari lingkungan 6, 7, 8
Keterlambatan dalam
mencapai tujuan

9, 10

Kesulitan sehari-hari 11
Konflik antara dua pilihan 12
Konflik yang terjadi
dengan orang tua

13, 14,
15

Konflkik dengan diri
sendiri

16, 17

Konflik yang terjadi
dengan teman

18, 19,
20

Harapan dari keluarga atau
orang lain

21

Beban kuliah 22, 23
Tekanan atau tuntutan dari
keluarga

24

Tekanan atau tuntutan dari
keluarga

25

Perubahan  hidup yang
mengganggu

26, 27,
28

Situasi atau kondisi yang
dapat merugikan diri
sendiri

29, 30,
31, 32,
33, 34

Kecemasan 35
Reaksi
terhadap
stressor

Gangguan biologis 36, 37,
38

9

Perasaan tidak
menyenangkan

39, 40

Menyakiti diri sendari dan
orang lain

41

Penilaian masalah 42, 43,
44, 45,

46
Total 46
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3.6 Uji Instrumen

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan

suatu instrumen. Validitas berkaitan dengan permasalahan apakah instrumen

yang dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat diukur secara

tepat sesuatu yang akan diukur tersebut.

Validitas atau kesahihan adalah menunjukan sejauh mana suatu alat

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid measure if it

successfully measure the phenomenon) (Sutrisno Hadi, 2012: 126). “

Menurut Arikunto validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrument.” Untuk mengukur validitas butir

soal dalam penelitian ini digunakan rumus person product moment adalah:

   
  






))()()((

))((
2222 yyNxxN

yxxyN
rxy

Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
 x = jumlah skor butir

 y = jumlah skor total
N = jumlah sampel

“Setelah ditentukan rxy = r hitung kemudian dibandingkan dengan r

tabel pada taraf signifikan 5%. Jika rxy >r tabel maka butir soal dinyatakan

valid, Sedangkan jika rxy<r tabel maka butir soal dinyatakan tidak valid

sehingga diperbaiki atau dibuang.” Uji validitas yang dilakukan dengan

menyebar kuisioner kepada mahasiswa yang mengerjakan skripsi dengan

memperoleh 30 responden sebagai data untuk dilakukan validitas instrumen.
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Adapun hasil validitas pada penelitian ini, yaitu dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 3.5 Hasil Instrumen  Kuisioner Strategi Copping Stress

Variabel Dimensi Indikator Valid Invalid Total
Jenis
Strategi
Coping

Problem
Focused
Coping

Seeking informational
support (Mencari
dukungan informasi)

1,2, 4,
5, 6

3,

15
Confrontative coping
(menyelesaikan masalah
secara kongkrit)

7, 8, 9

Planful Problem
Solving(perencanaan
pemecahan masalah)

10, 11,
12, 14,

15

13,

Emotional
Focused
Coping

Seeking social emotional
(memperoleh dukungan
secara emosional)

16, 17,
18, 19,

20

35

Distancing (upaya
kognitif atau membuat
harapan positif)

22, 23,
24, 25

21,

Excape
avoidance(berandai-andai
atau penghindaran
masalah)

28, 29 26, 27,

Self control (pengendalian
emosi atau mengatur
perasaan)

33, 35,
36

30, 31,
32, 34,

Accepting responsibility
(menerima
tanggungjawab)

37,38,
39, 40,
41, 42,

43
Positive reaprasial
(menilai masalah dari
positif yang bersifat
religious)

44,45,
46, 47,
48, 49,

50

Total 41 9 50
Pehitungan selengkapnya ada pada lampiran 3 hal 120.
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Tabel 3.6 Hasil Instrumen  Kuisioner Stres Akademik Mahasiswa

Variabel Dimensi Indikator Valid Invalid Total
Dimensi
Stres
Akademik

Stressor
akademik

Hambatan yang berasal
dari dalam diri

1, 3 2,

35

Hambatan yang berasal
dari lingkungan keluarga

4, 5

Hambatan dari
lingkungan

6, 8 7,

Keterlambatan dalam
mencapai tujuan

9, 10

Kesulitan sehari-hari 11
Konflik antara dua pilihan 12
Konflik yang terjadi
dengan orang tua

13, 14,
15

Konflkik dengan diri
sendiri

17 16,

Konflik yang terjadi
dengan teman

19, 20 18,

Harapan dari keluarga
atau orang lain

21

Beban kuliah 22, 23
Tekanan atau tuntutan
dari keluarga

24

Tekanan atau tuntutan
dari keluarga

25

Perubahan  hidup yang
mengganggu

26, 28 27,

Situasi atau kondisi yang
dapat merugikan diri
sendiri

29, 32,
33

30, 31,
34

Kecemasan 35
Reaksi
terhadap
stressor

Gangguan biologis 36, 37,
38

9

Perasaan tidak
menyenangkan

39, 40

Menyakiti diri sendari dan
orang lain

41

Penilaian masalah 42, 43,
44, 45,

46
Total 35 11 46

Pehitungan selengkapnya ada pada lampiran 3 hal 122.
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Dari hasil uji coba terdapat 46 jumlah kuisioner stres akademik dan 50

jumlah kuisioner coping stress, dimana kuisioner coping stress 42 yang

valid dan 6 yang tidak valid, sedangkan untuk jumlah kuisioner stres

akademik terdapat 35 yang valid dan 11 yang tidak valid. Jumlah  kuisioner

yang termasuk dalam kriteria valid digunakan pada penelitian, sedangkan

butir kuisioner yang termasuk dalam kriteria tidak valid tidak digunakan

dalam penelitian.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas tes berkaitan dengan tingkat keajengan (konsistensi),

kestabilan atau kematangan suatu alat tes. Suatu alat  tes dikatakan mantap,

stabil atau dapat dipercaya apabila tes itu diujikan oleh siapa saja, kapan

saja dan dimana saja selalu memberi hasil (skor, nilai atau angka) yang

konsisten atau mantap, artinya hasilnya tidak berubah-ubah. Tes yang

reliabel adalah tes yang dapat dipercaya yang menghasilkan skor yang ajeg,

relatif atau tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda

(Arikunto, 2013).

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 Kuder Richardson 21 (K-R. 21) yaitu dengan

menganalisis reliabilitas alat  ukur dari satu kali pengukuran (Riduwan,

2012: 115).
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r = nn − 1 1 − M(n − M)nS
Keterangan:

r11 = Reliabilitas Instrumen seluruh soal

n= banyaknya item soal
M   = Means = Varians total yaitu varians skor total (Arikunto, 2012:117)

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsisten suatu instrumen,

untuk menunjukkan apakah instrumen tersebut dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data. 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 3.7 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).

Dari hasil perhitungan reliabilitas angket yang telah peneliti lakukan

dengan menggunakan rumus diatas, didapatkan hasil uji reliabilitas

kuisionercoping stress r11 sebesar 0.921, yang berarti nilai r11> nilai r tabel

yaitu 0.600, sehingga dapat disimpulkan bahwa angket tersebut bersifat

reliabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3.8 Hasil Analisis Reliabilitas Kuisioner Coping Stress

Nilai r11 Nilai r tabel Keterangan

0.921 0.600 Reliabel
Lampiran 4. Hal. 113.

Selanjutnya hasil uji reliabilitas kuisioner stres akademik memiliki nilai

r11 sebesar 0.922, yang berarti nilai r11> nilai r tabel yaitu 0.600, sehingga

dapat disimpulkan bahwa angket tersebut bersifat reliabel. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.69 Hasil Analisis Reliabilitas Kuisioner Stres Akademik

Nilai r11 Nilai r tabel Keterangan

0.922 0.600 Reliabel
Lampiran 4. Hal. 117

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif dan analisis

inferensial.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum generalisasi (Sugiyono, 2018, 207-

208).

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan

langkah-langkah sebagai berikut:
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1. Menghitung Rata-Rata (Mean)

Rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

x = ∑ Xin
Keterangan:x= rata-rata nilai
Xi= data ke-isampaike-n
n  = banyaknya data (Kadir, 2015, 53)

2. Menghitung Rentang Data

Rentang Data (Range) dapat diketahui dengan jalan mengurangi

data yang terbesar dengan data yang ada dalam kelompok itu. Rumus

yang digunakan adalah sebagai berikut:

R = Xmax – Xmin

Ket:
R= Rentang
Xmax = Data terbesar dalam kelompok
Xmin = Data terkecil dalam kelompok (Kadir, 2015, 63).

3. Jumlah Kelas Interval

Jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

K = 1 + 3,3 Log n

Ket:
K = Jumlah kelas interval
n = Jumlah data observasi
log = Logaritma (Sugiyono,2017: 37).
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4. Menentukan Panjang Kelas

Untuk menentukan panjang kelas dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

Panjang Kelas (P) = Rentang Data (R)Jumlah Kelas (K)
Ket: P = Panjang Kelas

R = Rentang Data
K = Jumlah Kelas Interval (Sugiyono. 2017, 37).

5. Varians dan Standar Deviasi

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-nilai

individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan standar deviasi

adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana

sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke

mean atau rata-rata sampel atau akar dari varians. Rumus yang digunakan

adalah sebagai berikut:

Rumus varians:

= ∑ ( − ̅)− 1
Rumus standar deviasi:

S = ∑ (x − x)n − 1
Ket:
S2 = varians
S  = standar Deviasi
Xi= nilai x ke-i̅= Rata-rata
n = Jumlah sampel (Budiono, 2009, 48).
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6. Menghitung Persentase

Untuk menghitung persentase digunakan rumus sebagai berikut:

P = ∑N X 100%
Ket:
P   = Persentase∑F = Jumlah Frekuensi
N   = Jumlah Responden (Sugiyono,2006:14).

7. Tabel Kecenderungan (Kategori)

Deskripsi selanjutnya 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 tiga Deviasi (S) yang diperoleh.

Tingkat kecenderungan dibedakan menjadi tiga 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).

3.7.2 Analisis Statistik Inferensial

3.7.2.1 Uji Prasayarat Analisis

2.1.3 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dari

variabel penelitian. Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov sebagai berikut:
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Langkah-langkah dalam menguji ini adalah sebagai berikut:

(Arikunto, 2013: 38-39).

a. Data hasil pengamatan variabel Y diurutkan dari yang terkecil

hingga data yang terbesar.

b. Menentukan frekuensi (F) dan frekuensi kumulatif (FK)

c. Menghitung nilai Z dengan rumus:

Z =

Dimana:

X = Skor rata-rata (Mean)
S = Standar Deviasi
X = Sampel

d. Menentukan proporsi distribusi frekuensi setiap data yang sudah

diurutkan dan diberikan symbol Fx menggunakan tabel Z

e. Menentukan proporsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis (luas

daerah dibawah kurva normal) dari variabel s di notasikan Fs dengan

cara:

Fs =

f. Menentukan nilai mutlak dari selisih Fx dan Fs yaitu:   Fx - Fs

g. Membandingkan nilai   Fx – Fs  = Dn dengan D tabel = ,√ , dimana n

adalah banyaknya sampel.

h. Kriteria untuk pengambilan keputusan
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 Jika Dn < D tabel , maka data berasal dari populasi yang berdistribusi

normal.

 Jika Dn > D tabel , maka data berasal dari populasi yang tidak

berdistribusi normal.

3 Uji Linearitas

Penguji linearitas adalah uji untuk memastikan apakah data yang

dimiliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas bertujuan

untuk mencari persamaan garis regresivariabel independen (bebas)

terhadap variabel dependen (terikat)sekaligus untuk mengatahui apakah

dua variabel mempunyai pengaruh yang linier atau tidak secara

signifikan.Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut:

= ( )( )
Ket:

JK (TC) = jumlah kuadrat tuna cocok
JK (G)  = jumlah kuadrat galat (Sugiyono, 2017).

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-

1serta derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh Fhitung<Ftabel

berarti data linear. Hasil dari uji liearitas diketahui dengan menggunakan

perhitungan melalui spss.
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3.7.2.2 Uji Hipotesis

1. Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono, (2015) Analisis regresi linear sederhana

digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau

variabel independent atau variabel bebas (X) terhadap variabel dependent

atau variabel terikat (Y). Adapun rumus yang digunakan untuk menguji

regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut:

= +
Keterangan:

Y = Nilai yang diprediksikan (Garis regresi/ Variabel terikat)
a = Koefisien regresi x (Harga Y ketika X = 0 (Harga Konstanta))
b = Koefisien regresi y (angka arah atau koefisien regresi, yang

didasarkan penurunan perubahan variabel independen. Bila (+)
arah garis naik, dan bila (-) arah garis turun).

X = Nilai variabel independen (Siregar, 2013: 379).

2. Uji Signifikasi (Keberartian Koefisien Regresi)

Mengujikeberartian koefisien regresi sederhana denganrumus

sebagai berikut:

Fh = ⁄( )/( )
Ket:
R =Koefisien korelasiganda
k =Jumlah variabel independen
n =Jumlahanggotapopulasi
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Apabila Fhitung lebih kecil dari pada Ftabel, pada taraf signifikansi

5% maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat

signifikan (Arikunto, 2018, 104).

3. Uji Korelasi Person Product Moment

Analisis Korelasi Pearson product momentdigunakan untuk

mengetahui besarnya pengaruh strategi coping stress terhadap stres

akademik Mahasiswa yang mengerjakan skripsi di jurusan Pendidikan

MIPA Fakultas Tarbiyah dan ilmu Keguruan IAIN Kendari. Rumus Uji

Korelasi Pearson product moment yaitu sebagai berikut:

= ∑ − (∑ )(∑ ){( ∑ − ∑ )(( ∑ − ∑ )}
Ket:
rxy= koefisien korelasi r pearson
n= jumlah sampel penelitian
x  = variabel bebas/pertama
y = variabel terikat/kedua (Sudjana, 2005, 265).

Tabel 3.10: Tingkat Hubungan Korelasi
Interval Koefisien

Korelasi Tingkat Hubungan

0,800 – 1,000 Sangat Kuat
0,600 – 0,799 Kuat
0,400 – 0,599 Sedang
0,2000 – 0,399 Rendah
0,000 – 0,199 Sangat Rendah

(Sumber: Sugiyono, 2010).
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4. Uji t

Uji t dikenal dengan uji persial, yaitu untuk menguji bagaimana

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji

dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel . Dengan

kaidah pengujian yaitu:

Jika Signifikansi ≥ 0.05, dan nilai thitung< ttabel , maka H0 ditolak.
Jika Signifikansi ≤ 0.05, dan nilai thitung> ttabel , maka H1diterima.
Dengan menggunakan rumus sebagi berikut:

= √ − 2(1 − )
Ket:

t = uji koefisien korlasi / t hitung

r = uji koefisien korelasi / r hitung

n = Jumlah Responden (Sudjana, 2005: 380).

 H0 : Tidak Terdapat Pengaruh yang Signifikan Strategi Coping Stres

Tehadap Stres Akademik Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi.

 H1 : Terdapat Pengaruh yang yang Signifikan Strategi Coping Stres

Tehadap Stres Akademik Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi.

5. Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan

variabel X terhadap varibel Y

Kd = r2 x 100%

Ket:

Kd = nilai koefisien determinisi
r = nilai koefisien korelasi (Sugiyono, 2018: 231).


