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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

memusatkan perhatian pada variabel, menggunakan data numerik, dan analisis 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Jenis metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode suvei, penelitian survei adalah 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk 

menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara 

variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 2018). Penelitian ini ingin 

menjelaskan hubungan antara variabel kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

siswa. 

Metode kuantitatif yang digunakan yaitu kuantitatif  kausal. Variabel 

bebas (X1) dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional dan (X2) motivasi 

belajar, sedangkan variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah hasil belajar IPA 

pada siswa kelas VIII. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan setelah proposal disetujui dalam seminar, penelitian ini 

dilakukan selama 3 bulan sejak diseminarkan dan diterimanya proposal penelitian 

ini oleh Dewan Penguji, yaitu dimulai pada tanggal 18 Maret s/d 28 juni 2019. 
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3.3. Variabel Penelitian dan Desain Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yakni “kecerdasan 

emosional, motivasi belajar” sebagai variabel independen (bebas) nya yang  sering 

disimbolkan sebagai variabel X dan “hasil belajar” sebagi variabel dependen 

(terikat) yang sering disimbolkan dengan variabel Y. Pola hubungan antar variabel 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 = Kecerdasan Emosional 

X2 = Motivasi Belajar 

Y  = Hasil Belajar siswa 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas VIII di MTs 

Negeri 2 Konawe Selatan yang berjumlah 106 Siswa. Populasi terdiri dari 

Y 

X1 

Gambar 3.1 variabel penelitian 

X2 
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siswa laki-laki dan siswa perempuan. Berikut tabel jumlah populasi Siswa 

Kelas VIII di MTs Negeri 2 Konawe Selatan. 

Tabel 3.1 Data Jumlah Siswa Kelas VIII di MTs Negeri 2  

Konawe Selatan 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 VIII A 18 11 29 

2 VIII B 11 18 29 

3 VIII C 15 13 28 

4 VIII D 4 16 20 

Jumlah 48 58 106 
Sumber : Data Primer MTs N 2 Konawe Selatan 

Berdasarkan tabel 3.1. jumlah siswa kelas VIIIA dan kelas VIIIB 

masing-masing berjumlah 29 siswa, kelas VIIIC berjumlah 28 siswa dan 

kelas VIIID berjumlah 20 siswa, total keseluruhan kelas VIII berjumlah 106 

siswa. 

3.4.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sehingga 

sampel representative akan mencerminkan ciri populasinya, maksudnya 

sampel adalah teknik penelitian dengan tidak meneliti seluruh populasi 

tetapi mengambil sebagian saja karena besarnya populasi.  

Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu 

yang dikembangkan, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

               N 

n =                     

         N (d2) + 1 

 

Keterangan: 

n  = ukuran sampel 

N = populasi 
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d = taraf nyata atau batas kesalahan   

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis 

menggunakan tingkat kesalahan 10%, karena dalam setiap penelitian tidak 

mungkin hasilnya sempurna 100% makin besar tingkat kesalahan maka 

semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan 

yang digunakan adalah 106 orang, dengan perhitungan sebagai berikut: 

               106 

n =                     

         106 (0.12) + 1 

 

               106 

n =                     

         106 (0.01) + 1 

 

           106 

n =                     

         2,06 

 

n= 51,45 atau 51 orang responden. 

3.5. Tehnik Pengumpulan Data 

Metode  atau tehnik pengumpulan  data  yang  digunaakan  adalah field  

research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan  dilapangan untuk  

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun 

tehnik dari pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1. Angket, digunakan untuk mengukur keceradasan emosional, yang terdiri 

atas sejumlah pertanyaan yang dikembangkan dari indikator keceradasan 

emosional dan motivasi belajar. 

3.5.2. Dokumentasi, digunakan untuk mengetahui profil guru, sekolah dan untuk 

mengetahui dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. 
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3.6. Instrumen Penelitian 

Pada dasarnya meneliti adalah mengukur suatu gejala menggunakan 

instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian, Sugiyono (2018) Skala pengukuran yang 

akan dipakai dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala pengukuran Likert 

dipilih untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari siswa mengenai 

motivasi belajarnya. Berikut penjelasan kategori dan skor jawaban kuesioner: 

Tabel. 3.2 Kategori dan Skor Jawaban Kuesioner 

Kategori Jawaban Skor pernyataan positif Skor pernyataan negatif 

Sangat sering 5 1 

sering 4 2 

Kadang-kadang 3 3 

Jarang 2 4 

Tidak pernah 1 5 

Sumber : Sugiyono (2018) 

Dalam penelitian ini ada dua instrumen yang dibuat, yaitu instrumen 

untuk mengukur kecerdasan emosional dan motivasi belajar. Berikut kisi-kisi 

instrumen kecerdasan emosional dan motivasi beajar. Sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Kecerdasan Emosional 

 

No. Indikator Sub Indikator No. Butir Jumlah 

 

1 Kesadaran diri a. Kesadaran emosi 

b. Penilaian diri  

c. percaya diri 

1,2 

3,4 

5,6 

2 

2 

2 

2 Pengaturan diri a. Kendali diri 

b. Sifat dapat dipercaya 

c. Kewaspadaan 

d. Adaptabilitas 

7, 8 

9 

10,11 

12 

2 

1 

2 

1 

3 Motivasi a. Dorongan untuk berprestasi 

b. Optimis 

c. Komitmen 

13, 14 

15, 16 

17, 18 

2 

2 

2 

4 Empati a. Memahami orang lain 

b. Pengembangan orang lain 

c. Mengatasi keragaman 

19, 20 

21, 22 

23, 24 

2 

2 

2 

5 Keterampilan 

Sosial 

a. Komunikasi dan pengaruh 

b. Kepemimpinan dan 

katalisator perubahan 

c. Pengikat jaringan 

d. Kemampuan tim 

25, 26 

27 

 

28, 29 

30 

2 

1 

 

2 

1 

JUMLAH 30 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar 

 

No. Indikator Sub Indikator No. Butir Jumlah 

 

1 Adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

 

a. Kemampuan untuk 

bertanya. 

b. Memperhatikan 

penjelasan guru. 

c. Rajin belajar secara 

mandiri. 

d. Tanggap terhadap 

pertanyaan yang 

dilontarkan. 

e. Teliti 

f. Kemauan mengingat 

materi pelajaran. 

 

1,2,3,4,5 

 

26 

 

19 

 

23 

 

 

25 

13,14,21 

12 

2 Adanya 

dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar 

 

a. Kemauan untuk belajar. 

b. Disiplin. 

c. Tanggung jawab terhadap 

tugas yang diberikan. 

d. Kesadaran akan 

pentingnya pengetahuan. 

 

6,7,8,9 

11,12,30 

18,29 

 

10,20,28 

12 

3 Adanya 

harapan 

dan cita – cita 

masa depan 

 

a. Keinginan untuk 

berprestasi. 

b. Kemauan melaporkan 

hasil belajar kepada orang 

tua. 

15,16,22,24,

27 

17 

6 

JUMLAH 30 

 

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2018) Suatu alat ukur dikatakan sebagai suatu alat 

ukur yang baik apabila telah memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan 

reliabel. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 
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Sedangkan hasil penelitian reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda. 

3.7.1. Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2010) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Secara 

mendasar, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen 

yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. Suatu 

instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Untuk menguji validitas instrument dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus Produk Moment (Sugiyono, 2018): 

rxy =
N ΣXiY − (ΣXi)(ΣY )

√(N ΣXi
2 − (ΣXi)2) (N ΣXi

2 − (ΣY )2) 
 

Ket:  

rXY  = koefisien korelasi 

n  = jumlah sampel 
∑ 𝑋  = jumlah skor item 
∑ 𝑌  = jumlah skor total 
∑ 𝑋𝑌  =  jumlah hasil perkalian antara skor X dan Skor Y 

 

Data deskriptif variabel disajikan untuk memudahkan dalam melihat 

sebaran data dengan jumlah 51 orang responden sebagai sampel penelitian. 

Pengujian validitas instrumen Variabel X1 dan X2 dilakukan dengan 

menganalisa uji coba instrumen, yaitu dengan angket. Setiap butir 

pernyataan yang diketahui valid atau tidak valid, maka harus 

dikonsultasikan pada nilai r-tabel. 
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Nilai r tabel pada responden 51 adalah 0,232 pada taraf signifikansi 

5%. Jika nilai korelasi skor butir terhadap skor total lebih besar dari 0,232 

maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

3.7.1.1.Validitas uji coba 

a. Variabel kecerdasan emosional (X1) 

Validitas uji coba yang dilakukan karena keterbatasan jumlah 

sampel maka peneliti memberikan uji coba terhadap 30 responden. 

Berdasarkan data yang diperoleh (terlampir hal 97) Validitas data uji 

coba kuisioner variabel X1 disajikan pada tabel 3.5. sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Validitas data uji coba kuisioner variabel   

kecerdasan emosional (X1) 

 

Variabel  Kecerdasan Emosional (X1) 

Kuisioner r-hitung r-tabel Ket: Kuisioner r-hitung r-tabel Ket: 

 

item_1 0,419 0,232 Valid item_16 0,505 0,232 Valid 

item_2 0,275 0,232 Valid item_17 0,458 0,232 Valid 

item_3 0,274 0,232 Valid item_18 0,389 0,232 Valid 

item_4 0,233 0,232 Valid item_19 0,801 0,232 Valid 

item_5 0,545 0,232 Valid item_20 0,326 0,232 Valid 

item_6 0,846 0,232 Valid item_21 0,911 0,232 Valid 

item_7 0,346 0,232 Valid item_22 0,359 0,232 Valid 

item_8 0,911 0,232 Valid item_23 0,376 0,232 Valid 

item_9 0,788 0,232 Valid item_24 0,497 0,232 Valid 

item_10 0,344 0,232 Valid item_25 0,388 0,232 Valid 

item_11 0,382 0,232 Valid item_26 0,289 0,232 Valid 

item_12 0,607 0,232 Valid item_27 0,389 0,232 Valid 

item_13 0,801 0,232 Valid item_28 0,911 0,232 Valid 

item_14 0,233 0,232 Valid item_29 0,552 0,232 Valid 

item_15 0,552 0,232 Valid item_30 0,776 0,232 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai r-hitung pada semua item kuisioner mulai 

item_1 sampai item_30 lebih besar dari nilai r tabel (0,232) maka semua item 
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item kuisioner pada variabel  kecerdasan emosional (X1) dinyatakan valid, maka 

peneliti melanjutkan instrumen kuisioner untuk penelitian. 

b. variabel  Motivasi belajar (X2) 

Berdasarkan data yang diperoleh (terlampir hal 98) Validitas data 

uji coba kuisioner variabel X2 terhadap 51 responden disajikan pada 

tabel 3.6. sebagai berikut: 

Tabel 3.6. Validitas data uji coba kuisioner variabel   

Motivasi belajar (X2) 

 

Variabel  Motivasi belajar (X2) 

Kuisioner r-hitung r-tabel Ket: Kuisioner r-hitung r-tabel 
Ket: 

 

item_1 0,520 0,232 Valid item_16 0,419 0,232 Valid 

item_2 0,234 0,232 Valid item_17 0,309 0,232 Valid 

item_3 0,285 0,232 Valid item_18 0,470 0,232 Valid 

item_4 0,381 0,232 Valid item_19 0,478 0,232 Valid 

item_5 0,243 0,232 Valid item_20 0,240 0,232 Valid 

item_6 0,381 0,232 Valid item_21 0,604 0,232 Valid 

item_7 0,489 0,232 Valid item_22 0,309 0,232 Valid 

item_8 0,275 0,232 Valid item_23 0,461 0,232 Valid 

item_9 0,359 0,232 Valid item_24 0,323 0,232 Valid 

item_10 0,289 0,232 Valid item_25 0,377 0,232 Valid 

item_11 0,375 0,232 Valid item_26 0,359 0,232 Valid 

item_12 0,376 0,232 Valid item_27 0,299 0,232 Valid 

item_13 0,224 0,232 Valid item_28 0,240 0,232 Valid 

item_14 0,334 0,232 Valid item_29 0,512 0,232 Valid 

item_15 0,564 0,232 Valid item_30 0,377 0,232 Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.6 nilai r-hitung pada semua item kuisioner mulai 

item_1 sampai item_30 lebih besar dari nilai r (0,232) tabel maka semua item 

item kuisioner pada variabel motivasi belajar (X2) dinyatakan valid, maka 

peneliti melanjutkan instrumen kuisioner untuk penelitian. 
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3.7.1.2. Validitas Instrumen 

Perhitungan manual validitas variabel X1 item ke-1. Berdasarkan data 

yang diperoleh (terlampir hal:107) Validitas item X1 item ke-1 diuraikan 

sebagai berikut: 

Diketahui: 

N=51   ∑X1=219 ∑X1
2=951   ∑Y=6346   ∑Y2=790314    ∑X1Y=27281 

Rumus: 

rxy =
N ΣXiY − (ΣXi)(ΣY )

√(N ΣXi
2 − (ΣXi)2) (N ΣXi

2 − (ΣY )2) 
 

Penyelesaian 

rxy =
51 (27281) − (219)(6346)

√(51 (951) − (219)2)    √(51 (790314) − (6346)2)
 

rxy =
1391331 − 1389774

√(48501 − (219)2)    √(40306014 − (6346)2)
 

=
1925

√(48501 −  47961)     √(40306014 −  40271716)
 

=
1557

√540    √34298
 

=
1557

(23,23)  (185,19)
 

=
1557

4301.96
 

= 0,361 

Adapun hasil pengujian validitas untuk variabel x dapat disajikan 

melalui tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen (variabel X1) 

Kuisioner r-hitung r-tabel Ket: Kuisioner r-hitung r-tabel Ket: 

 

item_1 0,362 0,232 Valid item_16 0,291 0,232 Valid 

item_2 0,364 0,232 Valid item_17 0,316 0,232 Valid 

item_3 0,410 0,232 Valid item_18 0,318 0,232 Valid 

item_4 0,290 0,232 Valid item_19 0,397 0,232 Valid 

item_5 0,295 0,232 Valid item_20 0,360 0,232 Valid 

item_6 0,329 0,232 Valid item_21 0,406 0,232 Valid 

item_7 0,314 0,232 Valid item_22 0,378 0,232 Valid 

item_8 0,327 0,232 Valid item_23 0,292 0,232 Valid 

item_9 0,362 0,232 Valid item_24 0,667 0,232 Valid 

item_10 0,407 0,232 Valid item_25 0,342 0,232 Valid 

item_11 0,292 0,232 Valid item_26 0,287 0,232 Valid 

item_12 0,408 0,232 Valid item_27 0,292 0,232 Valid 

item_13 0,433 0,232 Valid item_28 0,423 0,232 Valid 

item_14 0,347 0,232 Valid item_29 0,324 0,232 Valid 

item_15 0,324 0,232 Valid item_30 0,338 0,232 Valid 

 

Dari tabel Hasil Uji Validitas Instrumen pada variabel fasilitas belajar (X1) 

terhadap 30 item pernyataan, diperoleh hasil nilai korelasi semua item pertanyaan 

lebih besar dari r-tabel (0,232) jadi semua item pertanyaan valid. 

Tabel 3.8 Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen (variabel X2) 

 

Kuisioner r-hitung r-tabel Ket: Kuisioner r-hitung r-tabel Ket: 

 

item_1 0,328 0,232 Valid item_16 0,303 0,232 Valid 

item_2 0,386 0,232 Valid item_17 0,330 0,232 Valid 

item_3 0,319 0,232 Valid item_18 0,299 0,232 Valid 

item_4 0,397 0,232 Valid item_19 0,333 0,232 Valid 

item_5 0,372 0,232 Valid item_20 0,385 0,232 Valid 

item_6 0,296 0,232 Valid item_21 0,334 0,232 Valid 

item_7 0,409 0,232 Valid item_22 0,334 0,232 Valid 

item_8 0,403 0,232 Valid item_23 0,342 0,232 Valid 

item_9 0,319 0,232 Valid item_24 0,457 0,232 Valid 

item_10 0,515 0,232 Valid item_25 0,288 0,232 Valid 

item_11 0,351 0,232 Valid item_26 0,405 0,232 Valid 

item_12 0,342 0,232 Valid item_27 0,360 0,232 Valid 

item_13 0,377 0,232 Valid item_28 0,329 0,232 Valid 

item_14 0,404 0,232 Valid item_29 0,371 0,232 Valid 

item_15 0,338 0,232 Valid item_30 0,423 0,232 Valid 

Sumber : data primer diolah tahun 2019 
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Dari tabel Hasil Uji Validitas Instrumen pada variabel fasilitas belajar (X2) 

terhadap 30 item pernyataan, diperoleh hasil nilai korelasi semua item pertanyaan 

lebih besar dari r-tabel (0,232) jadi semua item pertanyaan valid. 

3.7.2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. penelitian reliabel bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda kapanpun alat penilaian tersebut 

akan digunakan (Sugiyono, 2018). 

 Uji reliabilitas instrument dilakukan dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach, sebagai berikut (Arikunto, 2010): 


























2

2

11 1
1 t

b

Vk

k
r


 

Dimana:    r11 =  reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  =  jumlah varian butir/item 

2

tV   =  varian total. 

 

Uji reliabilitas dapat dilakukan terhadap seluruh butir pernyataan 

untuk lebih dari satu variabel, namun sebaiknya uji reliabilitas dilakukan 

pada masing-masing variabel sehingga dapat diketahui konstruk variabel 

mana yang tidak reliabel. 

Hasil Uji reliabilitas menggunakan bantuan program statistik spss 

di sajikan pada tabel 3.9 sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 Hasil Uji reliabilitas Variabel Penelitian 

 

No Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

1 X1: Kecerdasan Emosional 0,752 Realibel  

 

2 X2: Motivasi Belajar 0,755 Realibel 

 

 

Untuk menginterpretasikan tingkat keterandalan dari instrumen, 

digunakan pedoman dari Arikunto (2010), yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.10. Intepretasi Nilai r (reabilitas) 

Nilai r Interpretasi  

0,80 - 1,00 Sangat kuat 

0,60 - 0,80 kuat 

0,40 - 0,60 Cukup kuat 

0,20 - 0,40 rendah 

0,00 - 0,20 Sangat rendah 

Sumber: Arikunto (2010) 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha variabel X1 

0,752 dan variabel X2 0,755 dari masing-masing variabel pada penelitian ini jika 

dikonsultasikan pada interpretasi pada tabel nilai r memiliki nilai antara 0,60 - 

0,80 dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel Kecerdasan Emosional 

dan motivasi belajar nilai reliablenya kuat. 

3.8. Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Salah satu kegiatan 

dalam analisis data ialah melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 
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masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

(Sugiyono, 2018). 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap 

pertama analisis deskriptif dan tahap kedua analisis inferensial. 

3.8.1. Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif adalah cara untuk mendeskripsikan atau 

menjelaskan secara rinci suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi. 

Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan rumus statistik 

deskriptif untuk memberikan penjelasan secara deskriptif terhadap data yang 

telah berhasil dikumpulkan. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara 

mencari nilai mean (rata-rata), median (nilai tengah), modus (nilai yang 

sering muncul), dan sum (jumlah nilai). 

3.8.2. Analisis Inferensial 

3.8.2.1.Uji Persyaratan Analisis Data 

Pada penelitian korelasi uji persyaratan analisis yang digunakan 

mencakup uji normalitas dan uji linearitas data. 

1) Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal, Uji normalitas pada penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan 

bantuan program statistik SPSS. 

Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov 
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merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena di nilai lebih 

sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji Kolmogorov-

Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Untuk lebih 

sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas 

dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik. Jika profitabilitas Z statistik lebih 

kecil dari 0,05 maka nilai residiual dalam suatu regresi tidak  

terdistribusi secara normal (Ghszali, 2015).  

2) Uji linearitas 

Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:323) uji linearitas dapat 

dipakai untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas 

memiliki hubungan linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas 

dapat dilakukan melalui test of linearity. Kriteria yang berlaku adalah 

jika nilai signifikansi pada linearity < 0,05, maka dapat diartikan bahwa 

antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang 

linear. 

Uji linearitas dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan 

program statistik SPSS, dilakukan untuk mengetahui kelinearan data 

penelitian menggunakan Uji Anava. 

3.8.2. Uji Hipotesis 

1) Uji Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel Kecerdasan Emosional 

(X1) dengan Hasil Belajar (Y), dan hubungan antara variabel Motivasi 

Belajar (X2). Digunakanlah rumus, yaitu: 
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  Ŷ = a + b X 

Dimana:  

Ŷ = Hasil Belajar 

a = konstanta dari persamaan regresi 

b   = koefisien regresi 

X  = variabel bebas (Sugiyono, 2018). 

2) Uji Regresi Linear Berganda 

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, maka data yang 

diperoleh akan diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel dependen (bebas) 

terhadap variabel independen (terikat).  Dalam hal untuk mengukur ada 

tidaknya hubungan Kecerdasan Emosional (X1), Motivasi Belajar (X2) 

terhadap Hasil Belajar (Y). Hubungan tersebut diukur dengan model 

persamaan sebagai berikut. 

Ŷ = a + b1X1  + b2X2 +….+ bn Xn 

Dimana:  

Ŷ  = Hasil Belajar 

a  = konstanta dari persamaan regresi 

b1,b2,  = koefisien regresi 

X1  = Kecerdasan Emosional 

X2   = Motivasi Belajar (Sugiyono, 2018). 

 

Dari hasil regresi yang diperoleh kemudian dlilakukan pengujian untuk 

mengetahui apakah koefisen regresi yang  diperoleh mempunyai pengeruh 

yang signifikan atau tidak, baik secara simultan atau parsial dan mengetahui 

pula seberapa besar pengaruhnya. 
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3) Analisis statistik dengan menggunakan rumus korelasi product moment, 

Sugiyono (2018) yaitu sebagai berikut : 

rxy =
N ΣXiY − (ΣXi)(ΣY )

√(N ΣXi
2 − (ΣXi)2) (N ΣXi

2 − (ΣY )2) 
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦     = angka indeks korelasi 

N    = Ukuran sampel 
∑ 𝑥𝑦  = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 
∑ 𝑥  = jumlah seluruh skor X 
∑ 𝑦  = jumlah seluruh skor Y 

4) Koefisien Determinan (KD) 

Adapun untuk mengetahui besarnya konstribusi masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat maka menggunakan koefisien 

determinasi yang dinyatakan dalam rumus:  

KD :  (r2) x 100% 

Keterangan: 

KD= koefisien determinasi 

 r  = koefisien korelasi product moment (Imam Ghazali, 2015). 

5) Uji Signifikan Parsial (t-test) 

Uji T bertujuan untuk menegetahui ada atau tidaknya 

pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y), dilakukan dengan menggunakan uji t 

dengan rumus: 

t = 
βn

Sβn
 

Ket.: 

βn    = koefisien regresi setiap variabel 

Sβn = standar eror setiap variabel (Suharyadi & Purwanto, 2014). 
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Kaidah pengujian: 

Jika t hitung > t tabel maka tolak H0 terima H1 artinya signifikan  

Jika t hitung < t tabel maka tolak H1 terimah H0 artinya tidak signifikan. 

6) Uji Simultan (F-test) 

Uji F bertujuan untuk menegetahui ada atau tidaknya 

pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y). Untuk uji F digunakan rumus 

sebagai berikut: 

Fh=
R2

𝑘⁄

(1−R2)
(𝑛−𝑘−1)⁄

 

Dimana : 
R = koefisien korelasi ganda 

k = jumlah variabel Independen 

n = jumlah sampel (Sugiyono, 2018). 

 

Dengan ketentuan apabila hasil uji F bernilai Fhitung > Ftabel atau sig < 

alpha 0,05 maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara simultan terhadap variabel dependent, sebaliknya jika hasil uji F 

bernilai Fhitung < Ftabel atau sig > alpha 0,05 maka variabel bebas tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. 

 

 

 

 

 


