
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.  

Menurut Sugiyono (2010) “penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel pada 

umumnya menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang ada (h. 14). 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 9 Kendari Tahun Ajaran 2020/2021. Sekolah ini 

berlokasi di Jln. Sao-Sao lrg SMP 9 No. 3 Kendari, Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari. Dan 

penelitian ini dilaksanakan pada awal semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto karena variabel bebas dalam 

penelitian ini tidak dikendalikan atau diperlakukan khusus melainkan hanya mengungkap 

fakta berdasarkan pengukuran gejala yang telah ada pada diri responden sebelum penelitian 

ini dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono yang mengemukakan bahwa 

penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang 

telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Penelitian ini menggunakan logika dasar yaitu 

jika x maka y. Dalam penelitian tidak ada manipulasi langsung terhadap variabel independen 

(Sugiyono, 2010). 

Menurut Sukardi (2011) “penelitian ex post facto merupakan penelitian dimana 

variabel-variabel bebas telah terjadi ketika penelitian mulai dengan pengamatan variabel 

terikat dalam suatu penelitian” (h.165). Ex post facto sebagai metode penelitian menunjuk 

kepada perlakuan atau manipulasi variabel bebas telah terjadi sebelumnya sehingga peneliti 



 

 

tidak perlu memberi perlakuan lagi, tinggal melihat effeknya pada variabel terikat. (Nana, 

2012) 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Untuk memperoleh data yang di butuhkan guna pengolahan data berdasarkan 

permasalahan yang di kaji peneliti, maka di perlukan populasi sebagai sasaran dalam 

penelitian ini. Menurut Martono (2011) “populasi merupakan keseluruhan obyek atau 

subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti” (h. 74). 

Berdasarkan dengan definisi populasi di atas, bahwa populasi adalah keseluruhan 

dari objek yang akan diteliti dengan segala karakteristik yang dimilikinya. Dalam hal ini 

yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VII di SMPN 9 Kendari tahun ajaran 

2020/2021.  

  



 

 

Tabel 3.1 Distribusi Siswa Kelas VII SMPN 9 Kendari 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VII1 37 

2 VII2 37 

3 VII3 36 

4 VII4 37 

5 VII5 36 

6 VII6 36 

7 VII7 39 

8 VII8 37 

9 VII9 37 

10 VII10 36 

11 VII11 36 

 
Jumlah 404 

3.4.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian terkecil dari populasi yang akan di teliti. Menurut 

Sugiyono (2010)  “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

pupulasi” (h. 24). Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi misalnya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi  itu. 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster 

random sampling dengan rumus slovin berikut: 

     
 

     
 

Keterangan: 

      = jumlah maksimal sampel 

        = jumlah populasi (banyaknya kelas VII keseluruhan) 

        = presisi yang digunakan (50%) 

Dengan perhitungan sebagai beikut: 



 

 

     
 

     
 

     
  

           
 

     
  

      
 

     
  

    
 

          

         

Dari perhitungan di atas maka diperoleh 3 kelas yang akan digunakan sebagai 

sampel penelitian. Dengan pemilihan secara acak maka 3 kelas yang menjadi sub populasi 

tersebut adalah VII 3, VII 4, dan VII 6 dengan total siswa keseluruhan sebanyak 109 siswa. 

Tabel 3.2 Distribusi Sub Populasi 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 VII 3 36 

2 VII 4 37 

3 VII 6 36 

Jumlah 109 

Dari jumlah sampel diatas yang mengembalikan angket sebanyak 72 orang dan 

yang mengembalikan hasil belajar sebanyak 44 sehingga sampel akhir yang diperoleh 

adalah 44 orang. 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang berhubungan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menyertakan definisi-definisi operasional sebagai berikut: 

3.5.1 Habits of Mind 



 

 

Habit of mind terdiri dari dua kata yaitu “habit” dan “mind” yang jika diartikan 

secara bahasa yaitu “kebiasaan” dan “pikiran atau berpikir”. Dalam penelitian ini habits of 

mind diartikan sebagai „kebiasaan pikiran‟. Habits of mind atau kebiasaan pikiran 

didefinisikan oleh Costa dan Kallick (2012) sebagai karakteristik dari apa yang dilakukan 

oleh orang cerdas ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan yang solusinya tidak 

dapat diketahui dengan mudah. 

Aspek pembentukan sikap atau karakter siswa yang diteliti dalam penelitian ini 

yaitu habits of mind siswa. Kategori habits of mind yang digunakan dalam penelitian ini 

dibatasi pada 4 katgori yaitu bertahan atau pantang menyerah; berpikir luwes; berusaha 

bekerja teliti dan tepat;  dan berpikir ketergantungan. Hal tersebut menunjukan  bahwa 

habits of mind dapat terlihat dan diamati melalui proses pembelajaran yang dialami siswa. 

 

3.5.2 Hasil Belajar Matematika 

Hasil belajar matematika merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu proses 

pembelajaran dengan indikator-indikator pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. 

Indikator yang mengukur hasil belajar matematika yang menjadi indikator dalam melihat 

sejauh mana pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi yaitu (1) menjelaskan 

dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai 

sifat operasi; (2) menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan 

bulat dan pecahan,. Hasil belajar matematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perolehan nilai dari hasil belajar siswa setelah mengisi tes tertulis yang diberikan pada 

pokok bahasan bilangan. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam mengmpulkan data, yakni 

sebagai berikut: 

3.6.1 Koesioner/Angket 



 

 

Koesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Koesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang biasa diharapkan dari responden. 

(Sugiyono, 2010) 

Koesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen 

pengumpulan data, dengan menggunakan metode koesioner atau angket ini, peneliti akan 

mendapatkan data berdasarkan jawaban dari responden yang berkaitan dengan pengaruh 

habits of mind terhadap hasil belajar matematika siswa.  

Peneliti memilih menggunakan kuesioner karena teknik pengumpulan data lebih 

efisien, praktis, dan sangat memungkinkan jika digunakan untuk responden yang cukup 

besar. Dalam pengumpulan informasi tentang persepsi guru, peneliti menggunakan 

kuesioner dengan bentuk kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner 

dimana pernyataan yang disajikan mempunyai alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh 

responden. Kuesioner dengan item tertutup ini pada prinsipnya sangat efektif bila dilihat 

dari kepentingan peneliti, karena dengan hanya memberikan beberapa alternatif jawaban, 

mereka lebih dapat membawa jawaban responden sesuai dengan tujuan penelitian yang 

ada (Sukardi, 2011). 

Penggunaan kuesioner dengan bentuk tertutup dilakukan oleh peneliti dengan cara 

memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada responden. Responden akan memilih 

salah satu jawaban terhadap pertanyaan atau pernyataan dengan cara memberi tanda check 

(√) pada nomor jawaban yang tersedia. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

kuesioner tertutup (Arikunto, 2010).  

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian menggunakan kuesioner ini 

adalah model skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu 



 

 

penelitian. Dengan penggunaan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan 

instrumen dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan 

komunikatif. 

Menurut Sukardi (2011), skala Likert telah banyak digunakan oleh para peneliti 

guna mengukur persepsi atau sikap seseorang. 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 instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2010).  

  



 

 

Tabel 3.3 Pemberian Skor pada Skala Likert 

Kategori Jawaban Keterangan 
Skor 

Positiif Negatif 

SS Sangat Sering 5 1 

SR Sering 4 2 

KK Kadang-kadang 3 3 

JR Jarang 2 4 

TP Tidak Pernah 1 5 

Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk menskor skala kategori Likert, 

jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 5, 4, 3, 2, 1, untuk lima 

pilihan pernyataan positif, sedangkan untuk pernyataan negatif  diberi bobot dengan nilai 

kuantitatif 1, 2, 3, 4, 5. Pemberian skor pada skala Likert dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Habits Of Mind 

No Habits Of Mind Indikator 
No. 

Pertanyaan 

Total 

item 

1 
Berteguh Hati 

(Persisting) 

Bekerja tekun 1,2,3 3 

Fokus pada tujuan 4,5 2 

2 

Berpikir Luwes 

(Thinking 

Flexibly) 

Berpikiran terbuka.  6,7,8 3 

Memiliki banyak jawaban 

dari berbagai sudut pandang 

terhadap suatu masalah. 

9,10 2 

3 

Memeriksa 

Akurasi (Striving 

for Accuracy) 

Melakukan peninjauan 

ulang kembali hasil 

kinerjanya.  

11 1 

Selalu mecari informasi 

yang tepat. 
12,13 2 

Teliti dan cermat dalam 

menyelesaikan suatu 

masalah. 

14.15 2 

4 

Berpikir 

Ketergantungan 

(Thinking 

Interdependently) 

Menyelesaikan setiap 

masalah yang diberikan.  
16,17 2 

Tanggap akan tugas yang 

diberikan.  
18,19 2 

Menerima jika pedapatnya 

tidak disetujui. 
20 1 

Total 20 

 



 

 

Kisi-kisi instrumen ini bersumber dari kajian teori habits of mind siswa di Bab 2 

yang variabel  X dan Y  didapatkan definisi operasional dan indikator variabelnya untuk 

dijadikan kisi-kisi instrumen. Instrumen penelitian berupa lembar angket yang terdiri dari 

20 butir pernyataan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel penelitian 

Pengaruh Habits of Mind Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa kelas VII SMPN 9 

Kendari. Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup dapat dilihat pada tabel 3.5. 

3.6.2 Tes 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar Matematika siswa. Tes ini diberikan kepada 

siswa secara individual, pemberiannya ditujukan untuk mengukur peningkatan hasil 

belajar siswa. Tes yang digunakan adalah tes pilihan ganda yang terdiri dari 10 butir soal. 

Materi yang diujikan adalah materi Bilangan kelas VII SMPN 9 Kendari. 

  



 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

No. 

Soal 

3.2 

Menjelaskan dan 

melakukan 

operasi hitung 

bilangan bulat 

dengan 

memanfaatkan 

sifat operasi 

Menentukan hasil operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan pada 

bilangan bulat dengan memanfaatkan 

sifat-sifat operasi penjumlahan dan 

pengurangan 

1 

Menentukan hasil operasi hitung 

perkalian dan pembagian pada bilangan 

bulat dengan memanfaatkan sifat-sifat 

operasi perkalian dan pembagian. 

2,3 

Menentukan hasil operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan pada 

bilangan pecahan dengan memanfaatkan 

sifat-sifat operasi penjumlahan dan 

pengurangan 

4,5 

4.2 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

operasi hitung 

bilangan bulat 

dan pecahan 

Menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan pada 

bilangan bulat 

6,7 

Menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan operasi hitung perkalian 

dan pembagian pada bilangan pecahan 

8,9,10 

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Sebelum menggunakan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data yang 

kemudian akan dianalisis, terlebih dahulu perlu diadakan uji validitas dan uji reliabilitas 

instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Sugiyono (2010) menyatakan bahwa “instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama” (h.173). Analisis pendahuluan ini digunakan untuk menguji 

validitas dan reliabilitas instrumen angket pada kelas uji coba sebelum dibagikan kepada 

peserta didik untuk dijadikan penelitian. 

3.7.1 Uji Validitas 



 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa 

yang hendak diukur (Samba dan Maman, 2017). 

1.7.1.1 Validitas Isi  

Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas isi jika dapat mengukur tujuan 

khusus yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan.
  

Dalam penelitian 

ini, soal tes hasil belajar matematika akan divalidasi isi oleh 3 orang ahli, yang terdiri 

dari 4 orang dosen dan 1 guru senior. Validitas isi yang dilakukan merupakan validitas 

logis, karena instrumen yang memenuhi ketentuan valid didasarkan oleh hasil 

penalaran/judgement (Suharsimi, 2012) . 

Judgement para ahli akan diolah secara kuantitatif menggunakan content validity 

ratio (CVR). CVR merupakan sebuah pendekatan validitas isi untuk   mengetahui   

kesesuaian   item   dengan   yang   diukur   berdasarkan judgement ahli. Pemberian skor 

untuk butir yang dikatakan sesuai atau essential adalah 1, sedangkan skor untuk butir 

yang tidak essential adalah 0. Berikut rumus yang digunakan Lawshe untuk menghitung 

nilai CVR (Lawshe
 , 2012) :  

    
   

 
   

Dengan:  

   : jumlah responden yang menyatakan sesuai atau essential 
N  : Total respon  

Nilai CVR merupakan nilai statistik per butir. Nilai ini berguna untuk 

menentukan tindak lanjut apakah butir tersebut akan digunakan atau dibuang. 

Berdasarkan perhitungan dari 10 butir soal diperoleh 10 butir soal valid. Berikut akan 

disajikan distribusi soal valid berdasarkan CVR: 

Tabel 3.6 Perolehan CVR Butir Soal 

Nomor Soal CVR Ket 

1 1 Valid 



 

 

Nomor Soal CVR Ket 

2 1 Valid 

3 1 Valid 

4 1 Valid 

5 1 Valid 

6 1 Valid 

7 1 Valid 

8 1 Valid 

9 1 Valid 

10 1 Valid 

 

1.7.1.2 Validitas Empiris 

Validitas empiris adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil pengalaman 

atau uji coba.
 
Kuesioner/angket  habits of mind siswa akan divalidasi secara empiris. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas empiris adalah rumus korelasi 

product moment dengan angka kasar, sebagai berikut: 

    
             

√{          }{          }
 

Keterangan: 

     = Koefisien Korelasi tiap item 

    = Jumlah data 

    = Skor Item 

    = Skor Total 

Dengan         dengan taraf signifikan 5 % yang degrees of freedom atau derajat 

kebebasannya yaitu        atau dengan membandingkan hasil signifikan. Kriteria 

pengujinya adalah sebagai berikut: 

Jika                , maka soal tersebut valid. 

Jika                 , maka soal tersebut tidak valid. 

Uji validitas dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan rhitung dengan 

rtabel pada taraf signifikansi 5 %, dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of freedom 

atau derajat kebebasan yaitu dk = n-2. Instrumen habits of mind matematika siswa yang 



 

 

berjumlah 20 butir pernyataan, setelah dilakukan uji coba di kelas VII
a
 MTsN 1 Konawe 

Selatan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Perolehan Validasi Empiris 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. 0,134 0,2787 Tidak Valid 

2. 0,643 0,2787 Valid 

3. 0,764 0,2787 Valid 

4. 0,666 0,2787 Valid 

5. 0,641 0,2787 Valid 

6. -0,15 0,2787 Tidak Valid  

7. 0,196 0,2787 Tidak Valid 

8. 0,346 0,2787 Valid 

9. 0,42 0,2787 Valid 

10. 0,79 0,2787 Valid 

11. 0,068 0,2787 Tidak Valid  

12. 0,141 0,2787 Tidak Valid  

13. 0,755 0,2787 Valid 

14. 0,686 0,2787 Valid 

15. 0,293 0,2787 Tidak Valid 

16. 0,656 0,2787 Valid 

17. 0,466 0,2787 Valid 

18. 0,721 0,2787 Valid 

19. 0,201 0,2787 Tidak Valid 

20. 0,668 0,2787 Valid 
 

Sedangkan untuk instrumen habits of mind yang berjumlah 13 item pernyataan 

setelah diuji cobakan di sekolah dan kelas yang sama diperoleh hasil sebagai berikut:  



 

 

Tabel 3.8 Distribusi Item Valid Instrumen Habits Of Mind 

No Habits Of Mind Indikator 
No. 

Pertanyaan 

Total 

item 

valid 

1 
Berteguh Hati 

(Persisting) 

Bekerja tekun 1*,2,3 2 

Fokus pada tujuan 4,5 2 

2 

Berpikir Luwes 

(Thinking 

Flexibly) 

Berpikiran terbuka.  6*,7*,8 1 

Memiliki banyak jawaban 

dari berbagai sudut 

pandang terhadap suatu 

masalah. 

9,10 2 

3 

Memeriksa 

Akurasi 

(Striving for 

Accuracy) 

Melakukan peninjauan 

ulang kembali hasil 

kinerjanya.  

11* 0 

Selalu mecari informasi 

yang tepat. 
12*,13 1 

Teliti dan cermat dalam 

menyelesaikan suatu 

masalah. 

14.15* 1 

4 

Berpikir 

Ketergantungan 

(Thinking 

Interdependently

) 

Menyelesaikan setiap 

masalah yang diberikan.  
16,17 2 

Tanggap akan tugas yang 

diberikan.  
18,19* 1 

Menerima jika pedapatnya 

tidak disetujui. 
20 1 

Total 13 

*item yang tidak valid  

1.7.2 Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas instrumen hasil belajar digunakan dengan teknik Alpha 

Cronbach. Rumus koefisien Alfa Cronbach adalah: (Khisna, 2016) 

r11 =  (
 

   
)(  

   
 

  
 ) 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

1  = bilangan konstan 

 Si
2
  = jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal 

Si
2
  = varians total 

 

Rumus varians total yaitu: 



 

 

      
    

     

 
 

   

Keterangan: 

     = Jumlah skor item 

    = Jumlah kuadrat skor item 

   = Banyak responden 

Setelah diperoleh nilai r11 maka selanjutnya menginterpretasikan derajat reliabilitas 

instrumen yang diperoleh adalah sesuai dengan tabel 3.10 berikut: (Dina, 2019). 

Tabel 3.9 kriteria koefisien realibilitas 

Koefisien 

Korelasi 
Korelasi Interpretasi Reliabilitas 

0,90 ≤  r ≤ 100 sangat tinggi sangat tetap/ sangat baik 

0,70 ≤ r ≤ 0,90 Tinggi tetap/ baik 

0,40 ≤ r ≤ 0,70 Sedang cukup tetap/ cukup baik 

0,20 ≤ r ≤ 0,40 Rendah tidak tetap/ buruk 

r < 0,20 sangat rendah sangat tidak tetap/ sangat buruk 
 

Setelah melalui uji validitas diperoleh 13  item pertanyaan yang valid, kemudian  

dilanjutkan  dengan  menghitung  reliabilitas dengan melihat Cronbach’s alpha (0,8521)  

>  r tabel (0,2787), dengan demikian instrumen dalam  penelitian ini bersifat reliabel dan 

setelah diinterpretasikan pada tabel maka reliabilits instrumen pada penelitian ini berada 

pada kategori tinggi. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

 

 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Sugiyono (2014) menjelasakan bahwa “statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku 



 

 

untuk umumatau generalisasi” (h. 207). Untuk mengetahui nilai rata-rata, median, modus, 

varians, dan standar deviasi peneliti menggunakan bantuan software statistik. 

3.8.2 Analisis Statistik Inferensial 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 

linear sederhana dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). 

Hasil estimasi regresi kemudian akan dianalisis dengan beberapa uji yaitu untuk melihat 

seberapa baik garis regresi dengan konsep uji secara parsial (uji-t). 

3.8.2.1 Uji Prasyarat 

3.8.2.1.1 Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data kontinu 

berdistribusi normal sehingga analisis dengan analisis data regresi dapat dilaksanakan 

(Husaini, 2008). Data dalam penelitian ini berskala interval maka dalam uji normalitas 

menggunakan uji Shapiro-Wilk, kriteria yang digunakan adalah apabila p > 0,05 maka 

sebaran data dikatakan normal.  

3.8.2.1.2 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke 

pengamat yang lain. Jika variance dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. 

Menurut Ghozali (2013) salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan 

untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas 

dikatakan signifikan jika nilai signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. 



 

 

3.8.2.1.3 Uji Bebas Autokorelasi 

Otokorelasi dalam konsep regresi linear berarti komponen error berkorelasi 

berdasarkan urutan waktu (pada data berkala) atau urutan ruang (pada data tampang 

lintang), atau korelasi pada dirinya sendiri. Model regresi linear klasik mengasumsikan 

bahwa otokorelasi tidak terjadi, artinya kovariansi antara    dengan    sama dengan nol 

(Setiawan & Dwi, 2010). Pengujian hipotesis yang akan digunakan yaitu uji durbin-

watson. Statistik durbin-watson diperoleh dengan persamaan berikut: (Setiawan & Dwi, 

2010) 

   
        

         
 

   
 

 
    

 

3.8.2.2 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji F untuk mengetahui sumbangan variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Persamaan garis regresi tunggal untuk memprediksikan 

seberapa jauh nilai variabel terikat bila variabel bebas dinaikkan-diturunkan. Berikut 

adalah persamaan regresinya: 

Model regresi pada pengamatan: Y = Ŷ + e 

Dimana:     Ŷ = a + bX 

Sehingga:    Y = a + bX + e 

Keterangan :  

a  = Konstanta  

b  = Koefisien Regresi (slope)  

X  = Habits of Mind   

Y = Hasil belajar 

e = Eror 

Uji koefisien regresi linear sederhana (uji t) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh secara  signifikan  antara variabel bebas dalam persamaan regresi yang telah 

ditentukan terhadap variabel tidak bebas. Rumus thitung pada analisis regresi adalah 

sebagai berikut :  



 

 

𝑡hitung   =
  

    
 … (Kadir, 2015) 

Keterangan:  

bi   : Koefisien regresi variabel i  

SEbi : Standar error variabel i.  

Adapun perumusan hipotesisnya sebagai berikut:  

H0:  =0, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara habits of mind dengan  

hasil belajar matematika siswa 

H1:  ≠0 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara habits of mind dengan  hasil 

belajar matematika siswa 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:   

Jika nilai Sig. < 0,05 maka Ho ditolak, yaitu variabel habits of mind (X) berpengaruh 

terhadap terhadap variabel hasil belajar (Y). 

Jika nilai Sig. > 0,05 maka Ho gagal ditolak, yaitu variabel habits of mind (X) 

berpengaruh terhadap terhadap variabel hasil belajar (Y). 

 


