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                                    BAB III 

                              METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian survey adalah penelitian 

yang dikelompokkan menurut metode (Sugiyono, 2010). Metode survey 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 

buatan), misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan 

sebagainya (Perlakuan tidak seperti eksperimen) (Sugiyono, 2011). Analisis data 

bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1  

Kendari yang beralamat di Jln Pasaeno, No. 3 kelurahan Bende, kecamatan Kadia 

kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada tahun pelajaran 2020/2021 sampai selesai. 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. (Sugiyono, 2013) variabel pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). 
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 Terdapat variabel yang mempengaruhi (Sebab) dan variabel yang 

dipengaruhi (Akibat). Variabel bebas (Independen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya   variabel 

terikat (Dependen). Sedangkan variabel terikat (Dependen  adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Independen). Dalam penelitian ini terdapat 3 (Tiga) variabel yaitu satu variabel 

X1 (Independen), variabel X2 (Intervening), dan variabel Y (Dependen), dengan 

rincian sebagai berikut :  

1. Kompetensi pedagogik   : variabel X1 (Independen) 

2. Kompetensi profesional  : variabel X2 Iintervening) 

3. Motivasi belajar   : variabel Y (Dependen) 

Penjelasan: 

• Variabel bebas (Independen) adalah Kompetensi pedagogik atau variabel 

yang mempengaruhi variabel terikat. 

• Variabel terikat (Dependen) adalah Motivasi belajar biologi atau variabel 

yang dipenagruhi, karena adanya variabel bebas. 

• Variabel antara (Intervening) adalah Kompetensi profesional atau variabel 

yang secar teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat menjadi pengaruh 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 (Sugiyono, 2017). 
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Desain Penelitian 

        

        

 

 

                                  

 Keterangan : 

X1 : Kompetensi pedagogik 

X2 : Kompetensi profesional 

Y : Motivasi belajar      

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah:  

3.4.1 Informan kunci (Key informan), sebagai informan kunci dalam penelitian ini 

adalah guru biologi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. 

3.4.2. Tempat dan peristiwa, yang meliputi sosialisasi dan proses interaksi guru 

biologi dalam proses pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. 

3.4.3 Dokumen, dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia 

(Non human resources). Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu 

yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdotal, surat, buku harian 

dan lain-lain (Nasution, 2011). 

 

 

 

 

X1 

X2 

Y 
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3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi Penelitian  

Menurut Khalifah Mustami definisi populasi  adalah semua subjek atau 

objek sasaran penelitian (Mustami, 2010).   Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa biologi kelas XI IPA MAN 1 Kendari  Tahun Pelajaran 2020/2021. Untuk 

melakukan penelitian, maka harus diketahui populasi dan sampelnya.  

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Kelas XI IPA MAN 1 Kendari  

No Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
L P 

1. Kelas IPA 1 18 18 36 

2. Kelas IPA 2 12 24 36 

3. Kelas IPA 3 13 24 37 

4. Kelas IPA 4 14 21 35 

 Total jumlah 57 90 144 

       Sumber: Dokumen MAN 1 Kendari Tahun 2020/2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa populasi berjumlah 

144 dan terdiri dari 4 kelas dengan jurusan yang sama dalam satu sekolah 

meliputi: XI IPA
1 

= 36 orang, XI IPA
2 

= 36 orang, XI IPA
3 

= 37 orang, dan XI 

IPA
4 

= 35 orang.  

3.5.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

refresentatif (Mewakili) (Sugiyono, 2013). 
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Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah acak 

sederhana (Simple random sampling) digunakan asumsi bahwa populasi memiliki 

karateristik yang sama (Homogen). Penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan (Presisi) 

10% atau tingkat kepercayaan mencapai 90%. 

Rumus penentuan jumlah sampel metode slovin  dengan tingkat kesalahan 

10% sebagai berikut: 

          N 

n =             

      N(d)
2
+1 

Keterangan : 

n = sampel 

N = jumlah seluruh anggota populasi 

d = nilai presisi 90% atau sig = 0.1 

Maka besarnya sampel menurut rumus slovin ini akan terjadi  

          N 

n =             

      N(d)
2
+1 

       

� = NN. �� + 1	 = 144144	(0,1)� = 144144	(0,01) + 1	 = 1442,44 = 59, 01 = 59 

 

Jadi, jumlah sampel penelitian ini adalah 59 orang siswa. Dari 59 siswa 

tersebut ditarik secara proposional dari setiap kelas dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

� = �i�2	 x	� 
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Keterangan: 

Ni  : Jumlah populasi di setiap kelas  

N2   : Jumlah populasi keseluruhan  

N    : Jumlah sampel yang diinginkan 

ni    : Jumlah sampel disetiap kelas 

      (Riduwan, 2012) 

Berdasarkan rumus diatas perhitungan jumlah sampel pada setiap kelas 

adalah sebagai berikut:  

Rincian penetapan sampel dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut 

      

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Kelas XI IPA MAN 1 Kendari  

No 
Kelas/Jurusa

n 

Popula

si 

Jumlah Sampel 

n1=n2x n 

N 

Pembulatan 

sampel (n1) 

1. Kelas IPA 1 36 (36 X 59)/144= 14,75 15 

2. Kelas IPA 2 36 (36 X 59)/144=14,75  15 

3. Kelas IPA 3 37 (37 X 59)/144= 15,15 15 

4. Kelas IPA 4 35 (35X 59)/144= 14,34 14 

Jumlah 59 

      Sumber: Dokumen MAN 1 Kendari tahun 2020/2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel penelitian 

ini adalah sebanyak 59 sampel. Penentuan responden menjadi sampel dilakukan 

secara insedental untuk mempermudah proses penelitian. Teknik insendental 

merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan 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. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, angket  

dan studi dokumentasi. Berkaitan dengan prosedur pengumpulan data, berikut 

akan diuraikan sebagaimana berikut: 
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3.6.1 Kuesioner (Angket)   

 Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan 

kuesioner atau lebih dikenal sebagai angket. (Sugiyono, 2013) menyatakan 

kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2013). 

Angket ini dibuat dengan skala Likert yang mempunyai empat 

kemungkinan jawaban tanpa jawaban netral, ini dimaksud untuk menghindari 

kecenderungan responden bersikap ragu-ragu dan tidak mempunyai jawaban yang 

jelas.  

    Tabel 3.3 Skala Penilaian Angket 

Skor Jawaban  SS S KS TS 

Pernyataan  4 3 2 1 

         Sumber: Eko Putro Widoyoko 

                   Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju  

TS : Tidak Setuju 

 

3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui tertulis, 

seperti arsip-arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori dan lainnya 

yang berhubungan dengan masalah penelitian (S. Margono, 2005). (Fitriani, 

2013). Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan jumlah guru biologi, dan 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah, instrumen penilaian, 

lembar-lembar penilaian peserta didik. dan foto-foto kegiatan penelitian.  
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3.7 Instrumen Penelitian  

Instrumen pada penelitian ini adalah angket, yang bertujuan untuk 

mengungkap pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional gruru 

terhadap motivasi belajar biologi. Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah mendefinisikan konsep 

variabel yang hendak diukur dan menentukan indikator-indikator untuk dijabarkan 

menjadi butir item. 

 Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Kompetensi Pedagogik  

Variabel Indikator No item Jumlah 

Kompetensi 

pedagogik 

1. Menguasai 

karakteristik 

peserta didik 

 

1.2.3,4.5 

 

 

5 

2. Menguasai teori 

belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik 

6,7,8,9,10 
5 

 

3. Pengembangan 

kurikulum 
11,12,13,14,15 5 

4. kegiatan 

pembelajaran yang 

mendidik 

 

16,17,18,19,20 5 

5. pengembangan 

potensi peserta 

didik 

21,22,23,24,25 
5 

 

6. komunikasi 

dengan peserta 

didik 

26,27,28,29, 4 

7. penilaian dan 

evaluasi pedoman 

pelaksanaan 

30,31,32,33 4 
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penilaian kinerja 

guru (PPPKG) 

 

 

    Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Kompetensi Profesioanl 

Variabel Indikator No item Jumlah 

Kompetensi 

Profesioanl 
 

1. Melakukan pemetaan 

standar kompetensi dan 

kompetensi dasar untuk 

mata pelajaran yang 

diampunya, untuk 

mengidentifikasi materi 

pembelajaran yang 

dianggap sulit, 

melakukan perencanaan 

dan pelaksanaan 

pembelajaran, dan 

memperkirakan alokasi 

waktu yang diperlukan 

1,2,3,4,5 5 

2. Menyertakan 

informasi yang tepat 

dan mutakhir di dalam 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

6,7,8,9,10 
5 

3. Menyusun materi, 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

pembelajaran yang 

berisi informasi yang 

tepat, mutakhir, dan 

yang membantu peserta 

didik untuk memahami 

konsep materi 

pembelajaran 

11,12,13,14,15,1

6,17,18,19,20,21

,22,23 

13 

 4. Melakukan evaluasi 

diri secara spesifik, 

lengkap, dan didukung 

dengan contoh 

pengalaman diri sendiri. 

 

24,25,26,27 4 
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 5. Memiliki jurnal 

pembelajaran, catatan 

masukan dari teman 

sejawat atau hasil 

penilaian proses 

pembelajaran sebagai 

bukti yang 

menggambarkan 

kinerjanya. 

28,29 
 

2 

6. Memanfaatkan bukti 

gambaran kinerjanya 

untuk mengembangkan 

perencanaan dan 

pelaksanaan 

pembelajaran 

selanjutnya dalam 

program 

Pengembangan 

Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB). 

30,31 2 

7. Mengaplikasikan 

pengalaman PKB dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian 

pembelajaran dan 

tindak lanjutnya. 

32 1 

 

    Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Belajar 

Variabel Indikator No item Jumlah 

Motivasi 

Belajar 
 

1. Siswa rajin 

belajar 
1,2,3,4,5 5 

2. Siswa senang 

belajar 
6,7,8,9,10 5 

 3. Siswa memiliki 

rasa  ingin tahu 

dalam belajar 

11,12,13,14,15 5 

4. Siswa tertarik 

untuk belajar 
16,17,18 3 

5. Memperhatikan 

pembelajaran 
19,20,21 3 
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6. Mendengarkan 

penjelasan dari 

guru 

22,23,24,25 4 

7. Siswa 

mengikuti 

pelajaran dengan 

tekun di kelas dan 

mengerjakan 

tugas tanpa 

bantuan orang 

lain 

26,27,28 

 

 

 

 

 

 

3 

8. Siswa 

mengharapkan 

hasil belajar yang 

memuaskan 

dalam belajar 

29,30,31 3 

 

3.8 Uji Persyaratan instrumen 

3.8.1 Uji 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 suhars (Hadi, 2014).. Memperhatikan pembelajaran 

ini 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: 

��� = N∑xy −	∑ x∑y
���∑��	– (∑�)����	∑ �	–	(∑ �		� 
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 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  

                          (Riduwan, 2012) 

  

Tabel 3.7 Kriteria Validasi Instrumen 

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 

 

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. 

3.8.2 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. Perhitungan dalam mencari harga reliabilitas 

instrumen, dapat digunakan rumus korelasi alpha cronbach , yaitu:  

�!! =	 �(� − 1) �1 − "(n − M)�	%&� � 
Keterangan : 

r11  : Reliabilitas tes pilihan ganda secara keseluruhan 

n : Banyaknya butir soal 

M : Skor rata-rata total 

St
2
  : Varians total  (Sugiyono, 2018).                                          
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Untuk mengetahui kriteria reliabilitas instrument, digunakan pedoman yang 

dapat dilihat pada Tabel berikut ini : 

Tabel 3.8 Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Interval r11 Kriteria 

0,8 <  r  ≤ 1,0 Sangat Tinggi 

0,6 <  r  ≤ 0,8 Tinggi 

0,4 <  r  ≤ 0,6 Cukup 

0,2 <  r  ≤ 0,4 Rendah 

r  ≤ 0,2 Sangat Rendah 

 

   Soal dikatakan reliabel jika r11 > rtabel dengan taraf signifikansi 5 %.  

    

3.9 Teknik Analisa Data 

Analisa data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat 

ditafsirkan lebih baik. Selanjutnya Moeleong berpendapat bahwa analisis data 

dapat juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang 

berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian (Ibid, 2010).  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan analisis statistik deskriftif  dan analisis statistik infersial sebagai 

berikut: 

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanda bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (sugiono, 2018). 

3.9.1.1 Menghitung Rata-Rata (Mean) 

Rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
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x' = ∑ Xi)*+!n  

Keterangan: x'	   : Rata-rata nilai  

Xi  : Data ke-i sampai ke-n 

n    : Banyaknya data (Kadir, 2015, 53) 

3.9.1.2 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 

       Keterangan:  

R       : Rentang  

       Xmax   : Data terbesar dalam kelompok  

       Xmin   : Data terkecil dalam kelompok (Kadir, 2015, 63). 

 

3.9.1.3 Jumlah Kelas Interval  

Jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  K = 1 + 3,3 Log n  

Keterangan:  

K    : Jumlah kelas interval  

n     : Jumlah data observasi  

log  : Logaritma (Sugiono,2017,37). 

 

3.9.1.4 Menentukan Panjang Kelas  

Untuk menentukan panjang kelas dapat dihitung dengan rumus sebagai: 

Panjang	Kelas	(P) = 45)67)8	9767	(4):;<=7>	?5=7@	(?) 
       Keterangan:  

       P   : Panjang Kelas  

       R   : Rentang Data  

       K   : Jumlah Kelas Interval (Sugiono. 2017, 37). 
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3.9.1.5 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: 

A� = �∑ (BC −	B̅)�EC+!� − 1  

Rumus standar deviasi: 

S = G∑ (x* − x')�)*+!n − 1  

                   Keterangan: 

S
2
    : varians 

S     : standar Deviasi 

Xi   : nilai x ke-i  B̅     : Rata-rata 

 n    : Jumlah sampel (Budiono, 2009, 48). 

3.9.1.6 Menghitung Perssentase  

Untuk menghitung persentase digunakan rumus sebagai berikut:  

P = ∑HN X	100% 

         Keterangan:   

         P    : Persentase 								∑F			:	Jumlah Frekuensi 

        N    : Jumlah Responden (Sudiono,2006,14). 

 

3.9.1.7 Tabel Kecenderungan (Kategori) 

 

Deskripsi selanjutya adalah menentukan pengkategorian skor (X) yang 

diperoleh masing-masing variabel. Dari skor tersebut kemudian dibagi menjadi 
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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). 

 

3.9.2 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). 

3.9.2.1 Uji Prasyaratan Analisis  

3.9.2.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas ini dilakukan untuk menentukan apakah kelas tersebut 

berdistribusi atau tidak. Mengetahui ada tidaknya perbedaan proporsi subjek, 

objek, kejadian, dan lain-lain. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

ada data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan 

adalah rumus Chi Kuadrat: 

�� = ∑ (NOPNQ)RNQSC+!    

 

Keterangan: 

X
2
   : Chi Kuadrat 

Fo    : frekuensi yang diobservasi 

fe    : frekuensi yang diharapkan (Sugiyono, 2017) 
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3.9.2.1.2 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 independent (Bebas) terhadap variabel dependent 

(Terikat) sekaligus untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai pengaruh 

yang linear atau tidak secara signifikan. Rumus uji linearitas adalah sebagai 

berikut: 

HTCUVEW = XY	(Z[)XY	(\)    

Keterangan : 

JK (TC)   :  Jumlah kuadrat tuna cocok ]^	(_)      :  Jumlah kuadrat galat. (Sugiyono, 2017) 

3.9.2.1.3 Uji Multikolonieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Independen). Model regresi 

yang baik sebaliknya tidak terjadi korelasi diatara variabel independen (Nugroho, 

2010). Salah satu alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas  di 

dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya serta 

nilai variance inflation factor (VIF)dan tolerance.Pedoman suatu model regresi 

yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka tolerance mendekati 1. 

Bata VIF adalah 10. Jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Rumus yang digunakan adalah: 

`aH = !!P	bcR	  (Ismail, 2018) 
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3.9.2.1.4 Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastistas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari pengamatan satu ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan saru 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. 

Pengujian heteroskedastistas menggunakan program aplikasi SPPS versi 21. 

3.9.2.1.5 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: 

� = ∑ 	(defRP	defc) RgehR ∑ deRgehc    

Keterangan: iU    : Residual tahun t iUP!			: Residual satu tahun sebelumnya (Ismail, 2018) 

       Tabel . 3.9  Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi  

Hiopotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Disicion dl≤d≤du 

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

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

Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negatif 
Tidak ditolak Du<d<4-du 

       Sumber: Imam Ghozali, 2013: 111 

3.9.2.2 Pengujian Hipotesis  

3.9.2.2.1 Analisis Regresi Sederhana 
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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 seberapa 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 turunnya 

suatu tingkat variabel Y, begitupun sebaliknya. Rumus regresi linear sederhana 

yaitu: 

             j = k + lB           

  Keterangan : 

     y : Subjek dalam variabel dependent yang diprediksi 

    k : 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 independent yang mempunyai nilai 

tertentu. (Sugiyono, 2014) 

 

3.9.2.2.2 Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda dapat digunakan juga untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode statistik. Peralatan 

analisis statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

ganda, yang mana dalam pengelohannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

SPPS versi 21. Analisis ini akan mengestimasi semua variabel bebas (X), 
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sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat (X1), dan (Y2) 

yaitu dengan formulasi sebagai berikut: 

																																	j = k +	l!	B! +	l�	B�     
  

Keterangan: 

  X1 : Kompetensi pedegogik 

  X2 : Variabel kompetensi  profesional 

  Y : Variabel motivasi belajar 

   b1         : Koefisien  regresi kompetensi pedegogik kompetensi  

profesional 

   b2 : Koefisien regersi motivasi belajar (Riduwan, 2012). 

        

3.9.2.2.3 Analisis Korelasi Berganda Product Moment 

Analisis korelasi Berganda Product Moment memiliki rumus yaitu sebagai 

berikut: 

																								m��!�� = G��.��!+ ��.���− 2���!������!��			1 − ��.�!��  

Keterangan:  

Ryx1x2   : Korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y 

   ryx1        : Korelasi i product moment Y dengan X1 

  ryx2        : Korelasi product moment Y dengan X1 

    rx1x2    : Korelasi product moment X1 dengan X2 

Tabel 3.10 Kriteria Koefisien Korelasi 

Interval Korelasi 
 

Tingkat Pengaruh 

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 

3.9.2.2.4 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Uji signifikansi adalah uji yang dilakukan untuk menentukan uji hipotesis, 

dengan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2006). 
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   t= 
n√EP!√!PnR  

Keterangan: 

   r     : Regresi antara dua sampel 

   n    : Jumlah sampel  

   Dengan kriteria pengujian: 

   H0   : Diterima jika t- hitung < t-tabel 

   H1   : Diterima jika t-hitung ≥ t-tabel 

 

3.9.2.2.5 Kognitif Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah 0 < R
2 

< 1. Koefisien determinasi yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir pada semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi 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: 

          ^p = m�B	100%                                   

      Keterangan: 

  KD  : Koefisien determinasi atau seberapa jauh perubahan              

variabel Y dipergunakan oleh variabel X m�         : Kuadrat koefisien korelasi  

100% : Pengali yang menyatakan dalam presentase (Nurimawati,    

2010). 
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Menurut Guilford untuk menentukan serta mengetahui tinggi rendahnya 

pengaruh koefisien determinasi tersebut dapat dilihat berikut:  

Tabel 3.11 Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi  

Pernyataan Keterangan 

(1) (2) 

0%-4% Rendah/lemah sekali 

5%-16% Rendah tapi pasti 

17%-49% Cukup tinggi 

50%-80% Tinggi 

81%-100% Tinggi sekali 

Sumber: Sugiyono, 2012 

 

 


