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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan survey dengan 

penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah “suatu penemuan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang kita ketahui”. Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) dan 

Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI-MIPA 

SMA Negeri 1 Ladongi” melalui data berupa angka-angka yang kemudian 

diolah secara tepat dan dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh. 

3.2 Tempat dan waktu penelitian  

3.2.1 Tempat 

Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Ladongi, Jln 

Haluoleo No 08. Kel. Welala. Kec. Ladongi. Kab. Kolaka Timur. 

3.2.2 Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada Desember 2020 sampai 

dengan Januari 2021. 
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3.3 Variabel Penelitian dan Desain Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini 

adalah kecerdsan emosional (X1) dan motivasi belajar (X2) dan 

yang menjadi variabel terikat (dependept variable) adalah hasil 

belajar siswa (Y). Jadi dalam penelitian ini ada dua variabel yang 

digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

3.3.2    Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian ini 

menganalisis pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. 

Variabel yang akan dikaji terdiri atas dua macam, yakni: variabel 

terikat dan variabel bebas. 

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan  kerangka 

pikir atas konstruk Pengaruh Kecerdasan emosional dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas XI-MIPA 

SMA Negeri 1 Ladongi. 

Paradigma pengaruh antara variabel terikat dan variabel-

variabel bebas dapat divisualisasikan dalam bentuk konstelasi 

pengaruh sebagai berikut. 
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Gambar 3.1. Konstelasi pengaruh antara variabel penelitian  

 

Keterangan : 

  X1 : Kecerdsan Emosional 

  X2 : Motivasi Belajar 

  Y  : Hasil Belajar 

   : Menunjukan adanya pengaruh pada tiap variabel 

3.4 Sumber Data 

Dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data yaitu. 

1) Sumber  data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh dari 

sumber pertamanya. Adapun data penelitian ini menggunakan 

instrumen/angket dan wawancara siswa kelas XI-MIPA SMA Negeri 1 

Ladongi.  

(2) sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

sebagai  penunjang   dari  sumber  pertama, yang yang diperoleh  dalam 

bentuk dokumen-dokumen hasil belajar biologi siswa melalui Rapor. 

 

 

 

X1 

X2 

Y 
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3.5 Populasi Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

beberapa karakteristik populasi yaitu tempat siswa belajar, jenis kelamin. 

Berdasarkan karakteristik tersebut peneliti menetapkan sample dengan 

metode profosional random sampling (Sugiyono, 2002, h 57).  

Populasi target dalam penelitian ini adalah siswa  XI-MIPA SMA 

Negeri 1 Ladongi, dengan kondisi pada tahun ajaran 2020/2021, dapat dilihat 

pada table 3.1 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Siswa Kelas XI-SMA Negeri 1 Ladongi Tiap 

Kelas 

NO NAMA KELAS JUMLAH SISWA 

1 Kelas MIPA 1 35 

2 Kelas MIPA 2 35 

3 Kelas MIPA 3 35 

4 Kelas MIPA 4 33 

5 Kelas MIPA 5 32 

 

JUMLAH 170 

 

Terdapat beberapan metode untuk menentukan banyaknya sampel dari 

sebuah populasi, Dengan menggunakan rumus dari Yamane  (Riduan dan 

Kuncoro, 2007. h 44),  yaitu: 

 



 

35 
 

 

 

 Dimana:     n  = jumlah sampel.  

                    N  = jumlah Populasi.  

                          d² = presisi yang ditetapkan. 

Diketahui jumlah populasi siswa XI-MIPA SMA Negeri 1 Ladongi N 

= 170 orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar = 10%. Maka 

berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel (n) sebagai berikut. 

 

 

Demikian yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini  sebanyak 

62 responden. Untuk lebih jelasnya secara proporsional random sampling 

dengan rumus alokasi proporsional sebagai berikut. 

𝑛𝑖= 
𝑁𝑖

 𝑁
𝑛 

Dimana:  ni = jumlah  sampel menurut stratum 

 n  = jumlah sampel seluruhnya 

 Ni = jumlah populasi menurut stratum 

 N  = jumlah populasi seluruhnya. (Riduan dan Kuncoro, 2007: 47) 

 

 

 

 

n =
𝐍

𝐍𝐝² +𝟏
 

n =
N

Nd² +1
= 

170

(170) (0,12) +1
 = 

170

(170) (0,01) +1
 = 

170

2,70
=  62 orang 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.2 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Tiap Kelas 

NO 
KELAS 

JUMLAH 

SISWA 

JUMLAH SAMPEL 

TIAP KELAS 

1 Kelas MIPA 1 35 35X62/170 13 

2 Kelas MIPA 2 35 35X62/170 13 

3 Kelas MIPA 3 35 35X62/170 13 

4 Kelas MIPA 4 33 33X62/170 12 

5      Kelas MIPA 5                   32 32X62/170 11 

  JUMLAH                     70 62 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik  Proportional Random Sampling dengan cara undian. Dalam 

random sampling setiap kelas dalam populasi memiliki kesempatan untuk 

menjadi sampel. Proporsional digunakan untuk menentukan jumlah 

sampel pada masing-masing kelas. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian  ini  metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

3.6.1 Angket (Kuesioner) 
 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang digunakan 

oleh peneliti sebagai instrument penelitian, metode   yang  

digunakan  adalah  dengan kuesioner tertutup, yang dikembangkan 
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dengan model skala Likert dan menggunakan skala frekuensi 

verbal lima pilihan, yaitu: 1) sangat sering, 2) sering, 3) kadang-

kadang, 4) jarang, 5) tidak pernah. 

 Pemberian skor digunakan skala Likert yang merupakan 

salah satu cara untuk menentukan skor. Kriteria penilaian ini 

digolongkan dalam lima kategori dengan penilaian sebagai 

berikut: 

1) Kategori positif terdiri dari. 

a) sangat setuju, diberi skor 5 

b) setuju, diberi skor 4 

c) kurang setuju diberi skor 3 

d) tidak setuju, diberi skor 2 

(e) sangat tidak setuju, diberi skor 1 

1) Kategori negatif terdiri dari. 

a) sangat setuju, diberi skor 1 

b) setuju, diberi skor 2 

c) kurang setuju, diberi skor 3 

d) tidak setuju, diberi skor 4 

e) sangar tidak setuju, diberi skor 5 

3.6.2 Dokumen (Penelusuran Dokumen) 

Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  

berlalu  (Sugiono, 2002, h. 326). Metode dokumentasi adalah cara 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prapasasti,  notulen  
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rapat,  agenda,  dan  sebagainya  (Arikunto,  2013,  h.  274). 

Metode dokumentasi  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  

mendapatkan  data siswa dan data hasil belajar siswa kelas XI-

MIPA SMA Negeri 1 Ladongi. 

3.7   Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam  maupun  sosial  yang diamati  dalam  penelitian  

(Arikunto,  2013,  h.  148). Jumlah  instrumen  penelitian  tergantung pada 

jumlah  variabel penelitian  yang telah ditetapkan untuk diteliti. Dalam 

penelitian ini ada dua instrument yang akan di buat.  

Goleman (2016, h.149) berpendapat bahwa kecerdasan emosional 

dalam diri akan nampak ketika seseorang mampu mengenali perasaan diri 

dan orang lain sehingga mampu memotivasi diri, mengelola emosi diri 

sehingga mampu membangun sebuah hubungan sosial. Kisi-kisi instrumen 

dikembangkan berdasarkan teori kemudian diturunkan ke dalam definisi 

operasional yang menjelaskan bahwa kecerdasan emosional adalah skor 

kemampuan individu dalam beradaptasi serta mampu memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan keadaan emosi diri, orang lain dan 

hubungan kedua-duanya yang diukur melalui a) Kesadaran diri, b) 

pengaturan diri, c) empati dan d) Keterampilan sosial. 

 

 

 



 

39 
 

Untuk menyusun pernyataan maka dibuat kisi-kisi sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Kecerdasan Emosional 

No Indikator No Item Jumlah 

1 Kesadaran Diri 1,2,3,4,5 5 

2 Pengaturan Diri 6,7,8,9,10,11 6 

3 Empati 12,13,14,15,16,17 6 

4 Keterampilan Sosial 18,19,20,21,22,23 6 

Jumlah 23 23 

 

Motivasi merupakan sesuatu yang penting bagi seseorang, 

menurut Arjuniwati, 2019, motivasi berakar dari kata -motifill yang 

bermakna sebagai suatu tekad yang ada dalam diri individu untuk 

melakukan suatu kegiatan serta motivasi sebagai daya dorong untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan semangat dalam aktivitas belajar. 

Motivasi yang ada dalam diri siswa sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan dalam berproses dan hasil belajar siswa, berdasarkan 

fungsinya motivasi adalah dorongan yang ada di dalam diri manusia untuk 

mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut mengarah pada hasil belajar yang 

berorientasi pada nilai yang akan didapat. Kisi-kisi instrumen 

dikembangkan berdasarkan teori kemudian diturunkan ke dalam definisi 

operasional yang menjelaskan tentang motivasi belajar. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar 

No Indikator No Item Jumlah 

1 Tekun dalam menghadapi tugas 1,2,3,4 4 

2 Ulet dalam menghadapi kesulitan 5,6,7,8 4 

3 Menunjukan Minat 9,10 2 

4 Senang Bekerja Mandiri 11,12,13 3 

5 Dapat mempertahankan pendapatnya 14,15,16,17 4 

6 Tidak mudah melepas hal yang 

diyakini itu 

18,19 2 

7 Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal 

20,21,22,23 4 

Jumlah 23 23 

 

3.8   Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur 

yang digunakan mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur 

yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang 

kecil. Sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. 

Validitas menunkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang ingin diukur. 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item, 

yaitu mengkolerasikan skor tiap butir dengan skor total yang 

merupakan jumlah dari tiap skor butir. Penerimaan dan penolakan 

butir-butir instrumen diperoleh melalui perhitungan dengan harga 

kritis r yang diperoleh dari tabel r pada α = 0,05 dan n= 30 yaitu 
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sebesar 0,361. Suatu butir instrumen dapat dipertahankan apabila 

memiliki koefisien (r) > 0,361. 

Menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi 

Pearson Product Moment yaitu. 

r1 =     

     2222  







YYnXXn

YXXYn

 

Keterangan: 

rxy= Koefisien antara variabel X 

Y N  = Jumlah sampel 

ƩX = jumlah skor item 

ƩY = jumlah skor soal 

Ʃ    =  jumlah  hasil  perkalian  antara  skor  X  dan  skor  

Y (Arikunto, 2013, h. 213). 

Tabel 3.5 Kriteria Validitas Instrumen 

Rentang Korelasi Kriteria 

Rxy≤0,00 Tidak valid 

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

0,00<rxy≤0,04 Validitas rendah 

0,00<rxy≤0,60 Validitas sedang 

0,00<rxy≤0,80 Validitas sedang 

0,00<rxy≤1,00 Validitas sangat tinggi 

(Surapranata, 2009. h 47) 

Setelah ditentukan rxy = r hitung kemudian dibandingkan dengan t 

table pada taraf signifikan 5 % jika rxy≥t table maka butir soal dinyatakan valid. 

Sedangkan jika rxy t table maka butir soal dinyatakan tidak valid sehingga 

diperbaiki atau dibuang 
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3.8.2 Uji Reliabilitas 

 Sebuah alat ukur atau pernyataan dalam angket 

dikategorikan reliable (andal). Jika alat ukur yang digunakan dapat 

mengukur secara konsisten atau stabil meskipun pernyataan 

tersebut di ajukan dalam waktu yang berbeda. Uji reliabilitas 

dilakukan terhadap butir pernyataan atau pernyataan yang sudah 

valid. Pengujian ini dilakukan untuk mengatahui seberapa jauh 

hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama. 

 Koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. koefisien reliabilitas 

instrumen dilakukan melalui program Excel.Variansi butir dan 

variansi total instrumen dihitung dengan menggunakan rumus: 

s2 = 
 

n

n

X
X




2

2

 

Keterangan: 

s2        = Varians, selalu dituliskan dalam bentuk kuadrat,   karena 

standar deviasi kuadrat. 

(Σx)2  = Kuadrat jumlah skor yang diperoleh siswa. 

Σx2     = Jumlah kuadrat skor yang diperoleh siswa. 

n         = banyaknya subjek pengikut tes. 

Tabel 3.6 Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi Reliabilitas 
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0,80 ≤ r ≤ 1,00 Sangat Tinggi Sangat tetap/sangat baik 

0,60 ≤ r < 0,80 Tinggi Tetap/baik 

0,40 ≤ r < 0,60 Sedang Cukup tetap/ cukup baik 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah Tidak tetap/buruk 

r < 0,20 Sangat Rendah Sangat tidak tetap/sangat tidak baik 

(Sudjana, 2005. h 16) 

 

3.9      Teknik Analisis Data  

3.9.1   Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Penggunaan teknik analisis data secara deskriptif untuk 

memperoleh gambaran karakteristik penyebaran skor setiap 

variabel yang diteliti. Analisis deskriptif digunakan dalam hal 

penyajian data, ukuran sentral, dan ukuran penyebaran. Penyajian 

data menggunakan daftar distribusi dan histogram. Ukuran sentral 

meliputi mean, median, dan modus. Ukuran penyebaran meliputi 

varians dan simpangan baku. 

3.9.1.2   Menghitung Rata-rata (Mean) 

Rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

  

 

Keterangan: 

 = rata-rata sampel 

 = nilai observasi ke-1 

n=jumlah sampel 

3.9.1.3   Menghitung Rentang Data 
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Rentang data (range) dapat diketahui dengan 

jalan mengurangi data yang terbesar dengan data terkecil 

yang ada dalam kelompok itu. Rumusnya adalah: 

R=Xmax-Xmin  

Keterangan : 

R = Rentang 

Xmax = Data terbesar dalam kelompok 

Xmin = Data terkecil dalam kelompok 

3.9.1.4   Jumlah kelas interval 

Jumlah kelas interval dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

K= 1+3,3 Log a 

Keterangan : 

K = jumlah kelas interval 
 

n  = jumlah data observasi 
 

log = logaritma (Sugiono, 2002, h. 37) 

 

3.9.1.5   Menentukan panjang kelas 

Untuk menentukan panjang kelas dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Panjang Kelas (P) = Rentang data (R) 

                              Jumlah kelas (K) 

Keterangan: 
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P = panjang kelas 
 

R = rentang data 
 

K = jumlah kelas interval 

 

3.9.2     Varians dan Standar Devisiasi 

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 sbaran 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: 

 

 

 

Keterangan : 

S
2 

= varians 

S = standar Deviasi 

Xi= nilai x ke-i 

X  = Rata-rata 

n  = Jumlah sampel 

3.9.3 Tabel Kecenderungan (Kategori) 

Analisis deskripsi selanjutnya adalah menentukan 

pengkategorian skor (X) yang diperoleh dari masing-masing 

variabel. Masing-masing skor dari variabel kemudian dibagi 
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menjadi empat kategori. Pengkategorian ini berdasarkan Mean 

(M) dan Standar Deviasi (SD) yang diperoleh. Tingkat 

kecenderungan dibedakan menjadi 4 kategori dapat dilihat pada 

table 3.7. 

Tabel 3.7 Penentuan Kategori Kecerdasan Emosional dan 

Motivasi Belajar  

Interval Kategori 

X > (Me + Sd) Tinggi 

Me < X < (Me + Sd) Sedang 

(Me – Sd) < X < Me Rendah 

Dibawah (Me – Sd) Sangat Rendah 

(Sumber: Mardapi, 2015: 37). 

 

  3.9.4     Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis yang digunakan adalah uji 

normalitas. Uji normalitas galat taksiran regresi dengan 

menggunakan teknik Uji linearitas dengan menggunakan uji 

ANAVA Riduwan, (2005, h 119) 

3.9.4.1    Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau 

mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data 

yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak 

menceng ke kiri atau ke kanan). 

 

Keterangan : 

X2 = Nilai X2 
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Oi = Nilai observasi 

Ei = Nilai expected / harapan, luasan interval kelas 

berdasarkan tabel normal dikalikan N (total frekuensi) (pi 

x N) 

N = Banyaknya angka pada data (total frekuensi) 

3.9.4.2   Uji Linearitas 

Uji Linearitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dua variable mempunyai hubungan yang linear 

atau tidak secara signifikan.Pengujian ini melihat 

bagaimana variable (X) mempengaruhi variable (Y), baik 

itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding 

terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat 

dalam analisis korelasi atau regresi linear. 

Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut : 

Fhitum = JK (TC) 

JK (G) 

Keterangan: 

JK (TC) = jumlah kuadrat tuna cocok 

JK (G) = Jumlah kuadrat galat 

3.9.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dalam 

satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya (Imam 

Ghozali, 2011: 139). 

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel 
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dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi 

ada tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu dalam grafik scatter plot antara 

ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang 

terprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di-

standardised. Dasar pengambilan keputusan untuk uji 

heteroskedastisitas adalah: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk 

pola tertentu (bergelombang, melebur kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

3.9.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi linear pada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 

(sebelumnya) (Imam Ghozali, 2011: 110). 

Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala 

autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji autokorelasi 

dengan uji Durbin-Watson (DW test) adalah sebagai berikut: 
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1) Jika Dw (Durbin watson) lebih kecil dari dL atau lebih 

besar dari (4 – dL) maka H0 ditolak, artinya terdapat 

autokorelasi 

2) Jika Dw (Durbin watson) terletak antara dU dan dL (4 – 

dL) maka H0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. 

3) Jika Dw (Durbin watson) terletak antara dL dan dU atau 

diantara (4 – dU) dan (4 – dL) maka tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti. 

3.9.4.5 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti antara variabel bebas yang 

satu dengan variabel bebas lainnya dalam regresi saling 

berkorelasi linear (Hasan, 2010: 292). Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel dependen. Menurut Imam 

Ghozali (2011: 105) menyatakan salah satu cara untuk 

menyatakan uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil analisis data. 

Jika VIF > 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Sedangkan 

jika VIF < 10, maka variabel bebas tersebut tidak mempunyai 

persoalan multikolinearitas. 

 

3.9.5 Uji Hipotesis 

3.9.5.3 Analisis Regresi Sederhana 
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Analisis regresi sederhana adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat 

dengan menggunakan variabel bebas. Pendapat lain menurut 

Gujarati dalam Jonathan Sarwono mendefinisikan analisis 

regresi sebagian kajian terhadap hubungan satu variabel yang 

disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua 

variabel yang menerangkan. Variabel pertama disebut juga 

dengan variabel terikat dan variabel kedua disebut sebagai 

variabel bebas (Jonathan, 2012: 181). Adapun rumus regresi 

sederhana yaitu: 

 

Sementara rumus untuk mencari a dan b adalah sebagai berikut: 

𝒂 =  
∑ 𝑿𝒀−𝒏(�̅�)(�̅�)

∑ 𝑿𝟐− 𝒏(�̅�𝟐)
     ,   𝒃 = �̅� − 𝒃(�̅�) 

Keterangan: 

Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

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

b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan 

angka peningkatan ataupun penurunan variabel.  

X : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu. (Ali Anwar, 2009: 149) 

 

 

Teknik analisis ini menguji hipotesis pertama dan 

hipotesis kedua terkait ada tidaknya pengaruh antara satu 

variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu untuk mengetahui 

Y = a + bX 
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kecerdasan emosional (X1) Terhadap Hasil Belajar Biologi (Y) 

Siswa Kelas XI MIPA di SMAN 1 Ladongi (Hipotesis pertama), 

dan Pengaruh Motivasi Belajar Siswa (X2) Terhadap Hasil 

Belajar Biologi (Y) Siswa Kelas XI MIPA di SMAN 1 Ladongi 

(hipotesis kedua). Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis 

pertama dan hipotesis kedua yaitu: 

1. Mencari koefisien korelasi sederhana antara kecerdasan (X1) 

dengan Hasil Belajar Biologi (Y), dan Motivasi Belajar 

Siswa (X2) dengan Hasil Belajar Biologi (Y), pada rumus 

sebagai berikut: 

𝒓𝒙𝒚 =  
∑ 𝒙𝒚

√(∑ 𝒙𝟐)(∑ 𝒚𝟐)
 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara X1 atau X2 dan Y 

Ʃxy : Jumlah produk antara X1 atau X2 dan Y 

ƩX2 : Jumlah kuadrat skor X1  atau X2 

ƩY2 : Jumlah kuadrat skor Y  (Sutrisno Hadi, 2004: 4). 

Selanjutnya rhitung dikonsultasikan dengan rtabel pada 

taraf signifikan 5% (0,05). Apabila rhitung lebih besar dari 

rtabel maka terdapat hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat dan hipotesis yang diajukan diterima. Jika 

rhitung lebih kecil dari rtabel maka tidak terdapat hubungan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan hipotesis 

yang diajukan ditolak. Jika nilai rhitung > 0, maka 

korelasinya bersifat positif. Namun jika rhitung < 0, maka 

korelasinya bersifat negatif. Untuk melihat tingkat 



 

52 
 

korelasinya dapat dikategorikan menggunakan tabel 

interpretasi nilai r dapat dilihat pada table 3.8. 

Tabel 3.8 Interpretasi nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi  

0,80 – 1,00 Sangat kuat 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

(Sugiyono, 2009: 184) 

2. Mencari koefisien determinan (r2) antara variabel X1 dan X2 

terhadap variabel Y, dengan rumus sebagai berikut: 

𝒓(𝟏)
𝟐 =  

𝒂𝟏 ∑ 𝒙𝟏𝒚

∑ 𝒚𝟐
 

𝒓(𝟐)
𝟐 =  

𝒂𝟐 ∑ 𝒙𝟐𝒚

∑ 𝒚
 

 KD= R2 x 100% 

Keterangan: 

r2
(1,2) : Koefisien determinan antara Y dengan X1 dan X2 

Ʃx1y : Jumlah produk antara X1 dengan Y 

Ʃx2y : Jumlah produk antara X2 dengan Y 

a1 : Koefisien prediktor X1 

a2 : Koefisien prediktor X2 

Ʃy2 : Jumlah kuadrat kriterium Y (Sutrisno Hadi, 2004: 

22). 

Nilai koefisien determinan (r2) menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh variabel kecerdasan emosional dan 
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motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar biologi yang 

diteliti. 

3. Menguji signifikan koefisien korelasi dengan menggunakan 

uji-t. Uji-t ini digunakan untuk mengetahui signifikan antar 

variabel. Adapun rumus yang digunakan dalam Uji-t adalah 

sebagai berikut:  

𝒕 =  
𝒓(√𝒏 − 𝟐)

(√𝟏 − 𝒓)
 

 

Keterangan: 

t : t hitung 

r : Koefisien korelasi 

n : Jumlah responden 

r2 : Kuadrat koefisien korelasi (Sugiyono, 2007: 230). 

Pengambilan kesimpulan bahwa dengan 

membandingkan antara thitung dengan ttabel . Jika thitung > ttabel 

dengan taraf signifikan 5% (0,05) maka variabel bebas 

(X1,X2) adanya pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat (Y). Dan sebaliknya, jika thitung < ttabel maka variabel 

bebas (X1,X2) tidak adanya pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat (Y). 

 

 

 

3.9.5.4 Analisis Regresi Berganda 
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Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna 

untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-

variabel. Analisis regresi berganda digunakan untuk 

menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel bebas 

yang jumlahnya lebih dari dua terhadap variabel terikat. 

Menurut Suharyadi dan Purwanto, 2011: 210) model persamaan 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

Y : Subyek dalam variabel dependen atau skor yang   

diprediksikan 

a : Konstanta 

X1 dan X2 : Variabel bebas I dan II 

B1 dan b2 : Koefisien regresi  

Sedangkan cara untuk menghitung harga a, b1, dan b2 

menggunakan persamaan rumus sebagai berikut: 

𝒃𝟏 =  
(∑ 𝒙𝟐

𝟐)(∑ 𝒙𝟏𝒚) − (∑ 𝒙𝟐𝒚)(∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐)

(∑ 𝒙𝟏
𝟐)(∑ 𝒙𝟐

𝟐) −  (∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐)𝟐
 

𝒃𝟐 =  
(∑ 𝒙𝟏

𝟐)(∑ 𝒙𝟐𝒚) − (∑ 𝒙𝟏𝒚)(∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐)

(∑ 𝒙𝟏
𝟐)(∑ 𝒙𝟐

𝟐) −  (∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐)𝟐
 

𝒂 =  �̅� −  𝒃𝟏(�̅�𝟏)𝒃𝟐(�̅�𝟐)  (Ali Anwar, 2009: 161) 

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menguji 

hipotesis ketiga, yakni variabel kecerdasan emosional (X1) dan 

variabel motivasi belajar siswa (X2) secara bersama-sama 

terhadap variabel hasil belajar biologi (Y). Adapun langkah-

Y = a + b1x1 + b2x2 
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langkah dalam pengujian hipotesis ketiga ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mencari koefisien determinan antara variabel bebas (X1 dan 

X2) dengan variabel terikat (Y). Koefisien determinan 

adalah tingkat pengaruh variabel bebas (X1 dan X2) secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (Y), dengan 

menggunakan rumus: 

𝑹𝒚(𝟏,𝟐)
𝟐 =  

𝒂𝟏 ∑ 𝒙𝟏 𝒚 +  𝒂𝟐 ∑ 𝒙𝟐 𝒚

∑ 𝒚𝟐
 

Keterangan: 

R2
y(1,2) : Koefisien determinasi antara Y dengan X1 dan X2 

a1 : Koefisien prediktor 1 

a2  : Koefisien prediktor 2 

Ʃx1y  : Jumlah produk antara X1 dengan Y 

Ʃx2y : Jumlah produk antara X2 dengan Y 

ƩY2 : Jumlah kuadrat kriterium Y  

(Sutrisno Hadi, 2004: 25) 

 

2. Menguji keberartian analisis regresi berganda dengan 

menggunakan uji-F, dimana uji-F ini merupakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel terikat, dengan menggunakan 

rumus: 

𝑭𝒓𝒆𝒈 =  
𝑹𝟐(𝑵 − 𝒎 − 𝟏)

𝒎(𝟏 − 𝑹𝟐)
 

Keterangan: 

Freg  : Harga F garis regresi 

N  : Jumlah responden  
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m  : Jumlah variabel bebas 

R  : Koefisien korelasi ganda (Sutrisno Hadi, 2004: 23) 

Harga Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf 

signifikan 5% (0,05). Jika Fhitung > Ftabel maka adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas (X1 

dan X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). 

Dan sebaliknya, jika Fhitung < Ftabel maka tidak adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas (X1 

dan X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). 

3.9.6     Hipotesis Statistik  

1.  H0 : ß1 = 0; (X1 tidak berpengaruh terhadap Y) 

     H1 : ß1 ≠ 0; (X1 berpengaruh terhadap Y) 

 

2.  H0 : ß2 = 0; (X2 tidak berpengaruh terhadap Y) 

     H1 : ß2 ≠ 0; (X2berpengaruh terhadap Y) 

Keterangan : 

 X1 = Kecerdasan Emosional 

      X2 = Motivasi Belajar 

Y = Hasil Belajar Biologi 

 

 

 

 

 

 


