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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskripsi korelasional dengan 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian korelasional adalah 

penelitian untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya 

serta menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, beberapa eratnya 

hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu. Hubungan antara satu dengan 

beberapa variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan 

signifikansi secara statistik  (Sukmadinata,2010).  

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh 

kemandirian siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang terhadap hasil belajar 

matematika terdapat 2 variabel yaitu kemandirian dan hasil belajar dimana X 

adalah variabel bebas yaitu kemandirian dan Y adalah variabel terikat yaitu hasil 

belajar.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di MTS Muhammadiyah 1 Malang Jalan Baiduri 

Sepah No.27, Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Malang. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 yaitu bulan november 

2017.  
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3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian merupakan rencana kegiatan penelitian yang disusun 

sedemikian rupa sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

Adapun bagan prosedur penelitian adalah sebagai berikut: 

Bagan 3.1 Prosedur penelitian 

3.3.1 Tahap Awal 

Tahap awal yang dilakukan yaitu melakukan studi literatur dengan mencari data, 

sumber atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian. Setelah itu, melakukan  observasi/ studi lapang untuk mengetahui gambaran 

langsung kondisi awal sekolah dan bagaimana proses pembelajaran didalam kelas yang 

akan diteliti. Setelah melakukan observasi, maka didapatkan permasalahan yang 

dijadikan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian. 

3.3.2 Tahap Penelitian 

Tahap penelitian dimulai dengan mendesain penelitian yaitu dengan 

menentukan jenis dan pendekatan penelitian, menentukan teknik analisis data, 

teknik pengumpulan data. Setelah mendesain penelitian lalu menyusun instrumen 
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yang akan digunakan dalam teknik pengumpulan data dan mengkonsultasikan 

kepada pembimbing dan melakukan validitas instrument. Instrumen yang sudah 

valid dapat digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Setelah desain 

dan instrumen telah dilakukan, peneliti mengurus administrasi pelaksanaan 

penelitian seperti surat penelitian dari kampus yang akan diberikan kepada pihak 

sekolah sebagai permohonan ijin untuk melakukan penelitian disekolah tersebut. 

Setelah administrasi di sekolah selesai maka menemui guru matematika untuk 

menjelaskan tujuan penelitian dan agar guru bisa memberi saran kelas yang mana 

yang akan dijadikan tempat penelitian. Penelitian dilakukan dengan melaksankan  

pengumpulan data yaitu melakukan tes dan menyebarkan angket kepada siswa. 

Setelah data terkumpul semua maka dilakukan analisis data yang telah diolah 

sebelumnya. 

 

3.3.3 Tahap Akhir 

Tahap akhir adalah tahap dimana menyimpulkan data yang telah dianalisis 

sesuai rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian dan diperoleh  data  

mengenai bagaimana pengaruh kemandirian terhadap hasil belajar siswa di 

sekolah yang diteliti yang akan di tulis dalam pembuatan laporan penelitian. 

 

3.4  Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang diteliti, dari hal tersebut 

subjek penelitian adalah 45 orang siswa kelas VII A dan VII C di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang. Dan objek penelitian merupakan hal yang diteliti yaitu 

kemandirian dan hasil belajar siswa. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid tentang pengaruh 

kemandirian dan hasil belajar siswa. Adapun teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah angket untuk melihat kemandirian siswa dan tes untuk 

melihat hasil belajar siswa.  

 

3.5.1 Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono, 2011). Angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan 

tertutup dan terbuka. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup, dimana setiap pernyataan telah disediakan alternatif jawaban. Angket 

berbentuk checklist dengan tujuan memudahkan siswa menjawab pertanyaan yang 

tersedia dan memudahkan peneliti dalam menganalisis jawaban tersebut. Angket 

dibagikan kepada siswa yang menjadi subjek penelitian setelah diadakan tes. 

Angket bertujuan untuk mengetahui kemandirian siswa. 

 

3.5.2 Tes Hasil Belajar 

 Tes yang digunakan adalah tes uraian yang menuntut siswa menjawab dalam 

bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan 

alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai tuntutan pertanyaan dengan menggunakan 

kata- kata dan bahasa sendiri (Sudjana,2014). Tes akan di ujikan pada seluruh kelas VII 

A dan VII C MTs Muhammadiyah 1 Malang. Pengumpulan data menggunakan tes 

bertujuan untuk mengetahui bagaiman hasil belajar siswa . 
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3.6 Data dan Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan tes. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data primer dimana data tersebut 

diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber yang diamati. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil angket untuk mengetahui kemandirian 

belajar siswa dan tes untuk hasil belajar siswa 

. 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk  

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lengkap 

dan sistematis sehingga lebih mudah mengolah serta digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang diteliti. Berikut adalah instrumen dalam penelitian ini: 

 

3.7.1 Angket Kemandirian  

 Angket dalam penelitian ingin mengetahui kemandirian siswa yang 

menjadi subjek penelitian. Sebelum dibuat angket maka harus mengetahui 

indikator dan sub indikator kemandirian yang akan digunakan untuk membuat 

kisi-kisi angket kemandirian. Indikator dan sub indikator yang digunakan 

bersumber dari ciri-ciri kemandirian dalam penelitian. Ciri-ciri kemandirian 

menurut Desmita (2004) yang ternyata selaras dengan pengertian kemandirian 

dalam penelitian, maka ciri-ciri kemandirian dalam penelitian ini menjadi 

indikator dan sub indikator kemandirian. 
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Tabel 3.1 Indikator dan Sub Indikator Kemandirian 

Indikator Sub Indikator 

Memiliki hasrat   bersaing untuk 

maju  

Kemauan untuk mengembangkan diri dalam 

belajar, mengembangkan cara berfikir dalam 

memecahkan masalah,  mempersiapkan 

pelajaran 

Mampu mengambil keputusan 

dan inisiatif untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi 

Bersikap tenang dalam menghadapi 

masalah/ tugas, bertanya jika ada pelajaran 

yang tidak mengerti, tidak menggantungkan 

belajar hanya dari guru tetapi mencari 

sumber lain untuk belajar 

Memiliki kepercayaan diri  Yakin dengan kemampuan yang dimiliki, 

tidak mudah terpengaruh, tidak mudah putus 

asa 

Bertanggung jawab atas apa 

yang dilakukan 

Mengerjakan tugas yang diberikan, disiplin 

dalam mengumpulkan tugas, berani 

mengambil resiko, mengerjakan Pekerjaan 

Rumah (PR)  dirumah  

Berdasarkan indikator dan sub indikator kemandirian maka dikembangkan 

menjadi pernyataan- pernyataan didalam lembar angket yang akan diisi oleh 

siswa. Pernyataan dalam angket terdiri dari 32 pernyataan dimana terdapat 17 

pernyataan favorable (+) dan 15 pernyataan unfavorable (-). Berikut kisi-kisi 

angket kemandirian siswa : 

Tabel 3.2 Kisi-kisi angket kemandirian 

 

Indikator 

 

 

Sub Indikator 

No.Pertanyaan 

 

 F ( + )     U F ( - ) 

 

Jumlah 

Memiliki Hasrat 

bersaing untuk 

maju 

1. Kemauan untuk 

mengembangkan diri dalam 

belajar 

2. Mengembangkan cara 

berfikir dalam memecahkan 

masalah 

3. Mempersiapkan pelajaran 

2, 28, 29          4, 32 

 

  10                      8 

 

   1                   11, 26 

 

5 

 

     2 

    

     3 

Mampu mengambil 

keputusan dan 

inisiatif untuk 
mengtasi masalah 

yang di hadapi 

1. Bertanya jika ada 

pelajaran yang tidak 

mengerti 
2. Mencari sumber lain 

untuk belajar 

    6                     13 

 

    9                       7 

     2 

 

     2 
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Indikator 

 

 

Sub Indikator 

No.Pertanyaan 

 

 F ( + )     U F ( - ) 

 

Jumlah 

Memiliki 

kepercayaan diri 

1. Bersikap tenang dalam 

menghadapi masalah/tugas 

2. Yakin dengan 

kemampuan yang dimiliki 

3. Tidak mudah terpengaruh 

4. Tidak mudah putus asa 

  30                      31 

 

  20                 5, 14, 

27 

 

22, 23                  15 

19, 25                  18 

2 

 

4 

 

 3 

      3 

 

Bertanggung jawab 

atas apa yang 

dilakukan 

 

 

 

1. Mengerjakan tugas yang 

diberikan disekolah 

2. Disiplin dalam 

mengumpulkan tugas 

3. Berani mengambil resiko 

4. Mengerjakan PR dirumah 

  12                   

 

  24 

   

  21                    16, 

17 

   3 

 1 

 

      1 

      

      3 

      1 

Keterangan :  F     = favorable ( pernyataan positif ) 

               U F         = Unfavorable ( pernyataan negatif ) 

Lembar angket sebelum disebarkan kepada siswa di uji kevalidannya 

terlebih dahulu. Pada penelitian ini melakukan uji kevalidan angket dengan 

meminta penilaian dari dua dosen Universitas Muhammadiyah Malang yaitu ibu 

Alfiani Athma Putri Rosyadi, M.Pd sebagai penguji pertama dan bapak Adi 

Slamet Kusumawardana, M.Si sebagai penguji kedua. 

 Suatu pernyataan yang valid berarti pernyataan dapat digunakan didalam 

lembar angket. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjuk sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud, berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung validitas 

dalam penelitian ini : 

   
 

 
 

 

Keterangan : 

P = Jumlah skor pengumpulan data setiap indikator dalam setiap komponen 

A= Banyak validator 
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Tabel 3.3 Interval skor validitas 

Interval Skor Kategori 

N = 5 

4≤  N < 5 

3 ≤  N < 4 

2≤  N < 3 

1 ≤  N < 2 

Sangat Valid  

Valid  

Cukup Valid  

Kurang Valid  

Tidak Valid  

 

Sumber : Mughifor, Susiloh dan Ibrohim (2016) 

Setelah menentukan rumus dan interval validitas maka dapat dilakukan 

perhitungan pada angket sehingga dapat diketahui pada pernyataan mana yang 

dapat digunakan atau tidak dapat digunakan dalam lembar angket yang akan 

disebar pada siswa kelas VII A dan VII C MTs Muhammadiyah 1 Malang. 

Berikut adalah hasil data dari validitas angket : 

Tabel 3.4 Validitas angket 

No Pernyataan 
Skor    Ket 

1 2   

1. Saya mempersiapkan buku, LKS, dan catatan 

matematika dirumah agar siap belajar matematika 

besok disekolah 

4 5 4,5 V 

2. Saya belajar sehari sebelumnya untuk materi yang di 

ajarkan d pertemuan selanjutnya 

4 4 4 V 

3. Saya mengerjakan PR dirumah 4 4 4 V 

4. Semangat belajar saya tiba-tiba hilang saat menerima 

materi matematika baru dikelas   

5 4 4,5 V 

5. Saya malu maju kedepan kelas untuk mengerjakan 

latihan soal 

4 3 3,5 C V 

6. Saya bertanya kepada guru ketika tidak paham 4 4 4 V 

7. Saya malas mencari sumber belajar selain yang 

dijajarkan guru 

4 3 3,5 C V 

8. Saya mengerjakan soal matematika dengan cara yang 

diajarkan guru 

5 4 4,5 

 

V 

9. Saya mengerjakan soal matematika dari buku atau 

sumber lain 

4 4 4 V 

10. Saya mengerjakan soal matematika dengan meihat 

contoh soal dan pembahasannya  

4 3 3,5 C V 

11. Saya belajar hanya ketika ada tugas 5 4 4,5 V 

12. Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru saat 

dikelas 

5 4 4,5 V 

13. Saya diam saja ketika ada materi yang tidak paham 4 4 4 C V 

14. Saya mengerjakan tugas dengan melihat pekerjaan teman 5 5 5 S V 
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No Pernyataan 
Skor    Ket 

1 2   

15. Saya ragu ketika jawaban berbeda dengan teman 5 5 5 S V 

16. Saya ragu mengumpulkan tugas jika jawabannya 

berbeda dengan teman 

4 5 4,5 V 

17. Saya takut jawaban saya salah 5 4 4,5 V 

18. Saya berhenti mengerjakan soal matematika saat 

tidak menemukan jawabannya 

4 3 3,5 C V 

19. Saya tetap mengerjakan soal matematika yang sulit 

walaupun lelah dan tanpa dorongan dari orang lain 

4 4 4 V 

20. Saya yakin dengan kemampuan matematika saya saat 

mengerjakan soal 

4 4 4 V 

21. Saya tetap mengumpulkan tugas walaupun 

jawabannya berbeda dari teman 

4 5 4,5 V 

22. Saya yakin dengan tugas yang saya kerjakan 

walaupun berbeda dengan teman 

5 4 4,5 V 

23. Saya yakin tugas matematika yang saya kerjakan 

benar 

4 5 4,5 V 

24. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu 5 5 5 S V 

25. Saya tetap semangat belajar matematika tanpa 

dorongan dari orang lain 

4 5 4,5 V 

26. Saya belajar hanya ketika ulangan 5 3 4 V 

27. Saya ragu akan mendapatkan nilai bagus saat ulangan 4 3 3,5 C V 

28. Saya mengevaluasi hasil belajar matematika saya 4 4 4 V 

29. Saya mengerjakan kembali soal ulangan ketika 

dirumah 

4 4 4 V 

30. Saya memotivasi diri ketika mendapatkan nilai jelek 4 4 4 V 

31. Saya merasa biasa saja ketika mendapatkan nilai 

jelek 

4 3 3,5 C V 

32. Saya malas mengerjakan kembali soal ulangan ketika 

dirumah 

4 3 3,5 C V 

 

Keterangan : V = Valid 

           CV = Cukup Valid  

 

 Pada tabel 3.4 diperoleh data bahwa dari 32 pernyataan untuk 3 pernyataan 

sangat valid, 21 valid dan 8 cukup valid. Jadi 32 pernyataan dapat dijadikan 

pernyataan kedalam angket yang akan disebar kepada siswa. Karena angket 

merupakan angket tertutup maka angket  disediakan alternatif jawaban. Berikut 

alternatif jawaban yang disediakan beserta skornya : 
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Tabel 3.5 Pedoman Penskoran Angket 

 

Alternatif jawaban favorable 

( + ) 

Skor Alternatif jawaban unfavorable ( 

- ) 

Skor 

Selalu (SL) 5 Selalu (SL) 1 

Sering (SR) 4 Sering (SR) 2 

Kadang- kadang (KK) 3 Kadang- kadang (KK) 3 

Hampir tidak pernah (HTP) 2 Hampir tidak pernah (HTP) 4 

Tidak pernah (TP) 1 Tidak pernah (TP) 5 

Sumber : Sugiyono (2011)  

 

3.7.2 Tes Hasil Belajar  

Tes yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Berikut adalah 

kompetensi dasar dan indikator yang akan digunakan dalam tes : 

Tabel 3.6 Kompetensi Dasar dan Indikator Tes 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

Menjelaskan persamaan 

dan pertidaksamaan linier 

satu variabel dan 

penyelesaiannya. 

1.Mengenal dan menyatakan konsep persamaan 

linier satu   variabel. 

2.Mengungkapkan penyelesaian persamaan linier 

satu variabel. 

 

Dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi materi 

persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel maka dibuat soal tes sebagai 

berikut : 

Tabel 3.7 Soal dan jawaban tes 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah persamaan dibawah ini 

adalah persamaan linier satu 

variabel ?? beri pejelasan jawaban 

anda 

          

Persamaan linier satu variabel 

karena memuat variabel   

berpangat 1 dan memuat tanda 

sama dengan “=” 

 

2. Tuliskan kalimat berikut menjadi 

kalimat matematika yang memuat 

persamaan linier satu variabel !! 

Uang tabungan Dinda dan Andi 

berjumah          0 sedangkan 
uang tabungan Andi berjumlah 
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No Pertanyaan Jawaban 

3. Selesaikan persamaan linier satu 

variabel dengan menggunakan 

penjumlahan dan pengurangan  

           

                                    

          
          

                                    

 

4. Jika              tentukan 

nilai dari     

 

                              

                              

           
           

                

             
  

 
        

 

 
  

               

Hal yang dianggap penting dalam membuat soal adalah aspek penilaian 

untuk mengukur pencapaian tujuan pemahaman materi yang menjadi tes. Aspek 

penilian juga dibuat agar memudahkan dalam memeriksa hasil tes.  Berikut adalah 

aspek penilaian pada tes ini antara lain : 

Tabel 3.8 Aspek penilaian soal tes 

NO Aspek Penilaian Skor 

1. ketepatan dalam menganalisis pertanyaan :  

a. sangat tepat dalam menganalisis pertanyaan 

b. kurang tepat dalam menganalisis pertanyaan 

c. tidak tepat dalam menganalisis pertanyaan 

d. tidak menganalisis pertanyaan 

 

4 

3 

2 

1 

2. Menentukan solusi dari permasalahan dalam soal : 

a. dengan tepat dalam menganalisis pertanyaan 

b. kurang tepat dalam menganalisis pertanyaan 

c. tidak tepat dalam menganalisis pertanyaan 

d. tidak mengerjakan soal 

 

4 

3 

2 

1 

3. menuliskan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal 

dengan benar : 

a. sousi yang ditulis sangat benar 

b. sousi yang ditulis kurang benar 

c. sousi yang ditulis tidak benar 

d. tidak menulis jawaban 

 

4 

3 

2 

1 

4. menentukan kesimpulan dari solusi permasalahan yang telah 

diperoleh dengan tepat : 

a. kesimpulan sangat sesuai dengan permasalahan 

b. kesimpulan kurang sesuai dengan permasalahan 

c. kesimpulan tidak sesuai dengan permasalahan 

d. tidak menentukan kesimpulan 

 

 

4 

3 

2 

1 
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NO Aspek Penilaian Skor 

5. menentukan alternatif-alternatif cara lain dalam 

menyelesaikanmasalah jika ada dengan benar : 

a. alternative menyelesaikan masalah sangat sesuai 

b. alternative menyelesaikan kurang sesuai 

c. alternative menyelesaikan tidak sesuai 

d. tidak menentukan alternatif penyelesaian lain 

 

 

4 

3 

2 

1 

  

3.8 Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan 

setelah semua data yang diperlukan telah didapatkan. Teknik analisis data 

digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kemandirian terhadap hasil 

belajar matematika siswa sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah : 

 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai dari data hasil 

penelitian yaitu dengan menguraikan atau menjabarkan data-data dari penelitian 

tentang kemandirian siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang. Data yang terkumpul 

dari lembar angket dianalisis dengan menggunakan perhitungan rata-rata setiap 

indikator. Analisis data angket menggunakan rumus : 

   
                           

               
 

Tabel 3.9 Kriteria Penelitian 

Skor Mean (R) Kriteria 

               Sangat Baik  

            Baik 

            Cukup Baik 

            Kurang Baik 

            Sangat Kurang 

Sumber : Usman (2003) 
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Selain data angket analisis deskriptif juga untuk mengetahui persentase tes 

hasil belajar untuk siswa yang lulus atau tidak lulus. Berikut adalah rumus yang 

digunakan  : 

    
 

 
        

Keterangan : 

PK = Persentase skor siswa 

N = Jumlah seluruh siswa 

n = jumlah siswa yang memiliki skor ≥ 70 atau nilai < 70 

 

 

3.8.2 Analisis Regresi Linier  Sederhana 

Regresi linier sederhana adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Persamaan regresi  linier 

sederhana (Sunyoto ,2008) dapat dirumuskan  sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y = Nilai variabel terikat yang diprediksi 

 a = Konstanta atau harga Y ketika X = 0 (Konstanta) 

 b = Koefisien regresi atau angka arah yang menunjukkan angka peningkatan atau 

penurunan variabel terikat yang didasarkan pada perubahan variabel bebas 

 X = Nilai variabel bebas. 

  

Beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk uji regresi linier sederhana 

dengan menggunakan IBM SPSS Versi 21 . Beberapa asumsi yang harus dipenuhi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Uji Normalitas 

           Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah variabel bebas (X)  

dan variabel terikat (Y) memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dalam 

penelitian ini uji normalitas dengan menggunakan tabel Kolmogorov – Smirnov 

dan Shapiro – Wilk dengan ketentuan sebagai berikut : 
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a) Jika responden > 50, maka menggunakan tabel Kolmogorov – Smirnov 

b) Jika responden ≤ 50, maka menggunakan tabel Shapiro – Wilk 

Berdasarkan hasil perhitungan jika nilai sig ≥ 0.05 maka data merupakan data 

yang normal tetapi jika nilai sig ≤  0.05 maka data  tidak normal. Model regresi 

yang baik adalah yang memiliki data yang berdistribusi normal. 

2) Uji Linieritas 

         Uji model regresi adalah linier (asumsi linieritas), artinya model regresi 

linier tersebut harus sesuai dengan keadaan sebenarya. Uji linieritas digunakan 

untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linier atau 

tidak. Untuk mngetahui asumsi terpenuhi atau tidak maka digunakan uji annova. 

Apabila nilai sig linearity <  tingkat signifikansi maka regresi linier dikatakan 

layak, artinya dapat digunakan untuk memperjelas pengaruh antara variabel- 

variabel yang ada. Variabel bebas dalam uji anova harus layak sehingga dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel terikat. Didapatkan kesimpulan 

berdasarkan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh kemandirian terhadap hasil belajar matematika dengan 

nilai sig > 0.05 

H1 : Ada pengaruh kemandirian terhadap hasil belajar matematika dengan sig < 0.05 

3) Uji Dependensi 

 Model regresi juga harus memenuhi asumsi dependensi artinya model 

tersebut harus menggambarkan bahwa variabel  Y bergantung pada  X. Pengujian 

ini dapat dibuktikan dengan melihat apakah koefisien regresi a dan b mempunyai 

nilai tertentu dan b ≠ 0. Uji Dependensi menggunakan Uji T  sehingga dapat 

ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesisnya antara lain:  
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H0 : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

Pengambilan keputusan menggunakan uji t adalah sebagai berikut: 

a) Perbandingan t hitung  dan t tabel 

Syarat H0  diterima jika t hitung   <  t tabel , sedangkan jika t hitung  >  t tabel   maka 

H0  ditolak. 

b) Berdasarkan Probabilitas 

Syarat H0  diterima jika sig > 0,05, sedangkan jika sig > 0,05 maka H0  ditolak . 

 

3.8.3  Analisis Korelasi 

 Analisis Korelasi adalah analisis statistik yang mengukur hubungan antara 

dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), sementara koefisien 

korelasi adalah suatu ukuran arah dan kekuatan hubungan linear antara dua 

variabel (Sunyoto, 2008).  Dalam uji korelasi terdapat korelasi yang positif dan 

negatif. Jika korelasi merupakan korelasi yang positif maka jika variabel X 

mengalami kenaikan maka variabel Y juga mengalami kenaikan. Tetapi jika 

negatif ketika X mengalami kenaikan maka Y mengalami penurunan. Berikut 

adalah arah korelasi : 

Tabel 3.10 Pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi 

Interval Koefisien                                                    Tingkatan Hubungan 

0,00 ≤ R < 0,20                                                           Sangat rendah 

0,20 ≤ R < 0,40                                                                Rendah 

0,40 ≤ R < 0,60                                                                Sedang 

0,60 ≤ R < 0,80                                                                  Kuat 

0,80 ≤ R ≤ 1,000                                                           Sangat Kuat 

 Sumber : Sugiyono (2008) 
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3.8.4 Pengujian Hipotesis Asosiatif (hubungan) 

  Pengujian hipotesis menggunakan uji T bertujuan untuk menguji 

signifikasi koefisien dari variabel bebas yaitu kemandirian. Setelah dilakukan 

analisis data dan diketahui hasil perhitungannya, maka langkah selanjutnya adalah 

membandingkan thitung  dengan ttabel  atau dengan probabilitas. Kemudian untuk 

menarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak menggunakan 

ketentuan (Sugiyono,2008). Jika nilai sig < 0,05 maka H0  ditolak. Sedangkan 

berdasarkan perbandingan  nilai t hitung  dan t tabel ,  Syarat H0  diterima jika t hitung   <  

t tabel. Untuk hipotesis hubungan antara dua variabel yaitu kemandirian dan hasil 

belajar adalah sebagai berikut : 

H0    : Tidak ada pengaruh antara kemandirian siswa MTs Muhammadiyah 1 

Malang    terhadap hasil belajar matematika 

H1  : Ada pengaruh antara kemandirian siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang 

terhadap hasil belajar matematika. 

 


