
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

  Tujuan pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang tujuan 

pendidikan nasional adalah: 

  Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlakmulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

  Pendidikan juga merupakan kegiatan yang berproses. Proses pendidikan 

tidak lepas dari proses pembelajaran. Pembelajaran adalah seperangkat tindakan 

yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa. Sebagaimana menurut 

Nana Sudjana (2009: 28) bahwa belajar adalah proses melihat, mengamati dan 

memahami sesuatu. 

Sobry Sutikno (2007: 59) menjelaskan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses belajar, yaitu: Faktor dari dalam diri individu (faktor 

internal), yang diklasifikasikan menjadi 2, yaitu faktor jasmaniah dan faktor 

psikologis. Selanjutnya faktor dari luar diri siswa (faktor eksternal) yang dapat 



 

 

digolongkan menjadi tiga, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. Dan yang terakhir faktor pendekatan belajar (approach to learning), 

yakni segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas 

dan efisiensi proses pembelajaran materi tertentu (Muhibbin Syah, 2007: 139). 

Faktor–faktor di atas satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi. 

 Dalam hal ini, seorang guru harus menerapkan pendekatan yang baik 

dalam mengajar yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Eveline Siregar (2010: 144), hasil belajar adalah segala macam prosedur yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai unjuk kerja siswa atau 

seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran aqidah akhlak pada materi 

kalimat tayyibah diantaranya dipengaruhi oleh model pembelajaran yang baik. 

Penggunaan model yang monoton dalam membelajarkan akan menyebabkan 

siswa cepat jenuh sebab tidak ada variasi. Respons siswa dalam penerapan model 

pembelajaran picture and picture yang diselenggarakan oleh MI Al-Istiqomah 

kelas IV kabupaten Bandung, secara teori akan berpengaruh terhadap efektifitas 

hasil belajar siswa dalam belajar aqidah akhlak. 

   Berdasarkan studi pendahuluan, diketahui bahwa dalam proses belajar 

mengajar di MI Al-Istiqomah kabupaten Bandung telah menerapkan model 

pembelajaran picture and picture. Sebelum pembelajaran dimulai guru 

mempersiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, lalu 

guru menyampaikan materi sambil memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang 



 

 

berkaitan dengan materi. Kemudian guru memanggil siswa secara bergantian 

untuk mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang sempurna. Setelah 

selesai mengurutkan gambar, siswa dipersilahkan untuk menyampaikan alasan 

dari urutan gambar tersebut. Dari hasil analisa urutan gambar tersebut, guru mulai 

menjelaskan materi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah selesai 

menyampaikan materi, sebagai penutup dari pembelajaran yaitu menyampaikan 

kesimpulan. Penggunaan model pembelajaran picture and picture ini dilaksanakan 

guru yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh 

gambar yang disajikan. 

   Siswa memiliki respons yang tinggi ketika guru menerapkan model 

pembelajaran picture and picture, secara teori seharusnya akan berpengaruh 

terhadap efektifitas hasil belajar siswa, sehingga efektifitas hasil belajar siswa 

akan meningkat. Namun pada saat proses belajar mengajar, fakta yang terjadi dari 

27 orang siswa masih terdapat 40 % siswa yang yang hanya terdiam dengan tidak 

memberikan komentar atau analisa dari gambar-gambar yang telah disajikan. 

   Dari fenomena di atas, memperlihatkan adanya kesenjangan. Di satu sisi, 

guru telah menerapkan model pembelajaran picture and picture, namun respons 

siswa belum sepenuhnya menunjukkan adanya peningkatan efektifitas hasil 

belajar. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

yang dirumuskan dalam sebuah judul: “Penerapan Model Pembelajaran Picture 

And Picture Hubungannya Dengan Efektivitas Hasil Belajar Siswa Dalam 



 

 

Pembelajaran Aqidah Akhlak Materi Kalimat Tayyibah” (Penelitian terhadap 

Siswa Kelas IV MI Al-Istiqomah Kabupaten Bandung)  

B. Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang di atas maka masalah yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran picture and picture  pada siswa 

kelas IV MI Al-Istiqomah kabupaten Bandung dalam pembelajaran aqidah 

akhlak pada materi kalimat tayyibah? 

2. Bagaimana efektivitas hasil belajar siswa kelas IV MI Al-Istiqomah 

kabupaten Bandung dalam pembelajaran aqidah akhlak pada materi kalimat 

tayyibah? 

3. Bagaimana hubungan antara penerapan model pembelajaran picture and 

picture dengan efektivitas hasil belajar siswa dalam pembelajaran aqidah 

akhlak pada materi kalimat tayyibah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui: 

1. Penerapan model pembelajaran picture and picture pada siswa kelas IV MI Al-

Istiqomah kabupaten Bandung dalam pembelajaran aqidah akhlak pada materi 

kalimat tayyibah. 

2. Efektivitas hasil belajar siswa kelas kelas IV MI Al-Istiqomah kabupaten 

Bandung dalam pembelajaran aqidah akhlak pada materi kalimat tayyibah. 



 

 

3. Hubungan antara penerapan model pembelajaran picture and picture dengaan 

efektivitas hasil belajar siswa dalam pembelajaran aqidah akhlak pada materi 

kalimat tayyibah. 

D. Kerangka Berpikir 

  Pendidikan merupakan kegiatan yang berproses, salah satu kegiatan dalam 

pendidikan adalah belajar. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan 

itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa. 

  Belajar adalah suatu tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif (Muhibbin Syah, 2007: 92). Namun, tidak semua 

perubahan yang terjadi pada setiap individu merupakan hasil belajar, perubahan 

yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terjadi secara sadar dan tertuju 

untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya (Sobry Sutikno, 

2008: 51). Oleh karena itu pembelajaran hendaknya dikelola baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Keberhasilan proses pembelajaran tidak lepas dari kemampuan 

guru mengembangkan model pembelajaran yang tepat.  

  Menurut Eneng Muslihah (2012: 128), model pembelajaran adalah 

gambaran dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran yang disajikan khas oleh 

guru. Dengan kata lain model pembelajaran merupakan kemasan atau bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan, stategi, metode dan teknik pembelajaran. 

  Model pembelajaran diperlukan untuk menyusun teori atau hipotesis 

pembelajaran. Model pembelajaran berguna sebagai petunjuk dalam 

merencanakan aktivitas dan pengelolaan pembelajaran. 



 

 

  Model pembelajaran picture and picture adalah model belajar yang 

menggunakan gambar yang diurutkan menjadi urutan logis. (Hamdani, 2011: 89). 

Model pembelajaran picture and picture bertujuan mendorong siswa untuk belajar 

berfikir logis dan sistematis dengan jalan mengurutkan gambar dalam contoh-

contoh gambar yang disajikan. 

  Menurut Eneng Muslihah (2012: 190), langkah-langkah proses 

pembelajaran tipe picture and picture adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang hendak dicapai 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar 

c. Guru memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi 

d. Guru memanggil siswa secara bergantian mengurutkan gambar-gambar 

menjadi urutan yang logis 

e. Guru menanyakan alasan urutan gambar tersebut 

f.   Dari alasan gambar tersebut guru mulai menanamkan materi sesuai dengan 

kompetensi yang hendak dicapai 

g. Kesimpulan 

 Adapun mengenai prosedur penyajian atau indikator materi pelajaran 

dengan model pembelajaran picture and picture adalah sebagai berikut: persiapan, 

penyajian, mengurutkan gambar, berpendapat, dan menyimpulkan (Hamdani, 

2011: 94). 

Agar aktivitas yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran terarah pada 

upaya peningkatan hasil belajar siswa secara komprehensip, maka pembelajaran 

harus dikembangkan dikembangkan sesuai dengan model-model pembelajaran. 



 

 

Guru yang profesional dan kreatif hanya akan memilih model pembelajaran 

yang  tepat setelah menetapkan topik pembahasan materi dan tujuan  pelajaran 

serta jenis kegiatan belajar siswa yang dibutuhkan (Muhibbin Syah, 2007: 202). 

Model pembelajaran picture and picture dilakukan oleh guru supaya dapat 

berpengaruh terhadap efektivitas hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa 

merupakan unsur yang penting dalam proses pembelajaran. Keberhasilan belajar 

yang dimaksud di sini ialah tercapainya tujuan pembelajaran khusus dari materi 

yang telah  dipelajari selama membelajarkan (Sobry Sutikno, 2009: 25). 

 Menurut Sobri Sutikno (2009: 32) bahwa penggunaan model pembelajaran 

yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan teori yang telah 

dikemukakan, maka indikator hasil belajar yang akan penulis ajukan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Pengetahuan 

2. Pemahaman 

3. Penerapan 

4. Analisis 

   Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran diatas secara skematik dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORELASI 

Penerapan Model Pembelajaran 

 Picture and Picture 

 

Indikator: 

persiapan, penyajian, mengurutkan 

gambar, berpendapat, dan menyimpulkan 

 

Langkah-langkah penerapan model  

pembelajaran tipe picture and picture 

 

a. Guru menyampaikan kompetensi 

dasar yang hendak dicapai 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar 

c. Guru memperlihatkan gambar-gambar 

kegiatan yang berkaitan dengan materi 

d. Guru memanggil siswa secara 

bergantian memasang dan  

mengurutkan gambar-gambar menjadi 

urutan yang logis 

e. Guru menanyakan alasan urutan 

gambar tersebut 

f. Dari alasan gambar tersebut guru 

mulai menamkan materi sesuai 

dengan kompetensi yang hendak 

dicapai 

g. Kesimpulan 

Efektivitas Hasil Belajar 

Siswa dalam Pembelajaran 

Aqidah Akhlak pada 

Materi Kalimat Tayyibah 

 

1. Pengetahuan 

2. Pemahaman 

3. Penerapan 

4. Analisis 

 

 

Responden 



 

 

E. Hipotesis 

   Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang 

dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. (Wina 

Sanjaya, 2009: 203) 

   Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu X (penerapan model 

pembelajaran  picture and picture) dan variabel Y (efektivitas hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran aqidah akhlak pada materi kalimat tayyibah). 

   Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

hubungan yang signifikan antara model pembelajaran  picture and picture dengan 

efektivitas hasil belajar siswa dalam pembelajaran aqidah akhlak pada materi 

kalimat tayyibah, artinya jika penerapan model pembelajaran  picture and picture  

tinggi maka akan semakin tinggi pula efektivitas hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran aqidah akhlak pada materi kalimat tayyibah. 

   Untuk mengetahui hubungan dua variabel tersebut akan digunakan 

pendekatan statistik korelasional, yaitu dengan menguji hipotesis kerja, 

membandingkan harga t hitung dengan t tabel. Prinsip pengujiannya berdasarkan  

taraf signifikansi 5 %. Jika t hitung  > t tabel, maka hipotesis kerja (Ha) diterima, 

sebaliknya jika t hitung < t tabel, maka hipotesis kerja (Ha) ditolak. 

F. Metodologi Penelitian 

   Dalam langkah-langkah penelitian ini akan dijelaskan tahapan yang akan 

dilakukan yaitu: (1) Menentukan jenis data (2) Menentukan sumber data (3) 

Menentukan metode dan teknik pengumpulan data dan (4) Menetukan teknik dan 



 

 

tahapan analisis data. Secara rinci keempat tahapan tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Menentukan Jenis Data 

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif yang dikutip dalam Suharsimi Arikunto (2010: 22) 

yaitu “data yang berupa tampilan-tampilan yang berupa kata-kata lisan yang 

dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai dengan detailnya 

agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya” 

Sedangkan menurut Yaya Suryana dan Tedi Priatna (2009: 84) data kualitataif 

adalah “data yang menekankan analisisnya pada data-data numeral (angka) yang 

diolah melalui metode statistika”. 

   Data kualitatif diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. 

Sedangkan kuantitatif diperoleh melalui pemberian angket dan analisis 

menggunakan statistik. Karena penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu 

penerapan model pembelajaran  picture and picture sebagai variabel X dan 

efektivitas hasil belajar siswa dalam pembelajaran aqidah akhlak pada materi 

kalimat tayyibah sebagai variabel Y. 

2. Menentukan sumber data 

a. Lokasi dan subjek penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Al-Istiqomah Kabupaten Bandung pada 

siswa kelas IV. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena permasalahan 

yang diteliti ada pada sekolah tersebut. Adapun penulis memilih lokasi ini, karena 

menemukan kesenjangan antara penerapan model pembelajaran  picture and 



 

 

picture terhadap efektivitas hasil belajar siswa pembelajaran aqidah akhlak pada 

materi kalimat tayyibah. 

b. Populasi dan sampel 

   Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 173) Populasi adalah “keseluruhan 

subjek penelitian”. Populasi penelitian ini adalah melibatkan siswa kelas IV MI 

Al-Istiqomah Kabupaten Bandung yang berjumlah 27 orang siswa yang terdiri 

dari 15 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. 

3. Menentukan metode dan teknik pengumpulan data 

   Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu “suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan objek-objek tertentu” (Yaya 

Suryana dan Tedi Priatna, 2009:105). 

   Adapun teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

   Secara umum observasi dapat diartikan sebagai “perhimpunan bahan-

bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang dijadikan objek 

pengamatan” (M Sobri Sutikno, 2008:130). Observasi ini dilakukan peneliti 

dengan datang langsung ke sekolah untuk memperoleh data mengenai efektivitas 

hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran  picture and picture 

pada pembelajaran aqidah akhlak pada materi kalimat tayyibah serta kondisi 

objektif MI Al-Istiqomah Kabupaten Bandung. 



 

 

b. Wawancara 

   Menurut M.Sobri Sutikno (2008: 131), wawancara adalah “komunikasi 

langsung antara yang mewawancara dengan yang diwawancara”. Wawancara ini 

dilakukan kepada kepala sekolah mengenai kondisi objektif sekolah secara umum 

dan guru kelas IV mengenai penerapan model pembelajaran  picture and picture. 

c. Pemberian angket 

   Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 194), angket atau kuesioner adalah 

“sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan umtuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. 

Bentuk angket yang digunakan adalah angket terstruktur yang berisi pertanyaan 

beserta jawaban yang telah disediakan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui 

penerapan metode ceramah dan Tanya jawab dan hasil belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran aqidah akhlak. Alternatif jawaban berjenjang 5 pilihan. 

Adapun pertanyaan yang berorientasi positif teknik penilaiannya jawaban a= 5, 

b=4, c= 3, d= 2, dan e= 1, sedangkan apabila pertanyaan negatif maka jawaban a= 

1, b= 2, c= 3, d= 4, e= 5.  

d. Tes 

   Tes yang digunakan peneliti adalah tes tulis untuk mengetahui efektivitas 

hasil belajar siswa terhadap materi yang diberikan melalui model pembelajaran 

picture and picture. 

4. Menentukan tahapan analisis data. 

   Setelah semua data diperoleh dengan keempat alat pengumpul data yang 

penulis tetapkan di atas, maka langkah selanjutnya adalah proses analisis data. 



 

 

Melihat data yang diperoleh berupa data-data kuantitatif dan kualitatif yang telah 

dikuantifikasikan dengan angka, maka analisis data dilakukan melalui prosedur 

perhitungan statistik. 

a. Analisis parsial 

1) Analisis parsial perindikator variabel X dan variabel Y 

X = 
  

 
   

dan diinterprestasikan ke dalam lima absolut sebagai berikut: 

0,50 – 1,50 berarti sangat rendah 

1,51 – 2,50 berarti rendah 

2,51 – 3,50 berarti cukup 

3,51 – 4,50 berarti tinggi 

4,51 – 5,50 berarti sangat tinggi        (Suharsimi Arikunto, 2006:247) 

2) Uji normalitas tiap variabel, meliputi: 

a. Menentukan rentang nilai (R) dengan rumus: 

 R = (Xt - Xr) + 1                                                              (Subana, 2000:38) 

b. Menentukan banyaknya kelas interval (KI) dengan rumus: 

 KI = 1 + 3,3 log n                                                            (Subana, 2000:39) 

c. Menentukan panjang kelas interval (P), dengan rumus: 

 P = R : K                                                                         (Subana, 2000:40) 

d. Membuat tabel distribusi frekuensi tiap variabel 

e. Uji tendensi sentral meliput: 

- Mencari nilai rata-rata/mean dengan rumus: 

 ̅ = 
∑    

∑  
     



 

 

- Mencari nilai median (Me) dengan rumus: 

 Me =  b + p (
 

 
      

  
) 

- Mencari  nilai modus (Mo) dengan rumus:   Mo = 3 Md – 2  ̅ 

                                                                                (Subana, 2000:63) 

3) Menentukan Kurva Tendensi Sentral dengan kriteria sebagai berikut: 

 Kurva juling negatif apabila M < Me < Mo dan kurva juling positif apabila 

M > Me > Mo. 

4) Menghitung nilai standar deviasi (SD) dengan rumus: 

 SD = √
  ∑        ∑      

       
                             (Sudjana, 2005:95)   

5) Tabel distribusi frekuensi dan ekspentasi dengan menghitung Z 

 Z skor = 
      ̅

  
                              (Sudjana, 2005:99) 

6) Menentukan chi kuadrat (  
), dengan rumus: 

    = ∑
       

 

  
                                              (Subana, 2000:128) 

7) Menentukan derajat kebebasan dengan rumus: 

 dk = k – 3                                                     (Subana, 2000:132) 

8) Menentukan nilai   
 dengan taraf signifikansi 5%. 

 

9) Menginterprestasikan hasil pengujian normalitas dengan ketentuan:  

- Jika    hitung <    tabel, maka data yang diteliti berdistribusi normal  

- Jika    hitung >    tabel, maka data yang diteliti berdistribusi tidak normal  

          (Sugiyono, 2010: 82) 



 

 

b. Analisis korelasi 

1) Uji Linieritas regresi (X) dan (Y) 

Menentukan persamaan regresi linier dengan rumus: 

Ŷ = a + bX 

a = 
     

   2i

2

i

iii

2

ii

XXn

YXXXY







  

b = 
    

   2i

2

i

iiii

XXn

YXYXn







            (Sudjana, 2005:315) 

2) Menguji linieritas regresi, dengan langkah – langkah sebagai berikut: 

a) Menghitung jumlah kuadrat regresi a (JKa) dengan rumus: 

 JKa = 
 

n

Yi
2


                        (Subana, 2000:162) 

b) Menghitung jumlah kuadrat gabungan antara koefisien a dan b (JKb/a) 

dengan rumus : 

  
















n

YX
xybJK a/b                  (Subana, 2000:162) 

c) Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) dengan rumus: 

baJKJKYJK ares /2                                     (Subana,2000:163) 

d) Menghitung jumlah kuadrat kekeliruan (JKkk/c) dengan rumus: 

 




















n

Yi
YiJK

2

2

c/kk                     (Subana, 2000:163) 

e) Menghitung jumlah kuadrat ketidakcocokan (JKtc) dengan rumus: 

JKtc = JKres - JKkk                 (Subana, 2000:163) 



 

 

f) Menghitung derajat kebebasan kekeliran (dbkk) dengan rumus: 

dbkk = n – k                                         (Subana, 2000:163) 

g) Menghitung jumlah derajat kebebasan ketidakcocokan (dbtc) dengan rumus: 

dbtc = K – 2                     (Subana, 2000:163) 

h) Menghitung jumlah rata-rata kuadrat kekeliruan (RKkk) dengan rumus: 

kk

kk

kk
db

JK
RK                        (Subana, 2000:163) 

i) Menghitung jumlah rata-rata kuadrat ketidakcocokan (RKtc) dengan rumus: 

tc

tc

tc
db

JK
RK                        (Subana, 2000:163) 

j) Menghitung jumlah nilai F ketidakcocokan (Ftc) dengan rumus:  

kk

tc

tc
db

RK
F                                       (Subana, 2000:164) 

k) Menghitung nilai F dengan taraf signifikansi 5%. 

l) Hasil dari perhitungan di atas, ditentukan linearitas regresi dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

- Jika Ftc < Ftabel maka regresi linier. 

- Jika Ftc > Ftabel maka regresi tidak linier.                          (Subana, 2000:164) 

3) Menghitung koefisien korelasi 

a. Menghitung harga koefisien korelasi dengan ketentuan: 

 Jika kedua variabel berdistribusi normal dan persamaan regresinya linier, 

maka rumus korelasi yang digunakan adalah rumus korelasi Product 

Moment, yaitu:   
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√{  ∑  
   ∑   

 
} {  ∑  
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                     (Anas Sudijono, 

2008:206) 

b.  Jika salah satu atau kedua variabel tidak berdistribusi normal atau 

persamaan regresinya tidak linier, maka yang digunakan rumus rank 

difference correlation yang dikemukakan oleh Spearman, yaitu: 

              = 1 - 
  ∑  

  (    )
 

4) Uji hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai t dengan rumus: 

 t = 
  √   

√     
 

b. Menghitung t tabel dengan taraf signifikansi 5% 

c. Pengujian hipotesis dengan ketentuan: 

- Hipotesis diterima apabila          >         

- Hipotesis ditolak apabila          <         

5) Menafsirkan harga koefisien dengan kriteria sebagai berikut: 

0,00 s/d 0,20  = korelasi sangat rendah 

0,20 s/d 0,40 = korelasi rendah 

0,40 s/d 0,60 = korelasi sedang 

0,60 s/d 0,80 = korelasi tinggi 

0,80 s/d 1,00 = korelasi sangat tinggi 

6) Uji pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y ditentukan dengan 

formula Kelly. 

 



 

 

 

a. Menghitung derajat tidak ada hubungan, dengan rumus:  

k = √     

b. Menghitung derajat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, rumus:  

E = 100 (1-k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


