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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

korelasional. Menurut Sugiyono (2018:15), metode kuantitatif adalah “metode 

penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

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

menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Pendekatan 

korelasional digunakan untuk meneliti hubungan antara dua hal, dua variabel atau 

lebih. Hubungan dalam korelasional bukanlah hubungan sebab-akibat 

(Sukmadinata, 2015). Pendekatan korelasional dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui apakah motivasi dan kebiasaan belajar berkorelasi dengan hasil 

Nihongo Nouryoku Shiken N3 mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY tahun ajaran 

2018-2019. 

 

B. Subjek Penelitian  

1. Populasi 

Menurut Corper, Donald, Schindler, Pamela (dalam Sugiyono, 

2018:130) populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah 

generasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi PBJ UMY. 
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2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan teknik 

non-probability sampling. Penelitian ini memilih mahasiswa tingkat IV Prodi 

PBJ UMY tahun ajaran 2018-2019 yang telah mengikuti Nihongo Nouryoku 

Shiken N3. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik non-tes yang berupa 

dokumentasi dan angket.  

1. Dokumentasi bertujuan untuk mengetahui hasil Nihongo Nouryoku Shiken 

N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY tahun ajaran 2018-2019. 

2. Angket bertujuan untuk mengetahui motivasi dan kebiasaan belajar 

mahasiswa pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY tahun ajaran 

2018-2019. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian pada penelitian ini berupa angket dan dokumen. 

1. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui motivasi dan kebiasaan belajar 

mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY. Angket yang digunakan pada 

penelitian ini adalah angket tertutup dengan menggunakan skala likert dengan 

lima pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju. Angket dibuat dengan menggunakan google form dan 
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disebarkan pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY melalui aplikasi 

whatsapp.  

Pertanyaan yang diajukan melalui angket tersebut mengenai motivasi 

dan kebiasaan belajar. Angket disusun berdasarkan teori dari beberapa ahli 

yaitu (Djamarah, 2015) dan (Rahmat, 2018:140) yang menyatakan bahwa 

adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong individu dalam 

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Selain itu, dalam kebiasan 

belajar, terdapat kebiasaan belajar baik dan kebiasaan belajar buruk menurut 

The Liang Gie (dalam Rohman, 2012:18) dengan pemilihan indikator yang 

sesuai kebutuhan untuk penelitian.  

Tabel 3.1. Pedoman Penilaian Instrumen (Skala Likert) 

Penilaian 
Petanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Skor Skor 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

Pada pedoman penilaian yang ditunjukkan pada Tabel 3.1 dapat 

diketahui adanya perbedaan pemberian skor untuk pertanyaan positif dan 

pertanyaan negatif. Untuk pertanyaan negatif, jika jawaban adalah sangat 

setuju, maka skor yang diberikan kecil, yaitu satu. 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Angket Motivasi 

Motivasi 

Intrinsik 

Indikator Nomor butir 

a. Keinginan untuk belajar 1, 5, 6, 7 

b. Meningkatkan pengetahuan 2, 3 

Motivasi c. Cita-cita  7, 20 
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Ekstrinsik d. Pujian 4 

e. Kompetisi 18 

f. Tujuan 19 

 

Pertanyaan pada angket motivasi yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 di 

atas berjumlah 11 butir dengan pertanyaan untuk motivasi intrinsik sebanyak 

6 butir dan 5 butir pertanyaan pada motivasi ekstrinsik. Sedangkan pertanyaan 

mengenai kebiasaan belajar yang baik maupun kebiasaan belajar yang buruk 

berjumlah sembilan butir dengan lima butir pertanyaan pada kebiasaan belajar 

yang baik dan empat butir pertanyaan pada kebiasaan belajar yang buruk. 

Kisi-kisi angket kebiasaan belajar dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini. 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Angket Kebiasaan Belajar 

Dimensi Indikator No. Item 

Kebiasaan 

Belajar 

Kebiasaan Belajar Yang Baik 9, 10, 12, 13, 16 

Kebiasaan Belajar Yang Buruk 11, 14, 15, 17 

 

2. Dokumen 

Selain angket, penelitian ini juga menggunakan dokumen yang berupa 

hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 mahasiswa Prodi PBJ UMY tingkat IV. 

Standar nilai yang digunakan dalam Nihongo Nouryoku Shiken 

(https://www.jlpt.jp/e/guideline/results.html). Standar nilai dapat dilihat pada 

Tabel 3.4 di bawah ini. 

Tabel 3.4. Standar Nilai Nihongo Nouryoku Shiken N3 

Huruf 
Jangkauan 

Nilai 
Predikat 

A 67% Sangat baik 

B 34%–67% Baik 

C < 34% Cukup 

https://www.jlpt.jp/e/guideline/results.html
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E. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen angket dilakukan melalui dua tahap yaitu uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas Butir Pertanyaan Pada Variabel Motivasi  

Uji validitas butir pertanyaan menggunakan korelasi product moment 

dengan bantuan program aplikasi SPSS Statistics versi 23. Instrumen 

dikatakan valid apabila  rhitung > rtabel. 

Rumus yang digunakan adalah : 

Rumus 3.1. Koefisien Korelasi 

   
 (   ) (  )(  )

√  (   ) (  )    (   ) (  )  
  

Sumber : (Ananda dan Muhammad, 2018:120) 

 

       Keterangan : 

r     = koefisien korelasi tiap butir 

n    = jumlah responden 

x    = skor variabel (jawaban responden) 

y    = skor total dari variabel untuk responden ke-n 

 

Data angket dilakukan pengujian validitas konstruksi kepada mahasiswa 

Prodi PBJ UMY dengan jumlah n = 20 mahasiswa. Validitas konstruksi 

adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item instrumen 

mampu mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan yang hendak diukur 

sesuai dengan konstruk atau konsep khusus atau definisi konseptual yang 

telah ditetapkan (Ananda dan Muhammad, 2018:111). Dengan n = 20 dan 

taraf kesalahan (α) 5% menunjukkan rtabel sebesar 0,456 (db = n-1). Hasil 

pengujian awal dapat dilihat pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5. Hasil Pengujian Awal Validitas Variabel Motivasi 

No Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 P1 0,611 0,456 VALID 

2 P2 0,765 0,456 VALID 

3 P3 0,860 0,456 VALID 

4 P4 0,615 0,456 VALID 

5 P5 0,571 0,456 VALID 

6 P6 0,587 0,456 VALID 

7 P7 0,584 0,456 VALID 

8 P8 0,529 0,456 VALID 

9 P18 0,557 0,456 VALID 

10 P19 0,416 0,456 TIDAK VALID 

11 P20 0,808 0,456 VALID 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa satu butir 

pertanyaan pada variabel motivasi tidak valid, yaitu pada pertanyaan nomor 

19 sehingga pertanyaan tersebut dikeluarkan. Dalam pengujian kedua 

diperoleh hasil yang dijabarkan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Hasil Pengujian Ulang Validitas Variabel Motivasi 

No Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 P1 0,596 0,456 VALID 

2 P2 0,778 0,456 VALID 

3 P3 0,837 0,456 VALID 

4 P4 0,648 0,456 VALID 

5 P5 0,556 0,456 VALID 

6 P6 0,596 0,456 VALID 

7 P7 0,559 0,456 VALID 

8 P8 0,536 0,456 VALID 

9 P18 0,596 0,456 VALID 

10 P20 0,740 0,456 VALID 

 

Pada Tabel 3.6 di atas dapat diketahui bahwa kesepuluh pertanyaan 

pada variabel motivasi dinyatakan valid. Instrumen angket juga telah 

diperiksa oleh salah satu dosen Prodi PBJ UMY selaku expert judgment baik 

dari segi isi maupun konstruksinya. 
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2. Uji Validitas Butir Pertanyaan Pada Variabel Kebiasaan Belajar 

Tabel 3.7. Hasil Pengujian Awal Validitas Variabel Kebiasaan Belajar 

No Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 P9 0,750 0,456 VALID 

2 P10 0,790 0,456 VALID 

3 P11 0,672 0,456 VALID 

4 P12 0,677 0,456 VALID 

5 P13 0,535 0,456 VALID 

6 P14 0,728 0,456 VALID 

7 P15 0,242 0,456 TIDAK VALID 

8 P16 0,623 0,456 VALID 

9 P17 0,691 0,456 VALID 

 

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, diketahui terdapat satu butir pertanyaan 

pada variabel kebiasaan belajar tidak valid, yaitu pada pertanyaan nomor 15 

sehingga pertanyaan tersebut dikeluarkan. Hasil dalam pengujian kedua dapat 

dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Hasil Pengujian Kedua Validitas Variabel Kebiasaan Belajar 

No Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 P9 0,752 0,456 VALID 

2 P10 0,774 0,456 VALID 

3 P11 0,669 0,456 VALID 

4 P12 0,685 0,456 VALID 

5 P13 0,530 0,456 VALID 

6 P14 0,739 0,456 VALID 

7 P16 0,649 0,456 VALID 

8 P17 0,714 0,456 VALID 

 

Pada pengujian kedua yang dapat diketahui melalui Tabel 3.8 di atas, 

terdapat delapan pertanyaan pada variabel kesiapan belajar yang dinyatakan 

valid. Instrumen angket juga telah diperiksa oleh salah satu dosen Prodi PBJ 

UMY selaku expert judgment baik dari segi isi maupun konstruksinya.  

Berdasarkan uji validitas pada angket motivasi maupun kebiasaan 

belajar, masing-masing memiliki satu pertanyaan yang tidak valid. Setelah 
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pertanyaan tidak valid itu dikeluarkan dan dilakukan pengujian ulang, terdapat 

10 pertanyaan yang dapat digunakan pada angket motivasi dan terdapat 

delapan butir pertanyaan yang dapat digunakan pada angket kebiasaan belajar. 

Setelah uji validitas dilakukan, selanjutnya melakukan uji reliabilitas. 

3. Uji Reliabilitas 

a. Uji Reliabilitas Variabel Motivasi 

Setelah angket dilakukan uji validitas, dilakukan uji reliabilitas. 

Dikatakan reliabel jika terdapat kesamaan data pada waktu yang berbeda. 

Uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha dengan aplikasi SPSS 

Statistics versi 23. Instrumen angket dikatakan reliabel jika nilai Cronbach 

Alpha > 0,6. 

Tabel 3.9. Statistik Reliabilitas Angket Variabel Motivasi 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,847 10 

 

Tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa instrumen penelitian untuk 

variabel motivasi adalah reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. 

Tabel 3.10. Tingkat Keandalan Cronbach’s Alpha 

Nilai Cronbach’s Alpha Tingkat keandalan 

     0,0 – 0,20 Kurang Andal 

> 0,20 – 0,40 Agak Andal 

> 0,40 – 0,60 Cukup Andal 

> 0,60 – 0,80 Andal 

> 0,80 – 1,00 Sangat Andal 

 

Tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 

yaitu sebesar 0,847. Berdasarkan data Tabel 3.10, tingkat keandalan 

Cronbach’s Alpha termasuk dalam tingkat sangat andal karena nilai 
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berada antara > 0,80–1,00.  Berdasarkan hasil tersebut, instrumen dapat 

dikatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai data penelitian. 

b. Uji Reliabilitas Variabel Kebiasaan Belajar 

Uji reliabilitas juga dilakukan pada variabel kebiasaan belajar. Uji 

reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha dengan aplikasi SPSS 

Statistics versi 23. Instrumen angket dikatakan reliabel jika nilai Cronbach 

Alpha > 0,6.  

Tabel 3.11. Statistik Reliabilitas Angket Variabel Kebiasaan Belajar 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,839 8 

 

Tabel 3.11 dapat diketahui nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 sehingga 

instrumen penelitian untuk variabel kebiasaan belajar adalah reliabel. 

Tabel 3.12. Tingkat Keandalan Cronbach’s Alpha 

Nilai Cronbach’s Alpha Tingkat keandalan 

     0,0 – 0,20 Kurang Andal 

> 0,20 – 0,40 Agak Andal 

> 0,40 – 0,60 Cukup Andal 

> 0,60 – 0,80 Andal 

> 0,80 – 1,00 Sangat Andal 

 

Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 

yaitu sebesar 0,839. Berdasarkan data Tabel 3.12, tingkat keandalan 

Cronbach’s Alpha termasuk dalam tingkat sangat andal karena nilai 

berada antara > 0,80–1,00.   

Berdasarkan hasil tersebut, instrumen dapat dikatakan reliabel dan 

dapat digunakan sebagai data penelitian. 
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F. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis pada penelitian ini adalah :  

1. Hubungan motivasi dengan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 pada 

mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY tahun ajaran 2018 – 2019. 

a. Ha1 : Terdapat korelasi motivasi dengan hasil Nihongo Nouryoku 

Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY tahun ajaran 

2018 – 2019. 

b. H01 : Tidak terdapat korelasi motivasi dengan hasil Nihongo 

Nouryoku Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY 

tahun ajaran 2018 – 2019. 

2. Hubungan kebiasaan belajar dengan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 

pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY tahun ajaran 2018 – 2019. 

a. Ha2 : Terdapat korelasi kebiasaan belajar dengan hasil Nihongo 

Nouryoku Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY 

tahun ajaran 2018 – 2019. 

b. H02 : Tidak terdapat korelasi kebiasaan belajar dengan hasil Nihongo 

Nouryoku Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY 

tahun ajaran 2018 – 2019. 

Hipotesis pada penelitian ini diterima jika memenuhi syarat uji hipotesis, 

yaitu : 

a.    diterima dan    ditolak apabila         lebih besar daripada        

(        >       ). 
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b.    ditolak dan    diterima apabila         lebih kecil daripada        

(        <       ). 

3. Hubungan motivasi dan kebiasaan belajar dengan hasil Nihongo 

Nouryoku Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ UMY tahun 

ajaran 2018 – 2019. 

a. Ha3 : Terdapat korelasi motivasi dan kebiasaan belajar dengan hasil 

Nihongo Nouryoku Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ 

UMY tahun ajaran 2018 – 2019. 

b. H03 : Tidak terdapat korelasi motivasi dan kebiasaan belajar dengan 

hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi 

PBJ UMY tahun ajaran 2018 – 2019. 

Hipotesis pada penelitian ini diterima jika memenuhi syarat uji hipotesis, 

yaitu : 

c.    diterima dan    ditolak apabila         lebih besar daripada        

(        >       ). 

d.    ditolak dan    diterima apabila         lebih kecil daripada        

(        <       ). 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Sudjana (dalam Ananda dan Muhammad, 2018) menyatakan kata 

statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non bilangan 

yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau 
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menggambarkan suatu persoalan. Berdasarkan instrumen yang digunakan pada 

penelitian ini berupa angket dan dokumen, terdapat empat tahapan untuk analisis 

data yaitu : 

1. Penilaian (scoring) 

Penilaian pada angket dalam penelitian ini dianalisis menggunakan 

teknik scoring dengan skala likert, seperti yang terlihat pada Tabel 3.13. 

Tabel 3.13. Scoring dengan Skala Likert 

Penilaian 

Petanyaan 

Positif 

Pertanyaan 

Negatif 

Skor Skor 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

 

2. Analisis Deskripsi 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan motivasi, 

kebiasaan belajar, dan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 mahasiswa tingkat 

IV Prodi PBJ UMY tahun ajaran 2018-2019. Data dikategorikan ke dalam 

tiga kategori (Tabel 3.14), yaitu tinggi, sedang, dan rendah, berdasarkan pada 

nilai mean dan standar deviasi. Pembagian kategori data menurut Azwar 

(2006) sebagai berikut :  

Tinggi  =  Nilai Responden (X) ≥ Nilai Mean + Standar Deviasi (SD) 

Sedang = Nilai Mean - Standar Deviasi (SD) ≤ Nilai Responden (X) <  

Nilai Mean + Standar Deviasi (SD) 

Rendah = Nilai Responden (X) ≤ Nilai Mean – Standar Deviasi  (SD) 
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Tabel 3.14. Kategori Data 

Kategori Rumus 

Tinggi X ≥ M + SD 

Sedang M – SD ≤ X M + SD 

Rendah X ≤ M – SD 

a. Motivasi 

Skor tertinggi yang diharapkan untuk dicapai dari 10 butir 

pertanyaan adalah 50 dan skor terendah adalah 10, maka selisih antara 

skor tertinggi dan skor terendah adalah 44. Untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa tentang motivasi mahasiswa, maka peneliti mengacu pada 

standar nilai yang digunakan oleh Nihongo Nouryoku Shiken, sehingga 

diperoleh : 

Skor = nilai terendah + (%) x (nilai tertinggi – nilai terendah). 

Tabel 3.15. Interval Skor Motivasi 

Tingkat Penggunaan 
Interval 

Skor 

Kategori Kecenderungan 

Variabel 

10 + (67% X 40) = 36.8 36.8 – 50 Sangat Baik 

10 + (34% X 40) = 23.6 23.6 – 36.8 Baik 

Dibawah 23.6 < 23.6 Cukup 

     Sumber : (Saona, 2018:65) 

 

Apabila skor penilaian semakin tinggi maka motivasi sangat 

berhubungan sedangkan jika skor penilaian semakin rendah maka 

motivasi tidak berhubungan. Rentang skor motivasi yang digunakan 

terlihat pada Tabel 3.15. 
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b. Kebiasaan Belajar 

Skor tertinggi yang diharapkan untuk dicapai dari 8 butir pertanyaan 

adalah 40 dan skor terendah adalah 8, maka selisih antara skor tertinggi 

dan skor terendah adalah 32. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

tentang motivasi mahasiswa, maka peneliti mengacu pada standar nilai 

yang digunakan oleh Nihongo Nouryoku Shiken, sehingga diperoleh : 

Skor = nilai terendah + % x (nilai tertinggi – nilai terendah). 

Tabel 3.16. Interval Skor Kebiasan Belajar 

Tingkat Penggunaan Interval Skor 

Kategori 

Kecenderungan 

Variabel 

8 + (67% X 32) = 29.44 29.44 - 40 Sangat Baik 

8 + (34% X 32) = 18.88 18.88 - 24.43 Baik 

Dibawah 18.88 < 18.88 Cukup 

     Sumber : (Saona, 2018:65) 

Apabila skor penilaian semakin tinggi maka kebiasaan belajar sangat 

berhubungan sedangkan jika skor penilaian semakin rendah maka 

kebiasaan belajar tidak berhubungan. Rentang skor kebiasaan belajar 

yang digunakan terlihat pada Tabel 3.16. 

c. Nihongo Nouryoku Shiken N3 

Skor tertinggi yang diharapkan untuk dicapai tiap bagian mata uji 

adalah 60 dan skor terendah adalah 0, maka selisih antara skor tertinggi 

dan skor terendah adalah 60. Untuk mengetahui hasil N3 mahasiswa, 

maka peneliti mengacu pada standar nilai yang digunakan oleh Nihongo 

Nouryoku Shiken (Tabel 3.17), sehingga diperoleh : 

Skor = nilai terendah + (%) x (nilai tertinggi – nilai terendah). 
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Tabel 3.17. Interval Skor Nihongo Nouryoku Shiken N3 

Tingkat Penggunaan 
Interval 

Skor 

Kategori 

Kecenderungan 

Variabel 

0 + (67% X 60) = 40,2 40,2 – 60 Sangat Baik 

0 + (34% X 60) = 20,4 20,4 – 39,6 Baik 

Dibawah 20,4 < 20,4 Cukup 

              Sumber : (Saona, 2018:65) 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan karena variabel bebas lebih dari satu 

sehingga perlu dilakukan pengujian agar keindependenan hasil uji regresi dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Selain itu, karena 

data dalam penelitian ini berjenis interval, maka diperlukan pengujian ini. Uji 

asumsi klasik meliputi : 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data adalah uji untuk mengetahui normal atau 

tidaknya distribusi data. Data yang diuji normalitasnya adalah skor angket 

motivasi, skor angket kebiasaan belajar, dan hasil Nihongo Nouryoku 

Shiken N3. Pengujian dapat dilakukan berdasarkan karakteristik data. 

Karena data berjenis interval, meskipun jumlah sampel sedikit, uji 

normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

Kolmogorof-Smirnov dengan menggunakan bantuan SPSS Statistics versi 

23. Jika probabilitas (sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Langkah-langkahnya adalah : 

1. Menentukan taraf signifikansi dengan hipotesis yang akan diuji. 
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2. Susun data dari yang terkecil hingga terbesar. 

3. Susun frekuensi nilai yang sama. 

4. Hitung nilai proporsi P1 = 
  

 
 di mana n adalah banyaknya data. 

5. Hitung proporsi komulatif (Kp). 

6. Transformasi nilai data mentah (X) ke dalam angka baku (Z) dengan 

formula Zi = 
     

 
 

7. Tentukan nilai Ztabel berdasarkan data angka baku (Z). 

8. Hitung nilai |a2| = Kp – Ztabel (harga mutlak nilai a2). 

9. Hitung nilai |a1| = P – a2 (harga mutlak nilai a1). 

10. Cari a2 maksimum sebagai amax. 

11. Lakukan dengan pengujian hipotesis dengan cara membandingkan 

nilai a1 dengan Dtabel (nilai tabel Kolmogorov Smirnov) dengan kriteria : 

Tolak Ho jika amax > Dtabel 

         Terima Ho jika amax ≤ Dtabel 

             Sumber : (Ananda dan Muhammad, 2018) 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dipakai untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 

variabel terikat memiliki hubungan yang linier atau tidak memiliki 

hubungan yang linier. Kedua variabel tersebut diuji dengan menggunakan 

uji F pada taraf siginifkan 5%, rumus yang digunakan : 

Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dikatakan 

linier jika nilai signifikan F lebih besar dari 0,05. Berikut ini prosedur 

dalam melakukan pengujian kelinieran regresi. 
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1. Tentukan persamaan regresi Y atas X ( ̅      ) 

Rumus 3.2. Persamaan Regresi (a) 

   
(  )(  )  (  )(   )

  (   )   (  ) 
 

Rumus 3.3. Persamaan Regresi (b) 

   
(   )  (  )(  )

  (   )   (  ) 
 

Sumber : (Ananda dan Muhammad, 2018) 

2. Tentukan jumlah kuadrat (JK) setiap sumber varian. 

a. Jumlah kuadrat total (JKtot) =      

b. Jumlah kuadrat regresi (a) JKreg(a) = 
(  ) 

 
 

c. Jumlah kuadart regresi (b) JKreg(b/a) = b (    
(  )(  )

 
) 

d. Jumlah kuadrat residu(res) =         (   )       ( )  

     (
 

 
) 

e. Jumlah kuadrat eror (galat) JKg =  *  
 
 

(  ) 

 
+  

f. Jumlah kuadrat tuna cocok JKtc = JKres - JKg 

3. Tentukan nilai derajat kebebasan (dk) untuk setiap sumber varian. 

4. Buat tabel penolong anova untuk uji kelinieran regresi, serta 

sekaligus menentukan nilai rerata jumlah kuadrat (RJK) tiap 

sumber varian, Fhitung dan Ftabel untuk uji kelinieran. 

5. Jika Fhitung < Ftabel maka regresi berpola linier. 

      Jika Fhitung > Ftabel maka regresi berpola tidak linier. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

kemiripan antar variabel bebas dalam satu model yang akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat (Sujarweni, 2015). Jika VIF 

(Variance Inflation Factor) yang dihasilkan diantara 1-10, maka tidak 

terjadi multikolinieritas.  

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap residualnya. 

Dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi pada 

variabel bebas > 0,05. 

4. Uji  Hipotesis Korelasi 

Uji hipotesis korelasi merupakan salah satu ruang lingkup statistik 

inferensial. Analisis korelasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua (Ananda 

dan Muhammad, 2018), yaitu : 

a. Korelasi dua variabel (bivariate correlation) 

 Hubungan antara motivasi (X1) dengan hasil Nihongo Nouryoku 

Shiken N3 (Y). 

 Hubungan antara kebiasaan belajar (X2) dengan hasil Nihongo 

Nouryoku Shiken N3 (Y). 

b. Korelasi antara tiga variabel atau lebih (multivariate correlation), 

hubungan antara motivasi (X1) dan kebiasaan belajar (X2) dengan 

hasil Nihongo Nouryoku Shiken  N3 (Y). 
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Statistik memiliki bermacam-macam teknik analisis korelasi yang bisa 

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel. 

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisia korelasi, yaitu : 

a. Analisis Korelasi Product Moment 

Digunakan untuk melihat arah korelasi antara variabel bebas 

dengan variabel terikat (bivariate), apakah bernilai positif atau bernilai 

negatif untuk variabel X1 ke variabel Y dan untuk variabel X2 ke variabel 

Y sehingga dapat diketahui arah hubungannya. Pengujian dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment. 

Rumus 3.4. Koefisien Korelasi X dengan Y 

    
          

√((     (  ) )(     (  ) )) 

 

Sumber : (Ananda dan Muhammad, 2018) 

Keterangan : 

      = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

 n  = Jumlah sampel 

     = Jumlah perkalian antara variabel X dan Y 

      = Jumlah dari kuadrat x   

      = Jumlah dari kuadrat y 

 (  )
 
 = Jumlah nilai x kemudian dikuadratkan 

 (  )
 
 = Jumlah nilai y kemudian dikuadratkan 

 

Nilai koefisien korelasi dari hasil perhitungan adalah sebagai 

berikut : 

1) Jika nilai koefisien korelasi positif, maka hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat adalah hubungan yang searah. 

Meningkatnya variabel X maka variabel Y juga ikut meningkat. 
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X1 

X2 
Y 

2) Jika nilai koefisien korelasi negatif, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat saling berlawanan. 

Meningkatnya variabel X maka variabel Y akan mengalami 

penurunan nilai. 

b. Analisis Korelasi Berganda 

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui korelasi 

(hubungan) yang terjadi antara dua atau lebih variabel bebas (independent) 

dengan satu variabel terikat (dependent). Arah dan kuatnya hubungan 

antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain 

yang disebut dengan istilah koefisien korelasi berganda (R). 

 

 

 

 

        Gambar 3.1. Korelasi Berganda : Koefisien korelasi Y atas X1 dan X2 

Rumus yang digunakan untuk mencari korelasi ganda dari dua 

vaiabel bebas (X1 dan X2) dengan satu variabel terikat (Y) adalah sebagai 

berikut : 

Rumus 3.5. Koefisien Korelasi Berganda X1 dan X2 dengan Y 

       √
                            

         
 

Sumber : (Ananda dan Muhammad, 2018) 

Keterangan : 

           = Koefisien korelasi berganda X1 dan X2 bersama-sama 

            = Koefisien korelasi antara X1 dengan Y 

            = Koefisien korelasi antara X2 dengan Y 
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           = Koefisien korelasi X1 dan X2 

 

Hipotesis yang diuji yaitu hipotesis dua pihak : 

Ho =         

Ha =         

Pengujian hipotesis korelasi ganda menggunakan uji F (Tabel 

distribusi F) dengan derajat (dk) terdiri               (   banyaknya 

variabel bebas).  

                 (           
      

        
    ) 

Sumber : (Ananda dan Muhammad, 2018) 

Konversi nilai koefisien R dalam nilai         menggunakan 

persamaan 3.6. 

Rumus 3.6. Koefisien Korelasi Uji F  
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Sumber : (Ananda dan Muhammad, 2018) 

Kriteria pengujian hipotesis : 

Terima Ho jika         <        

Tolak Ha jika                  

 


