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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

hubungan soft skills guru PAI dengan prestasi belajar siswa mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis maka pendekatan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan 

metode tradisional, karena metode ini cukup lam digunakan 

sehingga sudah mentradisi sebagai metode metode positivistic 

karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai 

metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan 

sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena 

dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai 

iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.
1
 

Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena 

itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, 

dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada 

umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang 

                                                           
1
Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif.., hal. 7  
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representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk 

menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga 

dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji 

melalui pengumpulan data lapangan. Data yang telah terkumpul 

selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan 

statistik deskriptif atau inferensial, sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian ini pada 

umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, 

sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada 

populasi di mana sampel tersebut diambil.
2
 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis description 

research (penelitian deskriptif). Jenis penelitian ini masih 

dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, yaitu: penelitian deskriptif 

murni (survei), korelasi, komparasi, dan penelitian penelusuran. 

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

korelasi diskripsi. Penelitian korelasi atau penelitian korelasional 

adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan 

perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang 

sudah ada.
3
 

                                                           
2
Ibid.,hal. 8  

3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010), hal. 4  
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Penelitian korelasi mempunyai tiga karakteristik penting 

diantaranya penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan 

peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol 

variabel seperti dalam penelitian eksperimen, memungkinkan 

variabel diukur secara intensif dalam setting (lingkungan) nyata, 

dan memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang 

signifikan.
4
 

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

hubungan soft skills guru PAI dengan prestasi belajar siswa. Oleh 

karena itu, jenis penelitian yang digunakan berjenis korelasi. 

Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang mengakibatkan 

tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada 

hubungan dan tingkat hubungan antar dua variabel atau lebih. 

Adanya hubungan dan tingkat variabel penting karena dengan 

mengetahui tingkat hubungan yang ada peneliti dapat 

mengembangkan dengan sesuai penelitian. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatau hal yang terbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian di tarik kesimpulannya. Variabel 

berkaitan dengan teori. Dengan demikian variabel peneliti tidak bisa 

                                                           
4
Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan,(Jakarta: PT Bumi Aksara, cet 3, 2006), hal. 

167  
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dibuat dan disusun sekehendak hati. Teori merupakan rangakaian 

konsep, definisi dan proposisi memiliki hubungan erat dan memiliki 

tujuan dalam memberikan gambaran yang sitematis tentang suatu 

fenomena/kejadian.
5
 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

penyebab terjadi perubahan pada variabel dependen. Variabel ini sering 

disebut pula dengan sebutan variabel bebas, variabel eksogen atau 

variabel prediktor.
6
 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

adalah soft skills guru PAI yang terdiri dari Intrapersonal Skills dan 

Interpersonal Skills. 

2. Variabel dependent, adalah variabel yang dipengaruhi atau variable yang 

menjadi akibat. Atau variabel ini, biasadisebut juga variabel terikat, 

variabel tidak bebas atau variabel endogen.
7
 Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah prestasi belajar siswa mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis di MTsN 5 Tulungagung. 

 

C. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama, 

populasi dapat terdiri dari orang, benda, kejadian, waktu, dan 

                                                           
5
 Rokhmad Subagiyo, Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan, 

(Jakarta: Alim’s Publishing, 2017), hal.  31-32. 
6
Ibid…, hal. 34  

7
 Ibid…, hal. 34 
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tempat dengan sifat atau ciri yang sama.
8
 Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN 5 Tulungagung. 

Tabel 3.1 

NO KELAS JUMLAH SISWA 

1 VIII-A 30 

2 VIII-B 30 

3 VIII-C 31 

4 VIII-D 29 

5 VIII-E 30 

6 VIII-F 27 

7 VIII-G 27 

 JUMLAH 205 

 

2. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknil pengambilan sampel.
9
 Pada 

penelitian ini yang digunakan adalah simple random sampling. 

Dikatakan simple random sampling karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila 

anggota populais dianggap homogen.
10

 

Dalam pengambilan acak atau simple random sampling 

seluruh individu yang menjadi anggota populasi memiliki peluang 

yang sama dan bebas dipilih sebagai anggota sampel, karena 

individu-individu tersebut memiliki karakteristik yang sama. Setiap 

                                                           
8
Nana Syaodih S, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 58 
9
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif….., hal. 81  

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif….., hal. 82 
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individu juga bebas dipilih karena pemilihan invidu tersebut tidak 

akan mempengaruhi individu yang lainnya.
11

 Adapun pemilihan 

sampel ini karena peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap 

objek penelitian, melainkan hanya mengambil data sesuai dengan 

tujuan diadakannya peneliti, yaitu untuk mengetahui hubungan 

antar variabel.   

3. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh pulasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representif.
12

 Untuk mengetahui besarnya sampel yang 

telah diambil dan untuk sekedar patokannyaa maka apabila 

subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jumlahnya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih sampel.
13

 Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini 

akan diambil sampel sebanyak 55 siswa. 

 

 

                                                           
11

Nana, Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 225   
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif….., hal. 81 
13

Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal. 134  
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D. Kisi-kisi Instrumen 

Berdasarkan buku Pengembang Soft Skills Guru, Muqowwim 

menjelaskan bahwa soft skills dibagi dua bagian yaitu: intrapersonal 

skills dan interpersonal skills. Masing-masing memiliki indikator 

antara lain: 

Tabel 3.2 

NO Variabel Sub Variabel Indikator No. Item 

1   Kekuatan kesadaran (guru 

sebagai teladan dari segi 

penampilan, perilaku, dan sikap) 

1, 2 

   Kekuatan tujuan (guru memiliki 

target yang ingin dicapai seperti 

target penyampaian materi, 

tingkat pemahaman siswa) 

3, 4 

  Intrapersonal 

Skills 

Kekuatan keyakinan (keyakinan 

kepada Allah, meyakini adanya 

kemampuan diri dan meyakini 

adanya kebaikan pada orang 

lain) 

5, 6, 7 

   Kekuatan cinta (guru mudah 

meminta maaf dan mencintai 

pekerjaannya) 

8 

 Soft 

Skills 

 Kekuatan energy positif (guru 

dapat menginspirasi siswa) 

9 

   Kekuatan konsentrasi (focus 

terhadap tujuan pembekajaran, 

seperti penyampaian materi 

10 

   Kekuatan keputusan (keputusan 

untuk memilih jenis metode dan 

pendekatan yang sesuai denagn 

materi 

11, 12 

   Keterampilan berkomunikasi 

(menghargai pendapat orang 

lain, jelas dalam menyampaikan 

pesan) 

13, 14 

  Interpersonal 

Skills  

Keterampilan memotivasi (guru 

dapat memotivasi siswa untuk 

15, 16, 

17, 18 
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semangat dan antusias dalam 

pembelajaran) 

   Ketrampilan membangun tim 

(guru mampu bekerjasama 

dengan siswa, membei 

kesempatan untuk berpendapat, 

membuat kelompok belajar) 

19, 20, 

21 

   Keterampilan melakukan 

mediasi (guru mampu 

melakukan pembelajaran secara 

kondusif, guru sebagai nara 

sumber, guru sebagai penyampai 

pesan) 

22, 23 

2 Prestasi 

belajar 

 Nilai dalam rapot siswa  

 

Adapun penskoran pada angket ini dapat dilihat di table 

bawah ini: 

Tabel 3.3 

Pernyataan positif  

Respon Skor 

Setuju/Selalu  5 

Setuju/Sering  4 

Ragu-ragu/Kadang-kadang  3 

Tidak setuju/Hampir tidak pernah  2 

Sangat tidak setuju/Tidak pernah  1 

 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau pekerjaanya lebih mudah 

dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis. Sehingga lebih mudah diolah. Dengan demikian peneliti 
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didalam menerapkan metode penelitian menggunaka instrumen atau 

alat, agar data yang diperoleh lebih baik.
14

 

Adapun instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah angket, observasi dan dokumentasi. Angket digunakan 

untuk mengetahui soft skills guru dan prestasi belajar siswa. Pedoman 

observasi digunakan untuk memperoleh informasi secara umum 

tentang kondisi soft skills guru. Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang profil madrasah dan prestasi belajar siswa. 

Instrumen penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan apersepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutmya disebut sebagai variabel peneliti. Dengan skala likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variable. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan.
15

  

 

F. Data dan Sumber Data 

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi 

penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data 

bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, 

                                                           
14

 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 203 
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal. 93  
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matematika, bahasa ataupun symbol-simbol lainnya yang bisa kita 

gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian 

ataupun suatu konsep.
16

 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, 

yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila 

peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa 

berupa benda, gerak atau sesuatu. 

Berdasarkan pengambilannya, data dibedakan menjadi data 

primer dan sekunder: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau 

bersangkutan yang memerlukannya.
17

 Penelitian ini yang menjadi 

sumber data primer adalah siswa kelas VIII MTsN 5 

Tulungagung. Data primer yang diambil berupa angket yang diisi 

oleh siswa. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada.
18

 Penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah data 

                                                           
16

Suryabrata dan Sumadi, Metode Penelitian…hal.5 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta,  cet. XIV, 2010),  hal. 172 
18

Ibid…, hal. 172  
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yang diambil dari dokumentasi yang diperlukan peneliti baik dari 

TU maupun dari WaKa Kurikulum MTsN 5 Tulungagung. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Metode pengumpulan data dengan angket dilakukan dengan 

cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab 

secara tertulis pula oleh responden. Atau dapat pula dikatakan 

bahwa angket/koesioner adalah daftar pertanyaan yang disusun 

sedemikian rupa, terstruktur dan terencana, dipakai untuk 

mengumpulkan data kuantitatif yang digali dari responden.
19

 

Adapun jenis angket yang digunakan dalam peneitian ini adalah 

angket tertutup, yaitu angket yang disajikan pada responden, 

sedemikian sehingga responden tinggal memberi tanda (√) pada 

masing- masing pertanyaan. 

2. Metode observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mengamati suatu objek maupun subyek kemudian di catat 

secara sistematik mengenai  gejala-gejala yang diselidiki.
20

 Teknik 

ini digunakan untuk mengetahui kondisi sekolah, kondisi guru dan 

kondisi siwa. 

 

                                                           
19

 Ahmad Tanzeh, metodelogi Penelitian Prakti...., hal. 90 
20

Rokhmad Subagiyo, Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan 

Penerapan, (Jakarta: Alim’s Publishing, 2017), hal. 91  
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3. Metode interview (wawancara) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara pewawancara 

dengan nara sumber dimana pewawancara mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab secara lisan oleh nara sumber.
21

 

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak 

terstruktur karena peneliti hanya mengetahui permasalahnya saja 

belum mengetahui informasi secara jelas. Dalam hal ini maka yang 

dijadikan acuan untuk wawancara adalah guru karena untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa dan staf TU untuk mengetahui 

kondisi sekolahan, siswa dan soft skills guru PAI. 

4. Dokumentasi 

Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti, buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, cacatan 

harian dan sebagainya. Dengan dokumen ini diharapkan mendapat 

informasi yang sekiranya sesuai dengan variabel penelitian.
22

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung 

penelitian, seperti: keadaan sekolah dan rapot siswa. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden 

atau sumber data lain berkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

                                                           
21

 Ibid, hal. 84 
22

Suharsimi, Prosedur Penelitian…, hal. 201.  
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adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
23

 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif. 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan yaitu 

dengan cara mengumpulkan data lewat instrument yang telah dibahas 

pada poin instrument pengumpulan data. 

Adapun data yang dianalisis dalam skripsi ini adalah data 

kuantitatif yang diperoleh dari angket penilaian validator dan hasil 

angket pengisian siswa mengenai soft skills guru PAI yang 

dikorelasikan dengan prestasi belajar siswa. 

1. Validitas Instrumen 

Validitas berasal dari bahasa inggris  validity yang berarti 

keabsahan. Dalam penelitian keabsahan sering dikaitkan dengan instrumen 

atau alat ukur. Suatu alat ukur dikatakan valid atau mempunyai nilai 

validitas tinggi apabila alat ukur tersebut memang dapat mengukur apa 

yang hendak kita ukur.
24

 Adapun instrumen penelitian ini divalidasi oleh 

validitas ahli. Kemudian validitas diukur dengan korelasi Product Moment 

dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item. Adapun 

                                                           
23

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif…, hal.  147.  
24

Toha Anggoro, Materi Pokok Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 

hal. 528 
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perhitungan validitas menggunakan komputer dengan program SPSS 

(Statistical Packacge for the Sosial Sciencies) Windows Version 16. 

Hasil uji validitas dari tiap-tiap item menggunakan SPSS semua 

menunjukkan hasil lebih dari 0, 334, kecuali pada item 3, 6, 10, 12, 14, 15, 

16, 17, 21, 23, 24, 33, 34, dan 35. Karena item penyataan yang valid lebih 

banyak, dan telah mewakili dari semua indikator, maka masing-masing 

item instrumen dibuang (tidak dimasukkan dalam angket) sehingga jumlah 

item dari pernyataan adalah 23 item. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berasal dari bahasa inggris reliability yang berarti 

kemantapan suatu alat ukur. Jika alat tersebut digunakan untuk melakukan 

pengukuran secara maka alat tersebut tetap memberikan hasil yang sama. 

Reliabilitas instrumen dalam penelitian mempunyai makna penting karena 

menunjukkan ketepatan dan kemantapan suatu penelitian. Reliabilitas 

mencerminkan ketetapan instrumen penelitian yang digunakan dalam 

mengukur dan menggali informasi yang diperlukan.
25

 

Adapun perhitungan reliabilitas menggunakan komputer dengan 

program SPSS (Statistical Packacge for the Sosial Sciencies) Windows 

Version 16. Metode reliabilitas yang dipakai adalah metode Alpha 

Chonbrach dengan  menggunakan komputer dengan program SPSS 

(Statistical Packacge for the Sosial Sciencies) Windows Version 16. 

                                                           
25

 Toha Anggoro, Materi Pokok Metode Penelitian…, hal. 531-531 
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Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai dari Alpha 

Chonbrach > 0.70. hal ini menunjukkan bahwa instrument penelitian 

dengan reliabel tinggi. 

3. Teknik Korelasi Product Moment 

Product Moment Correlation atau lengkapnya Product of the 

Moment Correlation adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi 

antardua variabel yang kerap kali digunakan. Teknik korelasi ini 

dikembangkan oleh Karl Pearson, yang karenanya sering dikenal dengan 

istilah teknik korelasi Pearson. Disebut Product Moment Correlation 

karena koefisien korelasinya diperoleh dengan cara mencari hasil 

perkalian dari momen-momen variabel yang dikorelasikan (product of 

moment).
26

 

Kegunaan Uji Pearson Product Moment atau analisis korelasi 

adalah mencari hubungan variable bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

dan data berbentuk interval dan ratio.
27

 Rumus yang digunakan adalah 

dengan rumus korelasi product moment yang digunakan oleh Pearson 

yaitu sebagai berikut:
28

 

       
      (  )(  )

√      (  )   √      (  )  
 

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak 

lebih dari harga (-1 ≤  r ≤ + 1). Apabila r = -1 artinya korelasinya negatif 

                                                           
26

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 

hal. 186-187 
27

Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung: ALFABI, 2003), hal. 227  
28

Diki Yuliansyah, Metode Penelitian Statistik Pendidikan, (Bandung: UPI-PRESS, 

2012), hal. 59-60. (E-book) 



76 
 

 

sempurnya, r = 0 artinya tidak ada korelasi, dan r = 1 berarti korelasinya 

sempurnya (sangat kuat). Sedangkan harga r akan dikonsultasikan dengan 

table interpretasi nilai r sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

Sedangakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel 

X dengan Y dapat ditentukan dengan rumus koefisisen diterminan sebagai 

berikut: KP =    × 100% 

 KP = besarnya koefisien penentu (diterminan) 

 r     = koefisien korelasi
29

 

4. Korelasi Ganda 

Uji korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya 

pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama 

dengan variabel lain.
30

 Adapun perhitungannya menggunakan komputer 

dengan program SPSS (Statistical Packacge for the Sosial Sciencies) 

Windows Version 16. 

Rumus yang digunakan adalah dengan rumus korelasi ganda: 

 

                                                           
29

 Riduwan, Dasar-dasar Statistika…, hal. 228 
30

Ibid…., hal. 238  
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         √
  

   
   

   
       

    
     

    
    

 

Ryx1x2    = korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama 

dengan variabel Y 

Ryx1     = korelasi Product Moment antara X1 dengan Y 

Ryx2     = korelasi Product Moment antara X2 dengan Y 

Rx1x2     = korelasi Product Moment antara X1 dengan X231 

                                                           
31

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D…., hal. 191 


