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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap dua 

kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen akan mendapat 

perlakuan dengan menggunakan model course review horay berbantuan 

macromedia flash, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode ceramah. 

Kedua kelas terlebih dahulu diberi pretest, setelah dilakukan perlakuan 

selanjutnya diberi posttest. Soal yang digunakan pada pretest dan posttest sama. 

Selisih nilai pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

merupakan data yang digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dikelas X SMAS LKMD Sukaramai pada 

bulan April-Mei tahun ajaran 2015/2016. 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

a. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe course review horay berbantuan macromedia flash terhadap 

hasil belajar siswa. 

b. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMAS LKMD Sukaramai 

tahun ajaran 2015/2016. 
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C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMAS LKMD 

Sukaramai tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 122 siswa dan terdiri 

dari 3 kelas yaitu X 1, X 2, dan X 3. 

b. Sampel  

Sebagai sampel dalam penelitian ini diambil 2 kelas, secara uji 

homogenitas, untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol sampel 

diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling sehingga 

terpilih kelas X 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X 2 sebagai kelas 

kontrol. 

D. Desain Penelitian 

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen semu (Quasy Eexperimental Design). Penelitian ini melibatkan dua 

kelas yang akan dibandingkan yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan macromedia flash, 

sedangkan kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Dengan desain 

penelitian diilustrasikan sebagai berikut: 

Tabel III.1 Desain Penelitian 

Kelas Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T1 Y T2 
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Keterangan: 

T1    :    Hasil pretest kelas ekperimen dan kelas kontrol 

T2    :    Hasil posttest kelas ekperimen dan kelas kontrol 

X : Model pembelajaran kooperatif course review horay berbantuan 

macromedia flash. 

Y    :   Metode ceramah. 

E. Prosedur Penelitian 

Secara rinci tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian ini dapat di 

uraikan pada Gambar III. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operasi pra-lapangan Penyusunan rencana 

penelitian 

Pembuatan instrumen 

Revisi 

Validitas Wawancara Angket 

Pengambilan Data Penelitian 

Uji Homogenitas 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pretest Pretest 

Pembelajaran menggunakan model kooperatif 

CRH berbantuan macromedia Flash 

Pembelajaran menggunakan 

metode  ceramah 

Posttest 

Pengolahan data penelitian 

Temuan dan Pembahasan 

Kesimpulan 

Posttest 

Gambar III.1 Alur Penelitian 
 



38 

 

Untuk lebih rincinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini meliputi: 

1) Pemilihan masalah dan menentukan materi pembelajaran, yaitu 

pokok bahasan hidrokarbon. 

2) Kegiatan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

silabus, Program Semester (Prosem), Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), angket, dan 

media pembelajaran macromedia flash. 

3) Mempersiapkan instrumen pengumpul data, yaitu nilai uji 

homogenitas dan soal pretest-posttest. 

4) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan uji 

homogenitas. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Melaksanan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. 

2) Pembagian kelompok pada kelas eksperimen. 

3) Melakukan perlakuan (treatment) pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, untuk kelas kontrol diberikan perlakuan pembelajaran 

dengan metode ceramah sedangkan untuk kelas eksperimen 

diberikan perlakuan pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif course review horay berbantuan macromedia flash. 
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4) Dilakukan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, untuk 

mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik setelah diberi 

perlakuan (treatment). 

c. Tahap Evaluasi hasil 

1. Pengolahan data 

2. Pembahasan 

3. Penarikan kesimpulan hasil pengolahan data 

d. Tahap Dokumentasi 

Pada tahap ini setelah semua diolah hasil uji instrumen penelitian, 

semua didokumentasikan sehingga ada bukti hasil uji instrumen 

tersebut. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

(data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan 

sasaran pengamatan.
72

 Dalam penelitian ini digunakan dua cara dalam 

pengumpulan data yaitu wawancara kepada guru bidang studi dan 

menggunakan instrumen. Instrumen yang digunakan dalam observasi 

adalah angket respon siswa terhadap pembelajaran kimia. 
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Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011, h. 76. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, laporan kegiatan, 

foto-foto, filem documenter, data yang relevan.
73

 Pengumpulan data 

dengan teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara 

mencatat dan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-

dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Tes  

Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian.
74

 

1) Data untuk Uji Homogenitas 

Uji homogenitas diberikan sebelum penelitian dilakukan. Uji 

ini dilakukan untuk melihat kesamaan kemampuan dasar antara 

dua kelas. Soal yang diujikan adalah soal-soal mengenai pokok 

bahasan struktur atom, sistem periodik unsur (SPU) dan ikatan 

kimia. 

2) Data Uji Hipotesis 

1) Data awal yaitu hasil pretest. Pretest merupakan pemberian tes 

yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh siswa telah 

memiliki kemampuan mengenai hal-hal yang akan dipelajari.
75

 

Tes yang diberikan adalah pokok bahasan hidrokarbon. 
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Riduwan, Dasar-dasar Statistika, Bandung: Alfabeta, h. 58. 
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Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 236. 
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2) Data akhir yaitu hasil posttest. Posttest merupakan tes yang 

digunakan untuk mengukur apakah siswa telah menguasai 

kompetensi tertentu seperti yang dirumuskan dalam indikator 

hasil belajar.
76

 Soal yang diberikan sama dengan soal pretest, 

yaitu pokok bahasan hidrokarbon. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Butir Soal 

Untuk memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai alat 

pengumpul data pada penelitian ini, maka diadakan uji coba terhadap 

siswa lain yang tidak terlibat dalam sampel penelitian ini. Soal-soal 

yang di ujicobakan kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. 

a. Validitas Tes 

Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur 

secara tepat sesuatu yang diinginkan diukur.
77

Data evaluasi yang 

baik sesuai dengan kenyataan disebut data valid. Agar dapat 

diperoleh data yang valid, instrumen atau alat untuk 

mengevaluasinya harus valid. Dengan kata lain, instrumen evaluasi 

dipersyaratkan valid agar hasil yang diperoleh dari kegiatan 

evaluasi valid.
78

 

                                                           
76

Ibid 
78

 Suharsismi Arikuntoro. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012, h. 79. 
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Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas isi atau content validity dan validitas item tes hasil belajar. 

1) Validitas Isi 

Validitas isi adalah validitas yang ditilik dari segi isi tes 

itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar yaitu: sejauh 

mana tes hasil belajar sebagai alat pengukur hasil belajar 

peserta didik, isinya telah dapat mewakili secara representatif 

terhadap kesuluruhan materi atau bahan pelajaran yang 

seharusnya diteskan (diujikan)
79

. Untuk memperoleh tes yang 

valid, maka tes yang digunakan peneliti dikonsultasikan 

terlebih dahulu dengan guru bidang studi kimia yang mengajar 

dikelas X SMAS LKMD Sukaramai. 

2) Validitas Item Tes Hasil Belajar 

Dimaksud dengan validitas item dari suatu tes adalah 

ketepatan mengukur yang dimilki oleh sebutir item (yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu 

totalitas), dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat 

butir item tersebut.
80

 

Sebutir item dapat dikatakan telah memilki validitas 

yang tinggi atau dapat dikatakan valid, jika skor-skor pada 

butir item yang bersangkutan memiliki kesesuaian atau 

kesejajaran arah dengan skor totalnya, atau dengan bahasa 

                                                           
79

 Anas Sudijono. Op.Cit., h. 164 
80

Ibid., h. 182. 
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statistik: Ada korelasi positif yang signifikan antara skor item 

dengan skor totalnya. Skor total disini berkedudukan sebagai 

variabel terikat (dependent variable), sedangkan skor item 

berkedudukan sebagai variabel bebasnya (independent 

variable). Menurut teori yang ada, apabila variabel I data 

diskret murni atau data dikotomik, sedangkan varibel II berupa 

data kontinu, maka teknik korelasi yang tepat untuk digunakan 

dalam mencari korelasi antara variabel I dengan variabel II itu 

adalah teknik korelasi point biserial, dimana angka indeks 

korelasi yang diberi lambang rpbi dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus: 

rpbi =
𝑀𝑝− 𝑀𝑡

𝑆𝐷𝑡
 

𝑝

𝑞
 

dimana: 

rpbi  = Koefisien korelasi point biserial yang 

melambangkan kekuatan korelasi antara varibel I 

dengan variabel II, yang dalam hal ini dianggap 

sebagai Koefisien Validitas Item 

Mp  = Skor rata-rata hitung yang dimilki oleh testee, yang 

untuk butir item yang bersangkutan telah dijawab 

dengan betul. 

Mt  =  Skor rata-rata dari skor total 

SDt  = Deviasi standar dari skor total 

p     = Proporsi testee yang menjawab betul terhadap butir 

item yang sedang diuji validitas itemnya 

q     = Proporsi testee yang menjawab salah terhadap butir 

item yang sedang diuji validitas itemnya.
81

 

 

                                                           
81

Ibid., h. 184-185. 
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Kaidah keputusan : Jika harga rpbi > rtabel (0,413) berarti 

soal valid dan jika rpbi < rtabel (0,413) soal tidak valid. 

b. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.
82

 

Realibilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian 

realibilitas tes, berhubungan dengan masalah ketepatan hasil tes. 

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

0,50 < r11 ≤ 1,00   : sangat tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,50   : tinggi 

0,30 < r11 ≤ 0,40   : sedang 

0,20 < r11 ≤ 0,30   : rendah 

r11 ≤ 0,20    : sangat rendah.
83

 

Penentuan reliabilitas tes hasil belajar untuk obyektif dapat 

menggunakan formula (Split Half Technique). Disebut “belah dua” 

sebab dalam penentuan reliabilitas tes, penganalisisannya 

dilakukan dengan jalan membelah dua butir-butir soal tes menjadi 

dua bagian yang sama, sehingga masing-masing testee memiliki 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010, h. 221. 
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Mas’ud Zein dan Darto. 2012. Evaluasi Pembelajaran Matematika. Pekanbaru: Daulat 

Riau. h. 83. 
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dua macam skor. Salah satu skor merupakan bagian pertama atau 

belahan pertama dari tes, sedangkan skor yang satunya lagi 

merupakan bagian kedua atau belahan kedua dari tes hasil belajar 

bentuk obyektif tersebut.
84

 

Dengan demikian, penerapan formula Sperman Brown akan 

menghasilkan dua buah distribusi skor belahan pertama dengan 

distribusi distribusi skor belahan kedua itu dipandang sebagai 

reliabilitas bagian dari butir-butir soal tes hasil belajar bentuk 

obyektif tersebut. Sedangkan untuk mengetahui reliabilitas tes 

secara keseluruhan Sperman Brown menciptakan formula sebagai 

berikut.
85

 

r11 = 
2 𝑟  

11

12

1+𝑟  
11

22

 

Keterangan: 

  r11  = Koefisien realibilitas tes secara keseluruhan 

 r 
11

12
    = Koefisien korelasi product moment antara separoh (1/2)  

tes (belahan 1) dengan separoh tes (1/2) tes (belahan 2) 

dari tes tersebut.  

 1 dan 2 = Bilangan konstan 

 Untuk mengetahui besarnya r 
11

12
 (koefisien korelasi 

product moment) dapat digunakan rumus pada validitas soal.  

Rumus reliabilitas tes Sperman Brown diatas adalah 

metode ganjil genap. Pada metode ganjil genap, skor-skor yang 

                                                           
84
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dimiliki oleh siswa untuk butir item yang bernomor ganjil 

(misalnya item 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya) dianggap separoh 

bagian pertama dari tes, sedangkan skor-skor yang dimiliki oleh 

siswa untuk butir-butir item yang bernomor genap (misalnya item 

nomor 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya) dianggap sebagai separuh 

bagian kedua dari tes yang bersangkutan.
86

 

c. Tingkat Kesukaran Soal 

Bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar 

dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang 

dimiliki oleh masing-masing butir item soal tersebut. Butir-butir 

item tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-butir item 

yang baik, apabila butir-butir item tersebut tidak terlalu sukar dan 

tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran soal itu 

adalah sedang atau cukup.
87

 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal peneliti 

menggunakan rumus: 

P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab dengan benar 

JS: Jumlah seluruh siswa peserta tes. 
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Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 < IK ≤ 0,30   : Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70   : Sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00   : Mudah.
88

 

Perbandingan antara soal mudah-sedang-sukar bisa dibuat 3-

4-3. Artinya, 30% soal kategori mudah, 40% soal kategori sedang, 

dan 30% lagi soal kategori sukar. Perbandingan lain yang termasuk 

sejenis dengan proporsi di atas misalnya 3-5-2. Artinya, 30% soal 

kategori mudah, 50% soal kategori sedang, dan 20% soal kategori 

sukar.
89

 

d. Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes 

hasil belajar untuk dapat membedakan (= mendiskriminasi) antara 

testee yang berkemampuan tinggi (= pandai), dengan testee yang 

kemampuannya rendah (= bodoh) demikian rupa sehingga 

sebagian besar testee yang memiliki kemampuan tinggi untuk 

menjawab butir item tersebut lebih banyak yang menjawab betul, 

sementara testee yang kemampuannya rendah untuk menjawab 

butir item tersebut sebagaian besar tidak dapat menjawab item 

dengan betul.
90
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Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut 

indeks diskriminasi, disingkat D. rumus untuk mementukan indeks 

diskriminasi adalah: 

D = 
BA

JA
 - 

BB

JB
 = PA – PB 

Keterangan:  

J    : Jumlah peserta tes 

JA   : Banyaknya peserta kelompok atas 

JB   : Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan 

benar 

BB :Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal  

dengan benar 

PA  : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.
91

 

Klasifikasi daya pembeda : 

D = 0,00 – 0,20      : Jelek (poor) 

D = 0,21 – 0,40      : Cukup (satistifactory) 

D = 0,40 – 0,70      : Baik (good) 

D = 0,70 – 1,00      : Baik sekali (excellent). 

D = negatif, semuanya tidak baik.
92

 

2. Analisis Data Penelitian 

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan rumus t-test, data yang dianalisa 

adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
91

Suharsimi Arikunto. Op.Cit., h. 100. 
92

Ibid., h. 232. 



49 

 

a. Analisa Data Awal (Uji Homogenitas) 

Pada penelitian ini populasi akan di uji homogenitasnya, 

dengan cara menguji data nilai ujian sebelumnya menggunakan uji 

Bartlet dengan rumus sebagai berikut:
93

 

𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  = (lon10) x (B-   𝑑𝑘 𝐿𝑜𝑔𝑆)) 

Keterangan: 

S = 
  𝑛1− 1 𝑆1 +   𝑛2−1 𝑆2 + …+( 𝑛𝑥− 1 𝑆𝑥 )

 𝑛1− 1 +  𝑛2− 1 + …+(𝑛𝑥− 1)
 

B = (LogS) x  (𝑛𝑖 −  1) 

 

Jika pada perhitungan data awal diperoleh 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≥ 𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  

berarti data tidak homogen, tetapi jika 𝑋ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 <𝑋𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  berarti data 

homogen. Langkah-langkah pengujian: 

1. Menghitung standar deviasi dan varians 

2. Menghitung varians gabungan 

3. Menghitung harga B 

4. Menghitung nilai X
2
 

5. Melihat tabel 

6. Kesimpulan 

b. Analisis Data Akhir (Uji Hipotesis) 

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan test-t. Test-t merupakan salah satu uji statistik yang 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang 

signifikan (meyakinkan) dari dua buah mean sampel dari dua 
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variabel yang komparatifkan.
94

 Sebelum melakukan analisa dengan 

menggunakan tes “t”, ada dua syarat yang harus dilakukan, yaitu 

uji normalitas dan homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

sampel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal 

atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji chi kuadrat. Rumus 

yang digunakan yaitu:
95

 

X
2
=  

𝑘
𝑖 = 1

(fo−fe)2

fe
 

Dimana     x
2
: chi kuadrat yang dicari 

fo: frekuensi hasil pengamatan 

fe: frekuensi yang diharapkan 

 

Bila 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  ≥ 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , distribusi data tidak normal 

Bila 𝑥ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , data berdistribusi normal 

Jika salah satu data atau keduanya mempunyai sebaran 

data yang tidak normal maka pengujian hipotesis ditempuh 

dengan analisis tes statistik nonparametrik. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus 

dilakukan untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogen 

atau tidak. Pengujian homogenitas data yang akan dilakukan 

peneliti adalah dari hasil posttest yang diberikan pada kelas 
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eksperimen dan kontrol. Pengujian pada penelitian ini akan 

menggunakan uji F dengan rumus:
96

 

Fhitung = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan Ftabel. Apabila 

perhitungan diperoleh Fhitung ≤ Ftabel maka sampel dikatakan 

mempunyai varians yang sama atau homogen. 

3. Uji Hipotesis 

Teknik analisa data yang akan digunakan pada penelitian 

ini adalah menganalisa data dengan menggunakan tes “t”. 

Rumus test t yang digunakan adalah sebagai berikut: 

T = 
𝑀𝑥−𝑀𝑦

 
 𝑥2+  𝑦2 

𝑁
𝑥+ 𝑁𝑦  – 2

 
1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
 

 

Keterangan: 

M = Nilai rata-rata hasil per kelompok 

N = Banyaknya subjek 

x = Deviasi setiap nilai x2 dan x1 

y = Deviasi setiap nilai y2 dari mean y1.
97

 

 

Pengujian: Hipotesis diterima thitung ≥ttabel dengan nilai α = 0,05 

thitung ≥ ttabel berarti H0 dtolak 

thitung≤  ttabel berarti H0 diterima 

Untuk menentukan derajat peningkatan hasil belajar 

kimia siswa dilakukan dengan menghitung koefisien 

determinasi (r
2
) dengan rumus: 
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t  = 
𝑟   𝑛−2

 1− 𝑟2
 sehingga r

2 = 𝑡2

𝑡2+ 𝑛−2 

 

Sedangkan untuk menentukan besarnya pengaruh dari 

perlakuan digunakan dengan rumus:
98

 

Kp = r
2
 x 100% 

Keterangan: 

t    = Lambang statistik untuk menguji hipotesis 

r
2   

= koefisien determinasi 

Kp = koefisien pengaruh. 
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