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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif berkenaan dengan data kuantitatif yang dilambangkan 

dengan simbol-simbol matematik atau angka-angka. Penelitian kuantitatif 

digunakan untuk menguji suatu teori, dengan membangun fakta, menunjukkan 

suatu hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lainnya, memberikan 

deskripsi statistik, menaksir, dan meramalkan hasilnya.1 

Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan 

pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, pendapat 

dari para ahli, ataupun pemahaman peneliti sendiri berdasarkan pengalaman yang 

kemudian dikembangkan menjadi beberapa permasalahan beserta pemecahannya 

yang diajukan untuk memperoleh suatu kebenaran dalam bentuk dukungan dan 

empiris di lapangan. Penelitian ini menitik beratkan pada penyajian data yang 

berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan dengan menggunakan statistic. 

Penelitian kuantitatif identik dengan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran data tersebut serta menganalisis hasil yang diperoleh.

                                                             
1 Ana Rizka Maratul Khsuna. Pengaruh Kecemasan Terhadap Keterampilan Siswa 

Menyelesaikan Matematika  di Muhammadiyah Bandung Tulungagung. (Tulungagung : Skripsi 

Tidak Diterbitkan, 2019), hlm.30 
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2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua atau lebih variabel. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sutu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan2. Adapun dalam penelitian ini 

menggunakan variabel sebagai berikut : 

1. Variabel bebas (Independent Variable) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Adapun variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah kemampuan konseptual (𝑋1) dan keaktifan 

(𝑋2)  . 

2. Variabel terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar (𝑌). 

 

C. Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian  

1. Populasi 

Populasi pada prinsipnya adalah semua penelitian yang dapat terdiri dari 

manusia, hewan, tumbuhan, dan peristiwa tertentu sebagai sumber data yang 

mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian3. Populasi merupakan 

                                                             
2 Ibid. hlm.46 
3 Mimawati. Pengaruh Antara Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar dengan Hasil 

Belajar Matematika Pada Siswa Kelas VII Di MTs Ma’arif Bakung Udanawu Blitar. (Tulungagung 

: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hlm.47 
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wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VIII yang berjumlah 

302 siswa di SMP Negeri 1 Sumbergempol tahun pelajaran 2018/2019, yang terdiri 

dari 10 kelas, yaitu kelas VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, VIII-E, VIII-F, VIII-G, 

VIII-H, VIII-I, dan  VIII-J.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Penelitian ini memerlukan pengambilan sampel dikarenakan mengingat 

keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan yang ada sehingga tidak 

memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi yang ada. Dalam pengambilan 

sampel menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya 

harus representative agar 

 hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan 

tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan 

sederhana. 

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut4: 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

Keterangan: 

𝑛 = Ukuran sampel/jumlah responden 

                                                             
4 Imam Muchlis, Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Batik Danar 

Hadi Surakarta.  (Surakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hlm.44 - 45 
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𝑁= Ukuran Populasi 

𝑒 = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih 

bisa ditolerir, 𝑒 = 0,1 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: 

Nilai 𝑒 = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar. 

Nilai 𝑒 = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. 

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah antara 10% −

20% dari populasi penelitian. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 365 siswa, sehingga presentase 

kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan 

untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

𝑛 =
302

1+302(0,1)2  

𝑛 =
302

4.02
= 75,12  

Karena siswa merupakan variabel diskrit (variabel yang tidak ada pecahannya), 

maka nilai 75,12 dibulatkan ke bawah menjadi 75 siswa. Sehingga sampel yang 

dibutuhkan dan diambil penelitian ini adalah sebanyak 75 siswa dan diambil dari 

kelas VIII F dan VIII G di SMP Negeri 1 Sumbergempol.  

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 
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sampel dan yang dipilih ada teknik Probability Sampling jenis Simple Random 

Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

 

D. Kisi-Kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrument penelitian perlu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas 

terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian sudah akurat dan dapat dijadikan sebagai pegangan. Adapun kisi-

kisi instrument yang peneliti gunakan adalah : 

a. Instrument tes untuk mengetahui kemampuan konseptual yang dapat dilihat 

pada tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Tes  

Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

 

1.6 Menjelaskan 

dan 

membuktikan 

kebenaran 

teorema 

Phytagoras dan 

tripel 

Pythagoras 

 

4.6 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan teorema 

Phytagoras dan 

tripel 

Pythagoras 

 

 

 

 

 

 

 

Teorem

a 

Pythago

ras 

(Kelas 

VIII) 

Menyatakan 

ulang sebuah 

konsep 

Uraian 1 

Mengklasifikas

ikan objek 

menurut sifat-

sifat tertentu 

sesuai dengan 

konsepnya 

Uraian 2 (a) 

Kemampuan 

memberikan 

contoh dan 

bukan contoh 

dari sebuah 

fungsi. 

Uraian 2 (b) 
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Menyajikan 

konsep ke 

dalam berbagai 

representati 

matematis. 

Uraian 3 (a) 

Mengkaji 

syarat perlu 

atau syarat 

cukup dari 

suatu konsep 

Uraian 3 

(Diketahui)

, 4 

(Diketahui) 

Mengaplikasik

an suatu konsep 

dalam 

menyelesaikan 

soal 

berdasarkan 

langkah-

langkah yang 

benar. 

Uraian 3 (b) 4 (a), 

4 (b) 

 

Prosedur pemberian skor tes kemampuan pemahaman konseptual matematis 

siswa, dinyatakan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut5: 

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Pemahaman 

Konseptual 

 

No Indikator Ketentuan Skor 

1 Menyatakan ulang 

sebuah konsep 

(definisi, ciri-ciri) 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyatakan ulang sebuah konsep 

tetapi salah 

1 

c. Menyatakan ulang sebuah konsep 

dengan benar 

2 

2 Mengklasifikasikan 

objek menurut 

sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan 

konsepnya 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengklasifikasikan objek 

menurut sifat tertentu tetapi tidak 

sesuai dengan konsepnya. 

1 

c. Mengklasifikasikan objek 

menurut sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya 

2 

3 Kemampuan 

memberikan 

a. Tidak menjawab 0 

b. Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari konsep namun salah 

1 

                                                             
5 Reni Astuti, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pairshare (TPS) 

terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa. (Lampung : Skripsi Tidak 

Diterbitkan, 2018), hlm.26 
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contoh dan bukan 

contoh 

c. Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari konsep dengan benar 

2 

4 Menyajikan konsep 

ke dalam berbagai 

representasi 

matematis 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menyajikan konsep dalam 

bentuk pemahaman konsep 

matematis tetapi salah 

1 

c. Menyajikan konsep dalam 

bentuk pemahaman konsep 

matematis dengan benar. 

2 

5 Mengkaji syarat 

perlu atau syarat 

cukup dari suatu 

konsep. 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengkaji syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep tetapi 

salah 

1 

c. Mengkaji syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep dengan 

benar. 

2 

6 Mengaplikasikan 

suatu konsep dalam 

menyelesaikan soal 

berdasarkan 

langkah-langkah 

yang benar. 

a. Tidak menjawab 0 

b. Mengaplikasikan konsep ke soal 

tetapi tidak tepat 

1 

c. Mengaplikasikan konsep ke soal 

dengan tepat 

2 

 

b. Instrument tes ke dua digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 

dapat dilihat di tabel 3.3 berikut : 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Intrument Tes Hasil Belajar 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Soal Bentu

k Soal 

Nomo

r Soal 

1.6 Menjelaskan 

dan 

membuktikan 

kebenaran 

teorema 

Phytagoras 

dan tripel 

Phytagoras 

4.6 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

teorema 

Phytagoras 

dan tripel 

Phytagoras 

Teorem

a 

Phytag

oras 

(Kelas 

VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memeriksa 

kebenaran 

teorema 

Phytagoras  

Uraian 1 

Menentukan 

panjang sisi 

segitiga siku-siku 

jika panjang dua 

sisi diketahui 

Uraian 2 

Menentukan jenis 

segitiga 

berdasarkan 

panjang sisi-sisi 

yang diketahui. 

Uraian 3 (a) 

Menemukan dan 

menguji tiga 

Uraian 3 (b) 
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bilangan apakah 

termasuk tripel 

Phytagoras atau 

bukan 

Menerapkan 

teorema 

Phytagoras untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

nyata. 

 4 

 

c. Instrument Angket (Kuesioner) digunakan untuk mengetahui keaktifan belajar 

siswa dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Angket (Kuesioner) 

No Indikator No Pernyataan Jumlah  

( + ) ( - ) 

1. Siswa turut serta dalam 

melaksanakan tugas 

belajarnya. 

1, 2, 3 19 4 

2. Siswa terlibat dalam 

pemecahan masalah. 

4  20 2 

3. Siswa bertanya kepada siswa 

lain atau guru apabila tidak 

memahami materi yang 

diajarkan. 

5, 6 21, 22 4 

4. Siswa berusaha mencari 

berbagai informasi yang 

diperlukan untuk 

memecahkan masalah. 

7, 8, 9 23, 24, 25 6 

5. Siswa melaksanakan diskusi 

kelompok. 

10, 11, 12, 

13 

26 5 

6. Siswa menilai kemampuan 

dirinya dan hasil-hasil yang 

diperolehnya. 

14, 15 27 3 

7. Melatih diri dalam 

memecahkan soal atau 

masalah yang sejenis. 

16, 17 28 3 

8. Siswa menggunakan dan 

menerapkan apa yang 

diperoleh dalam 

menyelesaikan tugas atau 

persoalan yang dihadapinya. 

18 29 2 

Total Pernyataan : 18 11 29 
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Prosedur pemberian skor berdasarkan tingkat keaktifan belajar siswa, dinyatakan 

dalam Tabel 3.5 sebagai berikut6: 

Tabel 3.5 Pedoman Pengisian Skor 

Pernyataan Sikap Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Jarang Tidak 

Pernah 

Pernyataan Positif 5 4 3 2 1 

Pernyataan Negatif 1 2 3 4 5 

 

E. Instrumen Penelitian 

Sesuai dengan metode di atas, maka instrument penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Pedoman Tes 

Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini ada dua instrument 

tes yang digunakan. Instrument tersebut diantaranya digunakan untuk :  

a. Mengetahui kemampuan konseptual siswa dalam pembelajaran teorema 

phytagoras. 

b. Mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran teorema phytagoras. 

2. Pedoman Angket (kuesioner) 

Angket ini digunakan untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa selama 

pembelajaran matematika berlangsung di kelas. Hasil angket ini yang akan menjadi 

pedoman peneliti untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa terhadap hasil 

belajarnya.  

 

                                                             
6 Chintya Kurniawati, Pengaruh Keaktifan Belajar …, hlm.55 
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F. Sumber Data 

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

infromasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan 

fakta7. Arikunto mengatakan sumber data adalah subjek dari mana data-data 

tersebut diperoleh. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian ini adalah hasil pencatatan dari sumber data yang meliputi : 

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang 

terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini data meliputi: 

a. Kemampuan konseptual yang diambil melalui pemberian tes soal matematika. 

b. Keaktifan siswa diambil menggunakan angket (kuosioner). 

c. Hasil belajar yang diambil melalui pemberian tes soal matematika. 

2. Sumber data Sekunder, yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan data atau 

informasi yang bukan berasal dari manusia. Dalam hal ini sumber data 

menggunakan buku-buku, arsip-arsip, fakta-fakta dan sebagainya.  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, digunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, antara lain dengan teknik : 

1. Tes 

Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, menggunakan 

                                                             
7 Ana Rizka Maratul Khsuna. Pengaruh Kecemasan…, hlm.36 
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teknik tes berupa soal matematika materi teorema Phytagoras dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman konseptual siswa dan hasil belajar siswa.  

2. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya8. Angket ini digunakan untuk mendapat informasi tertentu baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Angket pada penelitian ini diberikan kepada 

siswa untuk mengetahui seberapa tinggi keaktifan siswa. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena 

dengan analisis data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan 

masalah. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis statistik, 

untuk menghitung data-data yang bersifat kuantitatif atau dapat diwujudkan dalam 

bentuk angka yang didapat dari lapangan. 

Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Uji Coba Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu intrumen9. Pada penelitian ini menggunakan dua uji validitas yaitu 

validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis adalah memvalidasi soal kepada 

para ahli, dalam hal ini peneliti meminta validasi soal tes kepada dosen matematika 

                                                             
8 Rif’atul Mu’zizah. Pengaruh Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intelektual) Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 2 Kras Kediri. 

(Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hlm.55 
9 Awanda Izzatul Zahwa. Pengaruh Kemampuan Koneksi…, hlm.36 
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untuk melihat kesesuaian soal. Sedangkan validitas empiris peneliti untuk 

mendapat skor tes maka uji coba soal tes dilaksanakan di kelas IX A SMP Negeri 

1 Sumbergempol yang sudah menerima materi Teorema Phytagoras. Adapun 

masing-masing jumlah soal tes untuk kemampuan pemahaman konsep dan hasil 

belajar sebanyak 4 butir sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Untuk 

menguji validitas alat ukur, menggunakan SPSS 25 dengan membandingkan nilai 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔dengan𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, yakni : 

1. Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka item soal dinyatakan valid. 

2. Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka item soal dinyatakan tidak valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu soal dikatakan reliable jika soal itu mempunyai skor yang relatif sama 

ketika diujikan berkali-kali. Untuk menguji reliabilitas suatu soal menggunakan alat 

ukur SPSS 25 dengan kriteria ketentuan kereliabelan, yakni: 

1) Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0.90 maka soal dinyatakan reliabilitas 

sempurna. 

2) Jika nilai Cronbach’s Alpha  antara 0,70 − 0,90 maka soal dinyatakan 

reliabilitas tinggi. 

3) Jika nilai Cronbach’s Alpha 0,50 − 0,70  maka soal dinyatakan reliabilitas 

moderat. 

4) Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,50 maka soal dinyatakan reliabilitas rendah. 

2. Uji Prasyarat Analisis 

Di dalam uji prasyarat terdapat beberapa uji untuk pembuktian hipotesis, yaitu 

sebagai berikut : 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini penting karena menjadi dasar penentuan penggunaan 

metode statistik yang akan digunakan10. Jika suatu analisis menggunakan statistic 

parametrik maka data harus berdistribusi normal. Untuk menguji normal atau 

tidaknya sampel, digunakan program SPSS 25.0, dengan uji one sample 

Kolmogorov-smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0.05 dan 

data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansinya lebih besar dari 5% atau 

0,05.  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk menguji mengenai sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Untuk menguji homogeny atau tidaknya 

suatu sampel, digunakan program SPSS 25.0 dan data dinyatakan homogen jika 

signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05. 

3. Uji Hipotesis 

a. Pengaruh Kemampuan Konseptual Terhadap Hasil Belajar dan Keaktifan 

Terhadap Hasil Belajar 

Untuk menguji setiap variabel bebas menggunakan Uji Regresi Linear 

Berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji apakah antara 

dua variabel bebas berpengaruh dengan satu variabel terikat atau tidak, mengukur 

kekuatan pengaruhnya, dan membuat ramalan yang didasarkan kepada kuat 

                                                             
10 Kadir, Statistika Terapan, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.143 
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lemahnya pengaruh tersebut11. Dengan persyaratan data tersebut diambil random, 

populasi normal, dan homogen. 

Adapun hipotesis yang dapat dibuat dari masalah di atas adalah: 

a) Pengaruh kemampuan konseptual terhadap hasil belajar 

𝐻0 : Tidak ada pengaruh antara kemampuan konseptual terhadap hasil belajar. 

𝐻1 : Ada pengaruh antara kemampuan konseptual terhadap hasil belajar. 

b) Pengaruh keaktifan terhadap hasil belajar 

𝐻0 : Tidak ada pengaruh antara keaktifan terhadap hasil belajar. 

𝐻1 : Ada pengaruh antara keaktifan terhadap hasil belajar. 

 

Untuk mengujinya dapat menggunakan SPSS 25.0 dengan taraf siginifikansi 

5% atau 0,05 dan Berdasarkan hipotesis kriteria yang digunakan untuk menentukan 

asumsi adalah apabila 𝑆𝑖𝑔. < 0,05 maka 𝐻0 ditolak dan apabila 𝑆𝑖𝑔. > 0,05 maka 

𝐻0 diterima.  

 

b. Pengaruh Kemampuan Pemahaman Konseptual Dan Keaktifan Terhadap 

Hasil Belajar 

Penelitian ini menggunakan Uji regresi berganda (Multiples). Analisis regresi 

berganda merupakan model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu 

variabel bebas. Analisis regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Hipotesis yang dapat 

dibuat adalah: 

                                                             
11 Ibid. hlm.176  
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𝐻0 : Tidak ada pengaruh kemampuan konseptual dan keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar. 

𝐻1 : Ada pengaruh kemampuan konseptual dan keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar.  

Untuk mengujinya, dapat menggunakan SPSS 25.0 dengan taraf 

signifikansi 5% atau 0.05 Berdasarkan hipotesis kriteria yang digunakan untuk 

menentukan asumsi adalah apabila  𝑆𝑖𝑔. < 0.05 maka 𝐻0 ditolak dan apabila 𝑆𝑖𝑔. >

0.05 maka 𝐻0 diterima.  

 


