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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, karena penelitian 

ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto 

(2013: 12) yang mengemukakan “Penelitian kuantitatif adalah pendekatan 

penelitian yang banyak dituntut mengunakan angka, mulai dari pengumpulan 

data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.” 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data 

penelitian yang diperoleh menggunakan angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif umumnya untuk menguji 

hipotesis atau mendukung hipotesis. Penelitian kuantitatif digunakan ketika 

peneliti ingin mengetahui apa saja hal yang mempengaruhi terjadinya suatu 

fenomena dengan kata lain peneliti ingin mengetahui hubungan antar dua 

variabel atau lebih yang menjadi objek penelitian.  

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penilaian survey. Menurut 

Arikunto (2013: 16) “Studi survei adalah salah satu pendekatan penelitian 

yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan 

banyak.” Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian survey 

menggunakan instrumen yang berupa angket.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa penelitian survey dilakukan untuk mendapatkan data penelitian yang 

menggunakan instrumen kuesioner (angket) yaitu dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 

terletak di Jl. A. Yani Tomol Pos 1 Pabelan, Kartasura, Telp. (0271) 717417, 

Fax. (0271) 715448, Surakarta. Dalam penelitian subjek penelitiannya adalah 

mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi FKIP-UMS angkatan tahun 

2014. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan  Oktober 2017 sampai dengan 

selesainya penelitian ini. 

 

C. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

Menurut Hadi (2015:190) “Populasi adalah seluruh penduduk yang 

dimaksudkan untuk diselidiki”. Populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk 

atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Populasi 

dalam penelitian adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2014 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berjumlah 225 Mahasiswa. 

Tabel 3.1 

Distribusi Populasi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

FKIP-UMS angkatan tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sampel  

Menurut Hadi  (2015:191), “Sampel adalah sejumlah penduduk yang 

jumlahnya kurang dari jumlah populasi”. Sampel harus mempunyai paling 

No Kelas Jumlah Mahasiswa 

1 A 38 

2 B 38 

3 C 38 

4 D 40 

5 E 37 

6 F 34 
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sedikit satu sifat yang sama, baik sifat kodrat maupun sifat pengkhususan. 

Proporsi dari sampel, yaitu perimbangan antara jumlah sampel dan jumlah 

populasi, mungkin sangat besar mungkin sangat kecil. Bila populasi terlalu 

besar maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil sebagian dari 

populasi itu.  

Merujuk pada pendapat Arikunto (2013: 62) yang menyatakan bahwa 

”Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 10%-15% atau 20%-

25% atau lebih.”  Maka sampel yang diambil adalah sebesar 12 orang siswa 

(50%) dari populasi atau lebih. Dari jumlah populasi 225 Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2014 FKIP UMS diambil 50% adalah 113 

orang, kemudian dibulatkan menjadi 120 mahasiswa. 

3. Sampling   

Menurut Hadi (2015:192) “Sampling adalah cara atau teknik yang 

digunakan untuk mengambil sampel”. Teknik pengambilan sampel ada 2 

cara, yaitu Random sampling dan Stratified Sampling. 

a. Random sampling adalah cara pengambilan sampel yang dilakukan 

secara acak atau random. Suatu sempel dikatakan sebagai sempel 

random jika tiap-tiap individu dalam populasi diberi kesempatan 

yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sempel. 

b. Stratified sampling biasa digunakan jika populasi terdiri dari 

golongan-golongan yang mempunyai susunan bertingkat. 

Penelitian ini menggunakan teknik random sampling yaitu cara 

pengambilan sampel yang dilakukan secara acak atau random. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Arikunto (2013: 161) “variabel penelitian merupakan objek 

penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian”. 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.  Variabel Bebas (Variabel Independen) 

 Variabel bebas adalah variabel yang mendahului atau mempengaruhi 

variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 

kualitas micro teaching (X1) dan kualitas PPL (X2).  

2.  Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

 Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat tergantung 

pada variabel yang didahului. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikatnya adalah minat mengajar mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi (Y).  

 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Angket (kuesioner) 

Menurut Kasmadi (2013:70) kuesioner atau angket merupakan 

daftar pertanyaan tertulis yang membutuhkan tanggapan baik sikap 

kesesuaian maupun ketidak sesuaian dari sikap testi. Pernyataan-

pernyataan yang tertulis pada angket sesuai degan indikator yang telah 

diturunkan pada setiap variabel. Pada penelitian ini peneliti akan 

menggunakan angket tertutup dan bersifat langsung, dimana responden 

hanya memberikan tanda (√)  pada salah satu jawaban yang dianggap 

sesuai dengan responden. Anket yang disebarkan  kepada responden 

adalah instrumen yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. 

b. Dokumentasi  

Menurut Arikunto (2013:274) metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh tingkat 

kualitas variabel. 
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2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian  merupakan salah satu aspek  yang  berperan 

dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Instrumen 

penelitian menurut Arikunto (2013:193) adalah sebuah alat bantu yang 

digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam kegiatannya atau dalam 

penelitiannya sehingga kegiatan atau penelitian tersebut menjadi sistematis. 

a. Pembuatan kisi-kisi angket 

Kisi-kisi angket yang dibuat bersumber dari indikator yang telah 

ditentukan untuk dijadikan landasan dalam penyusunan kisi-kisi angket. 

Kisi-kisi angket untuk variabel kualitas micro theacing, kualitas PPL dan 

minat mengajar.  

b. Penyusunan Angket 

Setelah pembuatan angket selesai, maka item-item pertanyaan yang 

diberikan disertai alternatif jawaban selanjutnya disusun pedoman 

pengisian anget agar responden tidak kesulitan dalam mengisi angket. 

c. Menentukan Skor Angket 

Menurut Arikunto (2013:279), “Penilaian atau skor angket 

merupakan kegiatan tabulasi antara lain memberikan skor terhadap item-

item yang perlu diberi skor.” Misalnya tes, angket bentuk pilihan ganda , 

rating scale, dan sebagainya. Dalam keperluan analisis kuantitatif, maka 

jawaban dapat diberikan skor sebagai berikut: 

a) Jawaban SS : Sangat setuju 

b) Jawaban S : Setuju 

c) Jawaban KS : Kurang setuju 

d) Jawaban TS : Tidak setuju 

e) Jawaban STS : Sangat tidak setuju 

Skor jawaban dari pernyataan positif berkisar 5 sampai 1. Skor jawaban 

dari pernyataan negatif berkisar 1 sampai 5. Jawaban yang diberikan 

responden terhadap pernyataan-pernyataan merupakan proyeksi persepsi 

yang dialaminya. 
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F. Teknik Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas Angket 

Menurut Arikunto (2016: 145),. “Validitas adalah ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalitan atau kesahihan intrumen”. Rumus yang 

digunakan adalah korelasi product moment:  

    

     2222 YYN.XXN.

YXXYN
 




xyr  

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi tiap item 

X = Skor tiap faktor 

Y = Skor seluruh faktor 

N = Jumlah sampel uji coba 

Jika rxy > rtabel pada taraf signifikan 5% berarti skor (butir soal) valid dan 

sebaliknya bila rxy < rtabel   maka butir soal tidak valid  sekaligus tidak 

memenuhi persyaratan. 

Selanjutnya untuk melakukan uji validitas dilakukan penyebaran 

angket uji coba (try out). Uji coba angket diberikan kepada 20 orang 

mahasiswa di luar anggota  sampel  penelitian. Adapun hasil uji validitas 

angket adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Rangkuman Hasil Uji Validitas Angket 

No. item rxy rtabel (N=20; 5%) Keterangan 

Kualitas micro teaching 

1 0,770 0,444 Valid 

2 0,549 0,444 Valid 

3 0,609 0,444 Valid 

4 0,838 0,444 Valid 

5 0,637 0,444 Valid 

6 0,751 0,444 Valid 

7 0,718 0,444 Valid 

8 0,674 0,444 Valid 

9 0,651 0,444 Valid 

10 0,787 0,444 Valid 

11 0,829 0,444 Valid 

12 0,593 0,444 Valid 

13 0,772 0,444 Valid 

14 0,650 0,444 Valid 

15 0,613 0,444 Valid 
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Lanjutan Tabel 3.2 

No. item rxy rtabel (N=20; 5%) Keterangan 

Kualitas PPL 

1 0,629 0,444 Valid 

2 0,586 0,444 Valid 

3 0,655 0,444 Valid 

4 0,724 0,444 Valid 

5 0,681 0,444 Valid 

6 0,602 0,444 Valid 

7 0,369 0,444 Tidak Valid 

8 0,651 0,444 Valid 

9 0,733 0,444 Valid 

10 0,734 0,444 Valid 

11 0,537 0,444 Valid 

12 0,576 0,444 Valid 

13 0,634 0,444 Valid 

14 0,634 0,444 Valid 

15 0,587 0,444 Valid 

Minat mengajar 

1 0,614 0,444 Valid 

2 0,667 0,444 Valid 

3 0,550 0,444 Valid 

4 0,653 0,444 Valid 

5 0,503 0,444 Valid 

6 0,519 0,444 Valid 

7 0,751 0,444 Valid 

8 0,626 0,444 Valid 

9 0,653 0,444 Valid 

10 0,633 0,444 Valid 

11 0,562 0,444 Valid 

12 0,518 0,444 Valid 

13 0,532 0,444 Valid 

14 0,712 0,444 Valid 

15 0,661 0,444 Valid 

 

Item angket dinyatakan valid karena harga rxy untuk semua item angket lebih 

besar dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0,444. Hasil 

perhitungan uji validitas terhadap angket kualitas micro teaching dan minat 

mengajar menunjukkan bahwa seluruh butir angket semuanya valid, sehingga 

angket ini sahih dan dapat dipercaya untuk mengambil data penelitian. 

Sedangkan untuk angket kualitas PPL terdapat 1 item yang tidak valid, yaitu 

butir pertanyaan nomor 7, sehingga harus didrop/dihilangkan. 
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2. Uji reliabilitas angket 

Menurut Arikunto (2016: 148), “Angket dinyatakan reliabel jika dapat 

dipercaya, konsisten, dan bila digunakan untuk mengukur subyek yang sama 

memberikan hasil tidak jauh berbeda”.  Untuk mencari reliabilitas angket 

dalam penelitian ini digunakan rumus Cronbach’s Alpha. Rumusnya sebagai 

berikut (Arikunto, 2016:152):  

r11 = 
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2

1
1-k
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t
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Keterangan: 

r11  :  Reliabilitas instrumen  

k :  Banyaknya butir pertanyaan  

b
2
 :  Jumlah variasi soal  

t
2
 :  Variabel total  

Jika rhit > rtab maka  dapat  dikatakan tabel  kuesioner yang diuji tersebut 

reliabel, sebaliknya jika rhit < rtab maka  tabel  kuesioner yang diuji tersebut 

tidak reliabel.  

Uji reliabilitas dilaksanakan dengan rumus Alpha. Hasil perhitungan 

uji reliabilitas angket adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Angket 

Angket Variabel r11 rtabel (N=20;5%) Keterangan 

Kualitas micro teaching 0,9153 0,444 Reliabel 

Kualitas PPL 0,8842 0,444 Reliabel 

Minat mengajar 0,8784 0,444 Reliabel 

 

Dari hasil uji reliabilitas terhadap angket kualitas micro teaching 

diperoleh koefisien  reliabilitas  (r11)  sebesar 0,9153, dimana nilai tersebut 

lebih besar  dari  rtabel  pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0,444, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa angket  kualitas micro teaching  adalah 

reliabel atau dapat dipercaya  dan mampu untuk menjadi alat pengumpul 

data.  
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Dari hasil uji reliabilitas terhadap angket kualitas PPL diperoleh 

koefisien reliabilitas (r11) sebesar 0,8842, dimana nilai tersebut lebih besar 

dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0,444, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa angket kualitas PPL adalah reliabel atau dapat dipercaya 

dan mampu untuk menjadi alat pengumpul data.  

Dari hasil uji reliabilitas terhadap angket minat mengajar diperoleh 

koefisien reliabilitas (r11) sebesar 0,8784, dimana nilai tersebut lebih besar 

dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0,444, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  angket minat mengajar adalah reliabel atau dapat 

dipercaya dan mampu untuk menjadi alat pengumpul data. 

 

G. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Menurut Sudjana (2012:166), “Uji normalitas ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak”. Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini  adalah uji Lilliiefors. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a.  Hipotesis 

Ho = data memiliki sebaran yang tidak normal 

Ha = data memiliki sebaran yang normal 

b. Pengamatan x1, x2, x3,…………, xn dijadikan bilangan baku dengan rumus: 

S

xx
Zi


 1  

keterangan: 

Zi  = angka baku 

x   = rata-rata 

S  = simpangan baku, dengan rumus =  
   

 1

2

1

2

1



 
nn

xxn
 

c. Untuk setiap bilangan baku dan mengunakan daftar distribusi normal baku 

kemudian dihitung peluang F(Zi) = P(Z 1z ) 
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d.  Hitung S (Zi) = 
n

ZyangZZbanyaknyaZ in ,....,, 21  

e.  Hitung selisih F (Zi) - S (Zi) tentukan harga mutlaknya. 

f.  Cari nilai terbesar F (Zi) – S (Zi) dan jadikan Lo(Lhitung) 

g.  Tarik kesimpulan 

Jika Lhitung > Ltabel, maka ditolak hipotesis statistik, berarti distribusi 

sebenarnya tidak normal. Jika Lhitung < Ltabel, maka data berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Menurut Sudjana (2012: 130) “Untuk  menguji linier tidaknya data 

yang dianalisis, maka uji linieritasnya adalah dengan uji F”: Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut:. 

a.  Nilai X yang sama disusun bersama Y pasangannya. 

b.  Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) 

 2YJKT  

 
N

Y
aJK

2
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N

YXXYb
abJK
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Diketahui 
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GSTC JKJKJK   

c.  Menghitung derajat bebas 

KNdfG   

2 KdfTC  

d.  Menghitung rerata kuadrat RJK 

G

G

G
df

JK
RJK   
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TC

TC

TC
df

JK
RJK   

e.  Menghitung nilai Fhitung 

 Fhitung = 
)(

)(

G

TC

RJk

RJk
 

f.   Keputusan 

Jika Fhitung > Ftabel, Ho ditolak maka tidak linier. 

Jika Fhitung < Ftabel, Ho diterima maka linier. 

Keterangan: 

JKa = jumlah kuadrat a (konstanta) 

JKb = jumlah kuadrat b/a (koefisien/konstanta) 

JKs = jumlah kuadrat residu 

JKG = jumlah kuadrat galat 

JKTC = jumlah kuadrat tuna cocok 

RJK = rerata jumlah kuadrat 

df = degree of freedom (derajat bebas) 

N = jumlah sampel 

Kesimpulan: jika Fhitung > Ftabel, maka persamaannya tidak linier. Jika Fhitung <  

Ftabel, maka persamaan linier. Perhitungan uji linieritas butir soal dalam 

penelitian  ini mengunakan bantuan komputer program SPSS for Windows 

15.0. 

 

H. Teknik Penyajian Data 

1. Menghitung R (Range) 

Ukuran penyebaran yang  paling sederhana dan  sudah dihitung 

adalah nilai jarak, yaitu selisih  antara nilai yang  tertinggi dengan  nilai yang 

terendah.  Apabila  nilai jarak itu semakin kecil, maka kemampuan nilai rata-

rata untuk mewakili nilai-nilai lainnya akan semakin baik.  

Range adalah Jarak antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang 

terendah (Hadi, 2010:75). Adapun rumus untuk menghitung range adalah 

sebagai berikut: 
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R = Xt – Xr  

Dimana : R = Range 

Xt = Nilai tertinggi 

Xr = Nilai terendah  

Dua buah distribusi tentang suatu variabel pengukuran yang sama dapat 

diletakkan pada satu sumbu yaitu sumbu nilai. 

2. Menghitung Interval Kelas 

Interval kelas yaitu mengelompokkan data yang sudah dalam bentuk 

array itu ke dalam  kelas – kelas tertentu. Lebar daripada kelas ini disebut 

interval kelas. Menurut Struges satu jumlah kelas dalam satu  distribusi 

frekuensi dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

i  = jarak / k 

keterangan: 

i  = Interval kelas 

jarak = Nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil 

k  = Jumlah kelas 

3. Menghitung Jumlah Kelas 

Menentukan jumlah kelas umumnya tergantung pada pertimbangan-

pertimbangan praktis yang masuk akal dari pengolah data sendiri. Untuk 

penentuan jumlah kelas dari suatu distribusi tergantung pada ciri-ciri data 

kasarnya dan tujuan penggunaan data  itu sendiri sesudah digolongkan ke 

dalam kelas-kelas  yang tertentu.  

Jumlah kelas dari sebuah distribusi berhubungan erat dengan 

besarnya interval kelas, sifat data kasar dan jumlah angka-angkanya yang 

ingin dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tersebut. Rumus guna menentukan 

jumlah kelas yang sebaiknya dipergunakan dalam penggolongan data. Rumus 

tersebut adalah: 

k  = 1 + 3,3 log n 

Keterangan: 

k  = Jumlah kelas 

n  = Jumlah angka yang terdapat dalam data  
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4. Membuat tabel 

Setelah menghitung range, interval kelas dan jumlah kelas data yang 

ada, maka data-data tersebut harus di buatkan tabel distribusi  agar  lebih 

mudah dalam mengolah data-data tersebut. Adapun tata kerja membuat tabel 

distribusi pada umumnya adalah: 

a. Siapkan suatu blangko tabulasi dengan kepala kolom: 

1) X (untuk skor atau interval kelas); 

2) Jari – jari (untuk menghitung frekwensi skor atau kelas); 

3) F (untuk menyalin frekwensi dalam bentuk jari-jari  ke dalam 

frekwensi dalam bentuk angka). 

b. Carilah angka yang tertinggi dan angka yang terendah, dan kurangkan. 

Beda antara angka yang tertinggi dengan angka yang terendah ini disebut 

range atau jarak nilai. 

c. Bagi range itu menjadi sejumlah kelas yang layak (di antara 5 dan 20). 

Untuk tidak mempersulit pekerjaan-pekerjaan analisa ambil lebar kelas 

yang gasal (ganjil) seperti 1, 3, 5, 7, dan sebagainya, atau jika mungkin 

ambil bilangan-bilangan kelipatan 5, seperti 10, 25, dan seterusnya 

d. Masukkan kelas-kelas itu ke dalam kolom pertama blangko tabulasi, 

yaitu kolom “X”. 

e. Hitung dengan jari-jari dan masukkan dalam kolom kedua blangko 

tabulasi semua frekwensi daripada bilangan-bilangan atau score yang 

termasuk dalam tiap-tiap kelas. 

f. Hitung jari-jari dalam kolom kedua itu dan salin dalam angka dalam 

kolom ketiga, yaitu kolom “f”. Jumlah frekwensi dalam kolom ini harus 

cocok dengan jumlah individu dalam daftar yang asli. 

g. Ganti blangko tabulasi  itu dengan table distribusi yang sebenarnya. 

Dalam tabel distribusi kolom jari-jari sama sekali tidak diperlukan  

5. Menghitung Frekwensi 

Frekwensi dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Frekwensi relatif 
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Frekwensi  yang dihitung dalam persen disebut frekwensi relatif. 

Frekwensi relatif diperoleh dari membagi frekwensi kelas dengan jumlah 

frekwensi dan mengalikannya dengan 100. Jumlah daripada frekwensi 

relatif harus sama dengan 100. 

b. Frekwensi kumulatif 

Frekwensi kumulatif dari suatu kelas adalah frekwensi yang dihitung 

secara  meningkat  ke atas dari  frekwensi kelas yang terbawah  sampai 

kelas yang bersangkutan. Frekwensi  kumulatif dari kelas yang teratas 

harus sama dengan jumlah frekwensi distribusi. Frekwensi ini diperoleh 

dari menjumlahkan secara meningkat frekwensi-frekwensi yang ada di 

dalam kolom kedua. 

6. Membuat Poligon 

Distribusi frekwensi dapat juga digambarkan dalam bentuk poligon 

frekwensi. Penggambaran sedemikian itu sangat berguna bila kita ingin 

melakukan perbandingan antara dua atau beberapa distribusi frekwensi.  

Grafik poligon, yang biasa juga disebut grafik poligon frekwensi, dibuat 

dengan menghubung – hubungkan titik – titik tengah tiap – tiap interval kelas 

secara berturut – turut. Dengan menghubungkan kedua ujungnya ke titik 

tengah interval kelas di dekatnya (di kedua ujungnya) maka akan selesailah 

pembuatan poligon itu.  

7. Menghitung Mean 

Mean diperoleh dari menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya 

dengan jumlah individu, berikut adalah rumus yang hanya cocok untuk 

mencari mean dari data kasar atau dari suatu array,  adalah sebagai berikut: 

N

X
M


  

Keterangan: 

M = Mean 

X = Jumlah nilai 

N = Jumlah individu. 
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8. Menghitung Median 

 Median merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekwensi. 

Nilai sedemikian itu merupakan nilai sentral berhubung dengan posisi sentral 

yang dimilikinya  dalam sebuah distribusi. Tidak heran jika median juga 

disebut sebagai rata – rata  posisi ( positional average). Rumus untuk mencari 

median dari distribusi bergolong adalah sebagai berikut (Hadi, 2010:77): 

i
f

cfN
BbMedian

d

b













 
 2

1
 

Keterangan : 

Bb = Batas bawah (nyata) dari interval yang mengandung median 

cfb = Frekwensi kumulatif  (frekwensi meningkat) di bawah interval 

yang mengandung median 

fd = Frekwensi dalam interval yang mengandung median 

i = Lebar interval 

N = Jumlah frekwensi dalam distribusi  

9. Menghitung Modus 

Nilai dari variabel atau obserbasi yang dimiliki frekwensi tertinggi 

dinamakan modus. Modus  dapat dirumuskan sebagai abcissa dari titik 

tertinggi yang terdapat pada kurva tersebut.  
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ffff

ff
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Keterangan: 

B   = Tepi kelas bawah dari kelas modus 

fo   = Frekwensi kelas modus 

f1  =  Frekwensi kelas sesudah kelas modus 

f-1  =  Frekwensi kelas sebelum kelas modus 

i   =  Interval kelas   

10. Menghitung Standart Deviasi 

Standart  deviasi  menunjukkan deviasi diatas mean, sedang yang 

tanda  negatif menunjukkan penyimpangan dibawah mean. Rumusnya 

menjadi: 
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Jika  suatu  distribusi berbentuk normal, atau mendekati bentuk 

normal, maka banyaknya individu yang mendapatkan nilai dari M sampai + 1 

SD kira – kira 34%;  dari M sampai + 2 SD ada 48% dan  dari  M sampai + 

3SD 50%. Demikian juga antar M sampai –1 SD = 34%; antara M sampai –2 

SD = 48%; dan  antara  M sampai –3 SD = 50%. Persentasi – persentase 

tersebut adalah persentase pembulatan. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Korelasi Dua Variabel 

Korelasi dua variabel ini dinyatakan oleh Sudjana (2013: 254) dengan 

rumus : 

Koefisien korelasi Y dengan X1 : 
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Koefisien korelasi Y dengan X2 : 
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Koefisien korelasi Y dengan X3 : 
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Koefisien X1 korelasi dengan X2 : 
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Koefisien X1 korelasi dengan X3 : 
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2. Analisis Korelasi Parsial 

Menurut Sudjana (2012:252) korelasi parsial (partial correlation) 

adalah “Korelasi antara sebuah variabel terikat (dependent variable) dengan 

sebuah variabel bebas tertentu (independent variable), sementara sejumlah 

variabel bebas lainnya sifatnya tetap atau konstan”. Koefisien korelasi parsial 

dinyatakan dengan rumus : 
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3. Korelasi Ganda 

Korelasi ganda merupakan alat ukur untuk mengetahui hubungan antara 

variabel terikat (variabel Y) dengan beberapa variabel bebas (varibel X1 dan 

X2) secara serempak dengan ketentuan menurut Sudjana (2012:250) sebagai 

berikut : 

Korelasi gabungan:  
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4. Persamaan Regresi  

Menurut Sudjana (2012: 285), “Analisis regresi berganda digunakan 

untuk membuat prediksi besarnya nilai variabel dependen (Y) berdasarkan 

nilai variabel independen (X)”. Model regresi dinyatakan dalam persamaan: 

Y = a + b1X1 +  b2 X2   

keterangan: 

Y  = Minat mengajar 

a  = konstanta  

b1…b2 = koefisien regresi masing-masing variabel 

X1 = kualitas micro teaching 

X2 = kualitas PPL 

  

5. Uji t  

Uji ini dilakukan untuk menguji secara individual pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

independen lainnya konstan. 

1) Ho :  = 0 (tidak ada pengaruh kualitas micro teaching dan kualitas PPL 

secara individual terhadap minat mengajar mahasiswa) 

Ha :   0 (ada pengaruh kualitas micro teaching dan kualitas PPL secara 

individual terhadap minat mengajar mahasiswa) 

2) Menentukan level of significance:  =0,05 

3) Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila: –t (/2 ; n-2)  t  t (/2 ; n-2) 

Ho ditolak apabila  : t > t (/2 ; n-2) atau t < -t (/2 ; n-2)  

4) Perhitungan nilai t 

t = 
Sb

-b 
 

5) Keputusan uji apakah ditolak atau diterima 
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6. Uji F  

Untuk menguji pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama 

dilakukan uji F, langkah-langkah pengujian: 

1) Ho : 1 = 2 = 3 = 0 : artinya tidak ada pengaruh kualitas micro teaching 

dan kualitas PPL secara bersama-sama terhadap minat mengajar 

mahasiswa  

Ha : 1  2  3  0 : artinya ada pengaruh kualitas micro teaching dan 

kualitas PPL secara bersama-sama terhadap minat mengajar mahasiswa 

2) Menentukan level  of significance  = 0,05. 

3) Nilai F hitung = 
  1-kR1

k/R
2

2

 n
 

Keterangan: 

R
2
 = koefisien determinasi 

k   = banyaknya prediktor 

n   = banyaknya populasi 

4) Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila Fhitung  Ftabel 

Ho ditolak apabila Fhitung  Ftabel 

5) Keputusan uji 

Bila Fhitung > dari Ftabel maka Ho ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh yang 

signifikan dari kualitas micro teaching dan kualitas PPL secara bersama-

sama terhadap minat mengajar mahasiswa. Bila Fhitung < Ftabel maka Ho 

diterima. Hal ini berarti tidak ada pengaruh kualitas micro teaching dan 

kualitas PPL secara bersama-sama terhadap minat mengajar mahasiswa. 

7. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif  

Sumbangan relatif kualitas micro teaching dan kualitas PPL terhadap 

minat mengajar mahasiswa dihitung dengan menggunakan rumus: 
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Keterangan 

SR % X1   = sumbangan relatif prediktor X1 terhadap Y. 

SR % X2   = sumbangan relatif prediktor X2 terhadap Y. 

SR % X3   = sumbangan relatif prediktor X3 terhadap Y. 

JKreg          = jumlah kuadrat regresi. 

Untuk menghitung besarnya sumbangan efektif kualitas micro 

teaching  dan  kualitas PPL terhadap minat mengajar mahasiswa 

digunakan rumus: 

SE% X1           = SR% X1   R
2
 

SE% X2           = SR% X2   R
2 

SE% X3           = SR% X3   R
2 

Keterangan: 

SE% X1 =  sumbangan efektif X1 terhadap Y. 

SE% X2         =  sumbangan efektif X2 terhadap Y. 

SE% X3         =  sumbangan efektif X3 terhadap Y. 

 

 

 


