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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data atau fakta yang tepat 

(sahih, benar, valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliabel) dengan 

pembuktian yang diperoleh secara empiris mengenai apakah terdapat 

hubungan positif antara stres kerja dengan keinginan berpindah (turnover 

intention) pada PT. ABM Investama Tbk Jakarta. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Jalan Cilandak KKO No. 1, Jakarta. 

Tempat ini dipilih karena PT. ABM Investama Tbk Jakarta karena terdapat 

beberapa masalah yang menyebabkan Keinginan Berpindah (Turnover 

Intention) yang cukup tinggi, salah satu faktor penyebab diantaranya Stres 

Kerja. Selain itu, karena lokasi penelitian yang terjangkau oleh peneliti dan 

bersedianya untuk dijadikan tempat penelitian disana.  

Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yakni dari bulan 

April-Juni 2016. Alasan memilih waktu tersebut karena merupakan waktu 

yang paling tepat bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan 



31 
 

 
 

adalah metode survei dengan pendekatan korelasional yaitu dengan 

mengumpulkan data mengenai stres kerja dan keinginan berpindah (turnover 

intention). Alasan peneliti menggunakan metode ini karena sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan terikat. 

Adapun alasan menggunakan pendekatan korelasional adalah untuk 

menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa erat hubungan, 

serta berarti atau tidaknya hubungan tersebut. Dengan pendekatan 

korelasional dapat dilhat hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas 

(variabel X) adalah stres kerja sebagai variabel yang mempengaruhi dengan 

variabel terikat (variabel Y) adalah keinginan berpindah (turnover intention) 

sebagai variabel yang dipengaruhi. 

Konstelasi Hubungan Antar Variabel 

 

 

Keterangan:  

Variabel X  : Stres Kerja 

Variabel Y  : Keingian Berpindah (Turnover Intention) 

   : Arah Hubungan 

 

D. Populasi dan Sampling atau Jenis Sumber Data 

Menurut Sugiyono dalam Statistika untuk Penelitian, “populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

STRES KERJA  TURNOVER 

INTENTION 
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mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
1
 

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. ABM 

Investama Tbk Jakarta yang berjumlah 100 karyawan. Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan table yang dikembangkan 

oleh Isaac dan Michael dengan berdasarkan tingkat kesalahan 5% terhadap 

populasi, maka sampel yang diambil berjumlah 78  karyawan. Dan  yang 

nantinya akan menjadi responden peneliti, dengan alasan keterjangkauan, 

yaitu kesediaan karyawan untuk menjadi responden untuk dilakukan 

penelitian.   

Departemen Jumlah Karyawan Jumlah Sampel 

BOD 6 6/100 x 78 = 5 

Secretary 5 5/100 x 78 = 4 

Treasury 7 7/100 x 78 = 5 

Accounting 10 10/100 x 78 = 8 

Tax 8 8/100 x 78 = 7 

Risk Department 7 7/100 x 78 = 5 

Corporate 

Communication 

6 6/100 x 78 = 5 

Legal 7 7/100 x 78 = 5 

IT 6 6/100 x 78 = 5 

General Affairs 7 7/100 x 78 = 5 

Human Resources 7 7/100 x 78 = 5 

                                                             
1 Sugiyono. 2013. Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta: Bandung 
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Budget Department 8 8/100 x 78 = 7 

Internal Auditor 9 9/100 x 78 = 7 

Corporate Secretary 7 7/100 x 78 = 5 

Jumlah 100 Karyawan 78 

Sumber: data diolah oleh peneliti 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik acak 

proporsional (proportional random sampling). Teknik sampel acak 

proposional (propotional random sampling) artinya: “dalam menentukan 

anggota sampel, penelitian mengambil wakil-wakil dari tiap kelompok 

yang ada dalam populasi yang jumlah anggota subyek yang ada didalam 

masing-masing kelompok tersebut”. 
2
 Teknik ini digunakan bila populasi 

mempunyai anggota atau unsur anggota yang tidak homogen dan bestrata 

secara proposional sehingga memungkinkan diperolehnya sampel pada 

jumlah tertentu dan tiap individu bebas terpilih terwakili sebagai sampel  

E. Teknik Pengumpulan Data atau Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini meneliti dua variabel yaitu stres kerja (variabel X) dan 

turnover intention (variabel Y). Adapun untuk mengukur kedua variabel 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Keinginan Berpindah (turnover intention) (variabel Y) 

1. Definisi Konseptual 

Keinginan Berpindah (Turnover Intention) merupakan suatu 

bentuk perilaku karyawan yang belum di wujudkan pada 

                                                             
2 Sugiyono. 2013. Ibid 
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perusahaan yang dimana, karyawan mencari kesempatan untuk 

meninggalkan perusahaan secara sukarela dan mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik.  

2. Definisi Operasional 

Keinginan berpindah (Turnover intention) mencerminkan 

indikator Pikiran untuk keluar dengan sub indikator sukarela dan 

sadar, Keinginan untuk mencari pekerjaan dengan sub indikator: 

pekerjaan yang lebih baik. Keinginan berpindah (Turnover 

intention) menggunakan instrumen non tes yang bentuk kuesioner 

dengan model skala likert. 

3. Kisi-kisi Instrumen Keinginan Berpindah (turnover intention) 

Kisi-kisi instrumen yang disajikan pada bagian ini 

merupakan kisi-kisi instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel keinginan berpindah pada karyawan PT. ABM Investama 

Tbk Jakarta.. Kisi-kisi keinginan berpindah dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel III.1 

Kisi-Kisi Instrumen Variabel Y 

Keinginan Berpindah (turnover intention) 

 

*instrumen tidak valid 

Instrument yang digunakan untuk mengukur keinginan berpindah 

adalah instrument berbentuk Likert yang terdiri dari lima alternatif 

jawaban yang diberi nilai satu sampai lima. Pernyataan-pernyataan 

tersebut dibuat dengan mengacu pada indikator-indikator 

keinginanberpindah. Alternatif jawaban yang digunakan dan bobot 

skornya dapat dilihat pada tabel III.2 

 

 

 

 

 

No 
Indikator Sub Indikator 

Butir Sebelum Uji Coba Butir Final 

(+) (-) (+) (-) 

1. 

 

 

 

1.  

2.  

Pikiran 

untuk 
keluar 

 

 

Keinginan 

untuk 

mencari 

lowongan 

1. Sukarela *3, 7, 9, 12, 

14, 16, 24 

*1, 2, *5, 6, 

13, 17, 18, 
19, 21, 22 

7, 9, 12, 

14, 16, 
24 

2, 6, 13, 

17, 18, 
19, 21, 

22 

Pekerjaan yang 

lebih baik 

4, 10, 11, 

25 

8, 15, 20, 23, 26, 4, 10, 

11, 25 

8, 15, 20,  

23, 26 

Jumlah: 11 15 10 13 
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Tabel III.2 

Skala Penilaian Variabel Y Keinginan Berpindah (turnover 

intention) 

Pilihan Positif Negatif 

SS (Sangat Setuju) 5 1 

S (Setuju) 4 2 

RR (Ragu-Ragu) 3 3 

TS (Tidak Setuju) 2 4 

STS (Sangat 

Tidak Setuju) 
1 5 

 

b. Stres Kerja 

1. Definisi Konseptual 

Stres kerja merupakan suatu kondisi dimana karyawan merasa 

tertekan karena tugas-tugas pekerjaan yang tidak dapat mereka 

penuhi sehingga dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. 

2. Definisi Operasional 

Stres kerja merupakan data primer (langsung didapat dari 

responden). Diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner 

yang disebarkan kepada karyawan PT. ABM Investama Tbk 

Jakarta dengan menggunakan skala Likert yang mencerminkan 

penilaian karyawan tentang indikator gejala fisiologis dengan sub 

indikator : sakit kepala, sakit punggung, gejala psikologis dengan 

sub indikator: kecemasan, kejenuhan,  Dan gejala perilaku dengan 

sub indikator : gangguan pola tidur, pola makan berubah.  
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3. Kisi-kisi Instrumen Stres Kerja 

Kisi-kisi instrumen digunakan untuk memberikan gambaran sejauh 

mana instrumen mencerminkan indikator dan sub indikator dari 

variabel Stres Kerja. Kisi-kisi instrumen untuk mengukur variabel 

Stres Kerja dapat dilihat pada tabel III.3 berikut: 

Tabel III.3 

Kisi-Kisi Instrumen Variabel X Stres Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

*instrumen tidak valid 

Untuk mengisi kuisoner dalam instrumen penelitian telah 

disediakan 5 alternatif jawaban dari setiap butir pertanyaan yang 

disesuaikan dengan bentuk skala Likert. Setiap jawaban bernilai 1 

 

No 
Indikator Sub Indikator 

Butir Sebelum Uji 

Coba 

Butir Final 

(+) (-) (+) (-) 

1. Gejala 

Fisiologis 

 

1. Sakit kepala 1, 2, 3, 

5, 11, 

15 

7 1, 2, 3, 5, 

11, 15 

7 

2. Sakit punggung *9 13  13 

2.  Gejala 

Psikologis 

1. Kecemasan *6,  4, 8,   4, 8 

2. Kejenuhan 12, 

*14, 

19, 21, 
22, 23 

*16, 18  12, 19, 

21, 22, 23 

18 

3. Gejala 

Perilaku 

1. gangguan pola 

tidur 

10, 17, 

20 

 10, 17, 

20 

 

2. pola makan 

berubah 

24  24  

 Jumlah 18 6 15 5 
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sampai dengan 5, sesuai dengan tingkat jawabannya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat tabel III.4 sebagai berikut 

Tabel III.4 

Skala Penilaian Variabel Stres Kerja (X) 

Pilihan Positif Negatif 

SS (Sangat Sering) 5 1 

S (Sering) 4 2 

RR (Ragu-Ragu) 3 3 

TS (Tidak Sering 2 4 

STS (Sangat Tidak 

Sering) 
1 5 

 

F. Pengujian Instrumen  

1. Validasi Instrumen Penelitian Keinginan Berpindah 

Proses pengambilan instrumen keinginan berpindah ini dimulai 

dengan penyusunan instrumen model skala likert sebanyak 26 butir 

pertanyaan yang mengacu pada indikator-indikator variabel 

keinginan berpindah seperti terlihat pada tabel . 

Tahap berikutnya konsep instrumen diuji validitas konstruk, yaitu 

seberapa jauh butir-butir instrumen tersebut telah mengukur 

indikator dari variabel keinginan berpindah. Setelah konsep 

instrumen ini disetujui, langkah selanjutnya adalah instrumen ini 

diuji cobakan kepada 30 orang karyawan di PT. Sarana Bandar 

Nasional. 

Proses validasi dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba 

instrumen yaitu validitas butir dengan menggunakan koefisien antara 
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skor butir dengan skor total. Rumus yang digunakan untuk uji 

validitas butir sebagai berikut
3
: 

 

Keterangan:  

r  : Koefisien Korelasi 

X  : Skor X 

∑X  : Jumlah Skor data x 

Xt  : Jumlah nilai total sampel 

∑Xt :  Skor Total sampel 

Proses pengembangan instrumen keinginan berpindah dimulai 

dengan penyusunan instrumen berupa skala likert sebanyak 26 item 

pernyataan yang mengacu pada indikator dan sub indikator variabel 

keinginan berpindah sebagai konsep instrumen untuk mengukur 

keinginan berpindah. 

Kriteria batas minimum pernyataan diterima adalah rtabel = 0,361. 

Jika rhitung> rtabel, maka butir pertanyaan tersebut dianggap valid. 

Sedangkan jika rhitung< rtabel, maka butir pernyataan tersebut dianggap 

tidak valid, yang kemudian pernyataan tersebut tidak digunakan atau 

drop. 

Berdasarkan perhitungan, maka dari 26  butir pernyataan setelah 

diuji validitas terdapat 3  butir pernyataan drop atau sebesar 86,67% 

dan pernyataan yang valid dan tetap digunakan adalah sebanyak 23 

butir pernyataan atau sebesar 88,46%.  

 

                                                             
3
Djaali dan Pudji Muljono, Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan (jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2008) h.86 

2

t
2

t

x.x

x.x
r
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2. Validasi Instrumen Penelitian Stres Kerja 

Proses pengambilan instrumen Stres Kerja ini dimulai dengan 

penyusunan instrumen model skala likert sebanyak 24 butir 

pertanyaan yang mengacu pada indikator-indikator variabel stres 

kerja. 

Tahap berikutnya konsep instrumen diuji validitas konstruk, yaitu 

seberapa jauh butir-butir instrumen tersebut telah mengukur 

indikator dari variabel stres kerja. Setelah konsep instrumen ini 

disetujui, langkah selanjutnya adalah instrumen ini diuji cobakan 

kepada 30 orang karyawan di PT. Sarana Bandar Nasional. Peneliti 

melakukan uji coba di PT. Sarana Bandar Nasional karena 

mempunyai karakteristik yang sama seperti tingginya tingkat 

keinginan berpindah 

Proses validasi dilakukan dengan menganalisis data hasil uji coba 

instrumen yaitu validitas butir dengan menggunakan koefisien antara 

skor butir dengan skor total. Rumus yang digunakan untuk uji 

validitas butir sebagai berikut
4
: 

 

Keterangan:  

r  : Koefisien Korelasi 

X  : Skor X 

∑X  : Jumlah Skor data x 

Xt  : Jumlah nilai total sampel 

∑Xt :  Skor Total sampel 

                                                             
4
Djaali dan Pudji Muljono, Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan (jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2008) h.86 

2

t
2

t

x.x

x.x
r
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Proses pengembangan instrumen stres kerja dimulai dengan 

penyusunan instrumen berupa skala likert sebanyak 24 item 

pernyataan yang mengacu pada indikator dan sub indikator variabel 

stres kerja sebagai konsep instrumen untuk mengukur stres kerja. 

Kriteria batas minimum pernyataan diterima adalah rtabel = 0,361. 

Jika rhitung> rtabel, maka butir pertanyaan tersebut dianggap valid. 

Sedangkan jika rhitung< rtabel, maka butir pernyataan tersebut dianggap 

tidak valid, yang kemudian pernyataan tersebut tidak digunakan atau 

drop. 

Berdasarkan perhitungan, maka dari 24  butir pernyataan setelah 

diuji validitas terdapat 4  butir pernyataan drop atau sebesar 60,00% 

dan pernyataan yang valid dan tetap digunakan adalah sebanyak 20 

butir pernyataan atau sebesar 83,33%.  

3. Uji Reliabilitas 

“Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama.”
5
 Selanjutnya, butir-butir pernyataan yang telah 

dinyatakan valid dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan rumus 

Alfa Cronbach sebagai berikut
6
 : 

𝑟𝑖𝑖  = 
𝑘

𝑘−1
 (1 −

∑𝑠𝑖  
  2

𝑠𝑖  
  2 ) 

                                                             
5 Sugiyono, Op. Cit., hlm.121 
6 Ibid hlm. 365 
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 Keterangan : 

𝑟𝑖𝑖   : koefisien reliabilitas tes 

𝐾  : cacah butir/banyak pernyataan (yang valid) 

𝑠𝑖   
  2  : varian skor butir 

𝑠𝑡   
  2  : varian skor total 

Varian butir itu sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:
7
” 

𝑆𝑖2 =
∑𝑥𝑖2 

 ∑𝑥𝑖2 
𝑛

𝑛
 

Keterangan: Bila n > 30 (n – 1) 

Si
2
      = Varian butir 

∑xi
2     

= Jumlah dari hasil kuadrat dari setiap butir soal 

(∑x)
2   

= Jumlah butir soal yang dikuadratkan 

X        = Skor yang dimiliki subyek penelitian 

n         = Banyaknya subyek penelitian 

Untuk menginterpretasikan alpha, maka digunakan kategori 

berikut ini: 

Besarnya nilai r Interprestasi 

0.800-1.000 Sangat tinggi 

0.600-0.799 Tinggi 

0.400-0.599 Cukup 

0.200-0.399 Rendah 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa 

reliabilitas instrumen Keinginan Berpindah  sebesar 0,967 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki reliabilitas 

yang sangat tinggi. Sedangkan reliabilitas instrumen Stres Kerja 

                                                             
7
Ibid., hal. 288. 
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sebesar 0,958 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi 

korelasi dengan langkah-langkah sebagai berikut
8
: 

1.  Mencari Persamaan Regresi   

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen 

(Y) dapat berdasarkan nilai variabel independen (X).
9
 Adapun perhitungan 

persamaan regresi linear dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:
10

 

Ŷ = a + bX 

Dimana koefisien a dan b dapat dicari dengan rumus berikut : 

   

Keterangan: 

∑Y : Jumlah skor Y 

∑X : Jumlah skor X 

N : Jumlah sampel 

a : Konstanta 

Ŷ : Persamaan regresi 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung, Tarsito, 2001), h.351 

9
Suharyadi. Statistika. (Jakarta: Salemba Empat. 2009). Hal. 168 

10Ibid. Hal. 186 

      
 22

2

XXN

XYXXY
a
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b
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2. Uji Persyaratan Analisis  : 

a. Uji Normalitas  

Digunakan untuk mengetahui normalitas galat taksir regresi y atas x 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan terhadapgalat 

taksiran regresi Y atas X dengan menggunakan Uji Liliefors 

padataraf signifikan (α) = 0,05. 

Rumus yang digunakan adalah: 

𝐿0 =   F 𝑍𝑖 −  S 𝑍𝑖   

Keterangan : 

F(Zi) = Peluang angka baku 

S(Zi) = Proporsi angka baku 

L0     = Nilai mutlak 

 

 

Hipotesis Statistik : 

H0 : Galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal 

Ha : Galat taksiran regresi Y atas X tidak berdistribusi normal 

KriteriaPengujian: 

1) Jika Lhitung<Ltabel maka H0 diterima, berarti galat taksiran regresi 

Y atas X berdistribusi normal. 

2) Jika Lhitung>Ltabel, maka H0  ditolak, berarti galat taksiran regresi Y 

atas X tidak berdistribusi normal. 

3. Uji Hipotesis Penelitian 

a. Uji Keberartian Regresi 

Uji Keberartian Regresi digunakan untuk mengetahui apakah persamaan 

regresi yang diperoleh berarti atau tidak (signifikan). 
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Hipotesis Statistik : 

Ho : β  ≥  0 

Hi  : β  ≥    0 

Kriteria Pengujian  : 

Tolak Hojika Fhitung  > Ftabel, terima Ho jika Fhitung > Ftabel. Regresi dinyatakan 

sangat berarti jika berhasil menerima Ho.  

b. Uji Linearitas Regresi 

Uji linieritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi 

tersebut berbentuk linier atau non linier. 

Hipotesis Statistika : 

Ho  : Υ  =  α  +  βX 

Hi   : Υ  ≠  α  +  βX 

Kriteria Pengujian  : 

Terima Ho jika Fhitung> Ftabel dan Hoditerima jika Fhitung> Ftabel, berarti Regresi 

dinyatakan Linier jika Fhitung >Ftabel. 

 

Tabel III.5 

Tabel Analisa Varians Regresi Linier Sederhana 

Sumber 

Varians 

Derajat 

Bebas (db) 

Jumlah 

Kuadrat    

( JK) 

Rata-rata 

Jumlah 

Kuadrat 

F hitung 

(Fo) 
Ket 

Total N  2Y
 

   

Regresi (a) 1 
N

Y
2
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Regresi (a/b) 1 XY
 )/(

)/(

abDk

abJk

 
)(

)/(

sRJK

abRJK

 

Fo > Ft 

Maka 

Regresi 
Berarti Sisa (s) n-2 

JK(T) – JK(a) – 

Jk (b) )(

)(

sDk

sJk

 

Tuna Cocok 

(TC) 
k-2 

Jk (s) – Jk (G) 

–(b/a) )(

)(

TCDk

TCJk

 

)(

)(

GRJK

TCRJK

 

Fo < Ft 

Maka 

regresi 
Berbentuk 

Linear 

Galat  

Kekeliruan 
n-k JK (G) 

JK (G) 

n-k 

 

c. Uji Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang diteliti 

digunakan koefisien korelasi Product Moment dari Pearson dengan rumus 

sebagai berikut
11

:

 

 

 

Keterangan : 

rxy  :  Koefisien korelasi product moment 

n  :  Jumlah responden  

 X :  Jumlah skor variabel X 

 Y :  Jumlah skor variabel Y  

 X
2
 :  Jumlah kuadrat skor variabel X 

                                                             
11 Sugiyono, Op. Cit.,h. 257 

   

     2222 . YYNXXN

YXXYN
rXY
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 Y
2
 :  Jumlah kuadrat skor variabel Y 

d. Uji Keberartian Koefisien Korelasi (uji t) 

Menggunakan uji t untuk mengetahui keberartian hubungan dua variabel, 

dengan rumus
12

: 

        
2)(1

2

r

nr
thitung




  

Keterangan : 

t hitung  : skor signifikansi koefisien korelasi 

r         : koefisien korelasi product moment 

n         : banyaknya sampel / data 

Hipotesis Statistik : 

Ho  : ρ>  0 

Hi   : ρ≥   0 

Kriteria Pengujian : 

Ho diterima jika -thitung> -ttabel dan  Ho diterima jika –thitung<-ttabel, berarti 

Koefisien korelasi signifikan. jika Hi diterima dan dapat disimpulkan terdapat 

hubungan yang positif antara variabel X (stres kerja) dengan variabel Y 

(keinginan berpindah). 

e. Uji Koefisien Determinasi 

Digunakan untuk mengetahui besarnya variasi Y (keinginan berpindah) 

ditentukan X (stres kerja) dengan menggunakan rumus
13

: 

                                                             
12

Sugiyono, Op. Cit.,h. 257 
13

Sugiyono, Op. Cit., h. 259 
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    KD = rxy
2
 x 100%

 
 

Keterangan : 

KD  : koefisien determinasi 

rxy
2
  : koefisien korelasi product moment 

 


