
 ANALISIS KORELASI SEDERHANA  

 

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk 
mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui 
arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan 
seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada 
tiga metode korelasi sederhana (bivariate correlation) diantaranya Pearson 
Correlation, Kendall’s tau-b, dan Spearman Correlation.  

Pearson Correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, 
sedangkan Kendall’s tau-b, dan Spearman Correlation lebih cocok untuk data 
berskala ordinal. 

Analisis korelasi sederhana yang akan digunakan dengan menggunakan 
metode Pearson Correlation atau sering disebut Product Moment Pearson dan 
Koefisien Determinasi. 

 Nilai korelasi (r) berkisar antara -1 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 
atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai 
mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai 
positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif 
menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun). 

 

Contoh kasus: 
Seorang mahasiswa bernama Andi ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar pada siswa SMU Negeri 
1 Yogyakarta.  Berikut adalah data hasil kuesioner kepada 12 siswa tersebut: 
 

           

Subjek Kecerdasan Prestasi Belajar 

1 33 58 

2 32 52 

3 21 48 

4 34 49 

5 34 52 

6 35 57 

7 32 55 

8 21 50 

9 21 48 

10 35 54 

11 36 56 

12 21 47 
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PEARSON CORRELATION 
Langkah-langkah pada program SPSS 

  Klik Analyze - Correlate - Bivariate 

  Klik variabel Kecerdasan dan masukkan ke kotak Variables, kemudian klik 
variabel Prestasi Belajar dan masukkan ke kotak yang sama (Variables). 

  Klik OK, maka hasil output yang didapat adalah sebagai berikut: 

 

                  Tabel. Hasil Analisis Korelasi Bivariate Pearson 

 

 

 

Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat koefisien korelasi antara 
kecerdasan dengan prestasi belajar (r) adalah 0,766. Hal ini menunjukkan 
bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar. 
Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti 
semakin tinggi kecerdasan maka semakin meningkatkan prestasi belajar. 

 

-     Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana  

Uji signifikansi koefisien korelasi digunakan untuk menguji apakah 
hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi) atau 
nyata secara statistik. Misalnya dari kasus di atas populasinya adalah siswa 
SMU Negeri 1 Yogyakarta dan sampel yang diambil dari kasus di atas adalah 
12 siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta, jadi apakah hubungan yang terjadi atau 
kesimpulan yang diambil dapat berlaku untuk populasi yaitu seluruh siswa 
SMU Negeri 1 Yogyakarta. 

 Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi  = 5% 
atau 0.05. (uji dilakukan 2 sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya 
hubungan yang signifikan, jika 1 sisi digunakan untuk mengetahui hubungan 
lebih kecil atau lebih besar). 

Tingkat signifikansi dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah 
dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesa yang benar sebanyak-
banyaknya 5% (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering 
digunakan dalam penelitian) 
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- Kriteria pengujian dan kesimpulan 

Oleh karena nilai Signifikansi (0.004 < 0.05), artinya bahwa ada hubungan 
secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Karena koefisien 
korelasi nilainya positif, maka berarti kecerdasan berhubungan positif dan 
signifikan terhadap pretasi belajar pada siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta. 
 
KOEFISIEN DETERMINASI 
Langkah-langkah SPSS : 

 Klik Analyze  - Regression – Linear 

 Klik variabel prestasi belajar dan masukkan ke kotak Dependent, 
kemudian klik variabel kecerdasan masukkan ke kotak Independent. 

 OK 

Hasil output yang didapat adalah sebagai berikut : 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .766
a
 .586 .545 2.570 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan  

 

Dari hasil output di atas diketahui nilai r (koefisien korelasi) sebesar 0.766 hal 
tersebut dapat diartikan bahwa variabel dependen (prestasi belajar) dapat 
dijelaskan oleh variabel independen (kecerdasan) sebesar 76.6% dan sisanya 
dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. 

 

 

 

 

 
 
 


