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Koperasi sekolah merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengenalkan 

koperasi bagi siswa, sebab dengan adanya koperasi sekolah siswa diharapkan bisa 

mengembangkan potensi mereka dalam berwirausaha dan mendapatkan 

pengetahuan serta kemampuan berorganisasi di luar aktifitas pembelajaran sehari-

hari. Adapun arti penting kehadiran koperasi bagi siswa SMA, disamping sebagai 

aktualisasi diri dalam menghitung laba dan rugi, juga sebagai jembatan semangat 

untuk menumbuhkan semangat, sensitifitas pengetahuan apabila sudah menjalani 

kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, 

peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang Hubungan pengetahuan 

perkoperasian dengan  minat berkoperasi siswa kelas X1 SMA Negeri 11 Kota 

Jambi pada tahun ajaran 2016/2017. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan pengetahuan 

perkoperasian dengan minat berkoperasi siswa kelas X1 SMA Negeri 11 Kota 

Jambi  

Penelitian ini merupakan penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, Sebab, penelitian ini dirancang untuk 

menentukan besarnya hubungan variabel independen (pengetahuan perkoperasian) 

dengan variabel dependen (minat siswa) dengan sampel penelitian 100 orang siswa 

kelas XI di SMA Negeri 11 Kota Jambi.  

Dari hasil penelitian terdapat korelasi antar pengetahuan berkoperasi  (X) 

dengan  variable minat  (Y) siswa kelas kelas XI SMA Negeri 11 Kota Jambi sebab 

dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,798  lebih besar dari r tabel sebesar 

0.1966 . rhitung > rtabel (0,798 > 0.1966). Dengan demikian terdapat korelasi 

pengetahuan berkoperasi  (X) dengan  variable minat  (Y) siswa kelas XI SMA 

Negeri 11 Kota Jambi. 

Dari kesimpulan hasil penelitian ditemukan Terdapat hubungan signifikan 

antara pengetahuan berkoperasi  (X) dengan  variable minat berkoperasi (Y) siswa 

kelas kelas XI SMA Negeri 11 Kota Jambi, Hal tersebut ditunjukkan dengan skor 

thitung > ttabel (13.115 > 1.9845) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi pengetahuan berkoperasi siswa semakin tinggi minat berkoperasinya. 

 

Kata kunci : Pengetahuan Berkoperasi,  Minat Berkoperasi,  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Koperasi yang  didirikan dalam lingkungan sekolah, yaitu suatu unit usaha 

yang didirikan di sekolah dan beranggotakan para siswa dalam sekolah yang 

bersangkutan. Koperasi sekolah didirikan oleh pihak pengelola sekolah sebagai 

sarana penyedia berbagai kebutuhan warga sekolah baik itu siswa, guru, maupun 

pegawai atau karyawan. Dalam pengelolaannya, koperasi sekolah dikelola oleh 

pengurus yang beranggotakan siswa dan dibina oleh guru yang berkompeten dalam 

bidang koperasi. 

Adapun arti penting kehadiran koperasi bagi siswa SMA, disamping sebagai 

aktualisasi diri dalam menghitung laba dan rugi, juga sebagai jembatan semangat 

untuk menumbuhkan semangat, sensitifitas pengetahuan apabila sudah menjalani 

kehidupan sosial masyarakat. Walaupun memiliki karakteristik yang berbeda, 

antara kehidupan bermasyarakat dengan kehidupan dalam lembaga pendidikan, 

namun ini merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai bahan acuan yang harus 

diperhatikan dalam meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya berkoperasi 

bagi mereka. 

Manfaat diadakannya koperasi sekolah bagi siswa yaitu : 

1. Menumbuhkembangkan mental usaha sejati 

2. Melatih siswa untuk menabung dengan cara menyimpan simpanan pokok, 

simpanan wajib dan simpanan sukarela, peluang bagi siswa untuk memiliki 

kompetensi tentang koperasi, baik pemahaman konsep-konsepnya maupun 

praktiknya untuk bekal hidup di masa depan. 

3. Mempermudah siswa dalam memperoleh buku, alat-alat tulis, serta kebutuhan-

kebutuhan lainnya selama di lingkungan sekolah. (Chumidatus sya’dyah : 

2009) 

Hampir setiap sekolah memiliki koperasi sekolah, begitu juga dengan di 

SMA Negeri 11 Kota Jambi. Koperasi sekolah yang dimiliki oleh di SMA Negeri 

11 Kota Jambi di beri nama Koperasi Sekolah Smanse. Koperasi di SMA Negeri 

11 Kota Jambi didirikan oleh pihak sekolah. Koperasi sekolah smanse di SMA 

Negeri 11 Kota Jambi sendiri memiliki arti usaha pertama atau permulaan. Nama 

Smanse dipilih oleh pendiri koperasi dengan harapan Koperasi Sekolah “Smanse” 

mampu menjadi permulaan yang baik bagi siswa agar mampu mengembangkan 

jiwa berkoperasi mereka. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 11 Kota Jambi, minat siswa 

yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan koperasi sekolah masih rendah. Semakin 

berkurangnya minat siswa dalam berkoperasi dari tahun ke tahun menyebabkan 

koperasi sekolah di SMA Negeri 11 Kota Jambi tidak jalan dan di ganti menjadi 

toko dan di kelola oleh karyawan sekolah. Seharusnya keikutsertaan siswa sebagai 

anggota dalam kegiatan koperasi sekolah sangat diperlukan untuk kemajuan 

koperasi sekolah tersebut. Sedangkan pada saat observasi di SMA Negeri 11 Kota 

Jambi, keberadaan koperasi sekolah masih ada dan siswa aktif dalam kegiatan 

koperasi sekolah. 

Pengetahuan siswa terhadap koperasi merupakan hal yang sangat mendasari 

minat siswa dalam berkoperasi. Tanpa pengetahuan yang cukup siswa belum tentu 

menyadari pentingnya berkoperasi. Berdasarkan pengamatan peneliti diketahui 

bahwa di SMA Negeri 11 Kota Jambi, semua jurusan memperoleh mata pelajaran 

Kewirausahaan. Pada mata pelajaran kewirausahaan tersebut hanya satu bab yang 
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menjelaskan tentang koperasi. Dengan demikian pengetahuan siswa tentang 

berkoperasi masih sangat minim. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam tentang Hubungan pengetahuan perkoperasian dengan  

minat berkoperasi siswa kelas X1 SMA Negeri 11 Kota Jambi pada tahun ajaran 

2016/20  

 
Minat Berkoperasi 

Minat berkoperasi mengandung pengertian keinginan yang tinggi yang diwujudkan 

dalam perasaan senang, perhatian, konsentrasi, sadar, dan mempunyai kemauan terlibat 

dalam kegiatan koperasi sehingga mendorong anggota koperasi untuk berpartisipasi aktif 

Pengertian Pengetahuan Perkoperasian 

Menurut Soekidjo Notoadmodjoo (2007:148), “pengetahuan adalah merupakan 

hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek 
tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba”. Menurut porwadarminto WJS (2008: 210), 

”pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui”. 

Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang 
dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek, pengalaman, 

maupun lingkungannya. Pengetahuan adalah suatu pembentukkan yang terus menerus oleh 

seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman 
baru. Sedangkan perkoperasian dalam kumpulan istilah  

Departemen Koperasi (DepKop) menyebutkan bahwa, perkoperasian adalah segala 

sesuatu yang menyangkut kehidupan perkoperasian (http://www.Depkop.go.id). 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud pengetahuan 
perkoperasian adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca 

indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses 

melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan 
bertindak. 

Pengetahuan merupakan salah satu aspek yang ada dalam ranah kognitif/kognisi. 

Dengan istilah lain bahwa kognisi merupakan gambaran atau pengetahuan yang ada dalam 
diri individu tentang dunia sekitarnya. Menurut Badeni (2000:7) bahwa kognisi merupakan 

“gambaran atau pengetahuan yang ada dalam diri individu tentang dunia sekitarnya”. 

Kognisi siswa adalah pengetahuan siswa tentang koperasi siswa yaitu gambaran atau 

pengetahuan siswa tentang hakekat, tujuan, fungsi, dan mekanisme kerja tentang koperasi 
siswa. 

Pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk tahu. Pekerjaan tahu 

tersebut adalah hasil dari kenal, insaf mengerti dan pandai (Salam, 2003:15). Menurut 
Bloom dan Skinner pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan 

kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban baik lisan atau tulisan, bukti 

atau tulisan tersebut merupakan suatu reaksi dari suatu stimulasi yang berupa pertanyaan 
baik lisan atau tulisan (Notoatmodjo, 2003:149). Menurut Arikunto (2013:147), 

pengetahuan dibagi dalam 3 kategori, yaitu: 

1) Baik : bila subjek mampu menjawab dengan benar 76% - 100% dari seluruh 

pertanyaan 

2) Cukup : bila subjek mampu menjawab dengan benar 56% - 75% dari seluruh 

pertanyaan 

3) Kurang : bila subjek mampu menjawab dengan benar 40% - 55% dari seluruh 

pertanyaan 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah kemampuan 

seseorang untuk berpikir dan mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya. Seorang 

http://www.depkop.go.id/
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individu dikatakan berpengetahuan apabila individu tersebut mampu mengemukakan bukti 

bahwa individu tersebut mengingat, baik rekal maupun rekognisi, beberapa ide atau 
fenomena yang telah dimiliki sebagai pengalaman dari hasil proses pendidikan. Dan apa 

yang diingat adalah apa yang merupakan sesuatu yang tersimpan di dalam otaknya. 

 

Metode Penelitian 

3.1 Disain Penelitian 

Penelitian ini hendak mengkaji tentang hubungan pengetahuan 

perkoperasian dengan minat siswa siswa kelas X1 SMA Negeri 11 Kota Jambi. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Hal ini berdasarkan kepada definisi dan dari kedua jenis penelitian , yaitu penelitian  

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:4) Kuantitatif, yaitu penelitian yang banyak 

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 

data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.   

Sugiyono (2009:4) mengemukakan definisi dari penelitian korelasoinal 

yaitu ”penelitian yang dilakukan untuk antara dua variabel atau lebih”. Menurut 

Sugiyno (2013:232)  mengemukakan bahwa, ”penelitian korelasional bertujuan 

untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya 

hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu”. Penelitian korelasi juga bertujuan 

untuk membandingkan hasil pengukuran antara dua variabel yang berbeda sehingga 

dapat ditentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel. Dari definisi tersebut, 

maka jenis penelitian dalam penelitian ini adalah korelasional. Sebab, penelitian ini 

dirancang untuk menentukan besarnya hubungan variabel independen 

(pengetahuan perkoperasian) dengan variabel dependen (minat siswa). Dengan 

demikian, nantinya dapat diketahui dari data yang diperoleh yang telah dianalisis 

mengenai seberapa besar variabel independen (pengetahuan perkoperasian) 

memiliki hubungan dengan variabel dependen (dan minat siswa) yang ditunjukkan 

dengan angka angka mengingat penelitian ini merupakan yang menggunaka  

3.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2009:61) “Populasi adalah semua individu untuk siapa 

kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasi.” 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas X1 SMA Negeri 

11 Kota Jambi. 

Tabel 1 Populasi siswa kelas X1 SMA Negeri 11 Kota Jambi 

NO KELAS  X1 Populasi 

1 A 35 

2 B 35 

3 C 35 

4 D 36 

5 E 39 

6 F 36 

7 G 37 

8 H 38 

 Jumlah 291 

 

b. Sampel 
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Menurut Sugiyono (2009:57) “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apabila populasi 291 dengan 

taraf signifikasi 10% maka sampelnya 68 siswa”. Maka dalam penelitian ini, 

sampel yang diteliti adalah 100 siswa kelas X1 SMA Negeri 11 Kota Jambi 

Menurut Sugiyono (2009:77), “Sampling adalah cara yang digunakan 

untuk mengambil sampel”. Penelitian ini menggunakan probability sampling 

yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik yang 

digunakan simple random sampling. Dikatakan simple karena cara 

pengambilannya dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi tersebut. Dalam penelitian ini, populasi bersifat homogen. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamane dalam 
Riduwan (2011:49), dengan persentase kelonggaran ketidaktelitian 10%. 

Formulasinya adalah sebagai berikut : 

N =  
n

1+(n∙d2)
 

Dimana:  n = Jumlah sampel 

            N = Jumlah Populasi 

                  d = Presisi yang ditetapkan 
Sampel penelitian  

N =  
n

1+(n∙d2)
 

    = 
291

1+(291∙0.12)
 

    = 
291

2.91
 

    = 100 
Jumlah sampel bertingkat (berstarata) dilakukan dengan cara pengambilan sampel 

secara proportional random sampling yaitu menggunakan rumus alokasi 

proportional: 
Jadi jumlah sampel yang didapat adalah 100 responden. 

Tabel 2 Sampel kelas X1 SMA Negeri 11 Kota Jambi 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1) Data primer 

Menurut Prasetyo,(2011), “Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya”. 

NO KELAS  X1 Populasi Sampel 

1 A 35 12 

2 B 35 12 

3 C 35 12 

4 D 36 12 

5 E 39 14 

6 F 36 12 

7 G 37 13 

8 H 38 13 

 Jumlah 291 100 
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Dalam penelitian ini data primer adalah Hubungan pengetahuan 

perkoperasian, dengan  minat siswa dalam berkoperasi bagi siswa kelas 

X1 SMA Negeri 11 Kota Jambi yang diperoleh dari sebaran angket. 

b. Variabel penelitian 

1) Variabel independen atau variabel bebas (X) 

Yaitu variabel yang merupakan rangsangan untuk mempengaruhi variabel 

lain. Dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah: 

(X1) Pengetahuan koperasi 

2) Variabel dependen atau variabel terikat (Y) 

Yaitu suatu jawaban atas hasil dari perilaku yang dirangsang. Dalam hal 

ini yang menjadi variabel dependen adalah: 
(Y) minat berkoperasi 

c. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2009:102) mengemukakan “Instrumen penelitian adalah 

suatu alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai 

dengan permasalahan penelitian.” Instrumen dalam penelitian ini adalah 

dengan angket tentang hubungan pengetahuan perkoperasian dengan minat 

berkoperasi siswa kelas X1 SMA Negeri 11 Kota Jambi  

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 120), “Teknik pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data”. 

Adapun metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data, berupa suatu 

daftar pertanyaan atau butir-butir soal. Menurut Arikunto (2013:150) 

metode tes yaitu serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini tes 

digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan berkoperasi siswa  
instrument tes penilaiannya dengan menggunakan skala Guttman. Skala 

Guttman yaitu skala yang menginginkan jawaban tegas seperti  jawaban benar-

salah, ya-tidak, pernah – tidak pernah. Untuk jawaban positif seperti setuju, 

benar, pernah dan semacamnya diberi skor 1; sedangkan untuk jawaban negatif 
seperti tidak setuju, salah, tidak, tidak pernah, dan semacamnya diberi skor 0. 

Dengan skala ini, akan diperoleh jawaban yang tegas yaitu Ya - Tidak, Benar - 

Salah dan lain-lain. Skala ini dapat pula dibentuk dalam bentuk checklist atau 

pilihan ganda. Kisi-kisi instrumen dapat dilihat pada tabel di bawah. 
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Tabel 3. Kisi – kisi Tes 

Variabel Indikator Deskriptor No. 

Item 

Jml 

Item 

Pengetahuan 

Koperasi 

1. Pengertian,  

 

 

 

 

2. Manfaat dari 

koperasi,  

 

 

 

3.  Tujuan,  

 

 

 

4.  Ciri-ciri,  

 

 

5.  Modal,  

 

 

6. Pengelolaan 

1) -apa yang di 

maksud dengan 

koperasi sekolah 

2) Apa wahana kopersi 

sekolah 

 

1) Siswa dapat belajar 

berorganisasi 

2) Melatih siswa 

untuk biasa 

menabung 

 

1) Kesejahteraan 

anggota 

2) Memenuhi 

kebutuhan anggota 

 

1) kegiatan belajar 

2) anggota siswa 

 

1) Modal Sendiri 

2) Modal Pinjaman 

 

1) Rapat Anggota 

2) Pengurus koperasi 

3) pengawas 

1-3 

 

4-6 

 

 

7-9 

 

10-12 

 

 

13-15 

16-18 

 

 

19-21 

22-24 

 

25-27 

28-30 

 

31-33 

34-36 

37-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Angket 

Kuisioner dipakai untuk menyebut metodologi maupun instrumen. 

Jadi dalam metode angket, instrumen yang dipakai adalah angket kuisioner 

Data tentang pengetahuan perkoperasian, dengan minat 

berkoperasi siswa dikumpulkan dengan menggunakan angket. Angket 

disusun berdasarkan kisi-kisi  
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Tabel 4. Kisi – kisi Angket 

Variabel Indikator Deskriptor No. 

Item 

Jml 

Item 

Minat 

Berkoperasi 

1) Perasaan 

senang, dalam 

berkoperasi  

 

 

 

 

 

 

2) Ketetarikan  

Siswa dalam 

berkoperasi  

 

 

 

 

 

 

 

3) Perhatian  dalam 

berkoperasi 

siswa. 

 

a. Menerima pelajaran  

koperasi dengan 

senang 

b. Terus-menerus 

belajar tentang  

koperasi 

c. Adanya kebutuhan 

atau keinginan 

dalam berkoperasi 

 

a. Isi pelajaran 

menantang  untuk di 

kaji dalam 

berkoperasi  

b. Pelajaran berisi 

contoh sesuai 

dengan keadaan 

sekarang 

c. Pelajaran berisi 

sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

 

a. Memberikan 

perhatian lebih 

b. Adaya ketertarikan 

c. Adanya interaksi 

dengan lingkungan 

1-5 

 

 

6-10 

 

11-15 

 

 

16-20 

 

 

21-25 

 

 

 

26-30 

 

 

31-34 

35-39 

40-44 

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 120), “Angket atau kuesioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti tentang  laporan pribadinya atau hal-hal 

yang ia ketahui. Dalam penelitian ini, metode angket digunakan untuk 

memperoleh data mengenai hubungan pengetahuan perkoperasian dengan 

minat siswa siswa kelas X1 SMA Negeri 11 Kota Jambi. 
Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 210) uji coba instrument dilakukan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang disusun merupakan instrumen yang baik untuk 
penelitian. Instrumen dikatakan baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu 

valid dan reliabel. Apabila instrumen telah diuji validitas dan reliabilitasnya, maka 

akan diketahui butir-butir yang sahih digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian. Instrumen yang tidak valid dan tidak reliabel akan digugurkan 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa cermat suatu test 

melakukan fungsi ukurannya. Validitas alat ukur uji dengan menghitung 

korelasi antara nilai yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan dengan 
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keseluruhan yang diperoleh pada alat ukur tersebut. Metode yang digunakan 

adalah Product Momen Person menggunakan IBM SPSS Statistik 24. 

Rumus rxy = 
  

        2222 ..

.



 





YYNXXN

YXXYN
 

Dimana : 

rxy = korelasi product moment pearson item dengan soal 

x  = total nilai keseluruhan subjek per item 

y  = total nilai per subjek 

N = jumlah subjek 

Nilai korelasi (r) dapat dilihat dari tabel correlation kolom skor total 

baris pearson correlation. Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan 

level of significant = 5%. Menurut Prasetyo,(2011:143), ”Jika koefisien 

korelasi tiap-tiap item lebih besar dari 0.05, maka instrumen tersebut adalah 

valid”. 
Berdasarkan uji validitas instrumen, maka dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

 

1) Validitas Instrumen Pengetahuan Berkoperasi 

Instrumen pengetahuan berkoperasi terdiri dari 40 item pernyataan. 

Setelah dilakukan analisis menggunakan program excel diperoleh hasil 39 

item pernyataan valid. Hal itu dapat ditunjukkan pada lampiran validitas 

uji coba penelitian. 

2) Validitas Instrumen Minat Berkoperasi 
Instrumen minat berkoperasi terdiri dari 45 item pernyataan. Setelah 

dilakukan analisis menggunakan program excel diperoleh hasil 44 item 

pernyataan valid. Hal itu dapat ditunjukkan pada lampiran validitas uji coba 

penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten yang mana jika dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama, maka uji reliabilitas yang dilakukan sama. 

Pengujian reliabilitas hanya memperhitungkan butir pertanyaan yang valid. 

Reliabilitas diukur dengan menghitung korelasi skor butir pertanyaan dengan 

komposit totalnya. 

Teknik uji reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas internal dengan 

bantuan program IBM SPSS Statistik 24. Rumusnya adalah: 

 
2

1
2

11

2
1

2
12

11
r

xr
r




 
Dimana : 
r11 =  reliabilitas instrumen 

r ½ ½ = rxy yang telah disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua    belahan 

instrumen 

Menurut Prasetyo,(2011:143)”SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu 

konstruk/variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 

0.60”. 
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Dalam uji reliabilitas pada penelitian ini ditemukan pengetahuan berkoperasi 

39 item soal yang reliabilitas dan 44 item minat berkoperasi yang reliabilitas, pada 
penelitian ini  uji reliabilitas angket dengan bantuan program excel diperoleh hasil 

dapat dilihat pada halaman lampiran : 

c. Analisis Deskriptif Statistik 

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami 

dan diinterprestasikan. Tabulasi penyajian ringkasan, pengaturan, atau 

penyusunan data dalam bentuk tablenumeric dan grafik. Statistisk deskriptif 

digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel 

penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang 

digunakan dalam deskriptif antara lain : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, 

median, modus), disperse (deviasi standar, varian, dan koefisien kolerasi antar 

variabel penelitian) (Hapzi Ali 2013:170).  
Menurut Sugiyono (2009:206), Statistik deskriptif adalah statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang 
diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.   

Rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata ideal (Mi) adalah ½ (skor 
maksimal ideal + skor minimal ideal) dan untuk mencari standar deviasi ideal 

digunakan rumus 1/6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal). Selanjutnya nilai 

standar deviasi ideal (SDI) dan rata-rata/mean ideal (Mi) di skonfermasikan ke dalam 
5 kategori nilai kecendrungan dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 5. Kriteria penafsiran 

Kriteria Penafsiran Penilaian 

Mi + 1,5 Sdi – Mi + 3,0 Sdi 
Mi + 0,5 Sdi – Mi + 1.5 Sdi 

Mi - 0,5 Sdi – Mi + 0.5 Sdi 

Mi - 1,5 Sdi – Mi + 0.5 Sdi 

Mi – 3.0 Sdi – Mi – 1.5 Sdi 

sangat tinggi 
tinggi 

sedang 

rendah 

sangat rendah 

Keterangan: Mi = Rata-rata ideal (Sudjono,2008:329) 

d. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang 

akan dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan kata lain 

sampel dari populasi yang berbentuk data berdistribusi normal atau tidak. 

Pada penelitian ini pengujian normalitas digunakan untuk menguji data 

hubungan pengetahuan perkoperasian dengan minat siswa siswa kelas 

X1 SMA Negeri 11 Kota Jambi 

Uji normalitas menggunakan alat uji satu sampel kolmogorov 

smirnov (K-S), yaitu suatu alat uji Goodness Of Fit yang dilaksanakan 

dengan membandingkan skor observation dengan satu sebaran teoritis 

tertentu. Uji (K-S) ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat 

dianggap berasal dari populasi yang sama dengan distribusi teoritis 

tertentu. 

Pengujian satu sampel kolmogorov smirnov ini menggunakan 

pengujian dua sisi yaitu dengan cara membandingkan probabilitas (P) 

yang diperoleh dengan taraf signifikansi (α) 0,05. Nilai probabilitas dapat 

dilihat pada tabel test of normality kolom sig. Kriteria yang digunakan 

adalah pengujian dua arah. Menurut Hapzi Ali (2013) ”Kriteria yang   
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digunakan yaitu terima H0 apabila nilai sig lebih dari tingkatan alpha 

yang digunakan” 

Deteksi kenormalan dapat dilakukan dengan kriteria berikut : 
a) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas (P) < 0.05, maka data tidak 

berdistribusi normal. 

b) Apabila nilai signifikansi atau probabilitas (P) > 0,05, maka data 

berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji linieritas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah 

antara setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak. 

Uji ini biasa digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau 

regresi linier. Uji linieritas dihitung dengan bantuan IBM SPSS Statistik 

24 bit dengan dasar pengambilan keputusan dilihat dari tabel Anova 

kolom sig baris deviation from linearity untuk mengetahui nilai 

probabilitas.  Menurut Hapzi Ali (2013:53) dasar pengambilan keputusan 

yaitu : 

a) Apabila nilai probabilitas > 0.05 maka dapat dikatakan hubungan 

antar variabel adalah linier. 

b) Apabila nilai probabilitas < 0.05 maka dapat dikatakan hubungan 

antar variabel tidak linier. 

 

3.5 Pengujian Hipotesis  
Untuk mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat yaitu 

hubungan pengetahuan perkoperasian dengan minat siswa siswa kelas X1 SMA 
Negeri 11 Kota Jambi digunakan rumus korelasi sederhana. Maka akan digunakan 

Adapun rumus sebagai berikut product moment: 

=
𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√{𝑛∑ 𝑥2 − (∑𝑥)2} − {𝑛∑𝑥2 − (∑𝑦)2}
 

 (Sugiyono, 2011:184) 

r_xy= Koefisien Korelasi 
n = Jumlah Sampel 

x  = Skor Butir 

y = Skor Total 

 Selanjutnya untuk tes signifikan nilai r_xy dipergunakan tabel harga kritik 
t dengan fomat sebagai berikut: 

t=(r√(n-1))/√(1-r^2 )   (Sugiyono, 2011:184) 

 Dengan ketentuan bila t_hitung>t_(tabel )maka korelasi antara dua 
variabel tersebut signifikan, pada taraf sugnifikan α 0,05 uji dua pihak dan pihak dk=n-

2. Untuk memberi interprestasi  terhadap keduanya hubungan antar variabel, maka 

dapat digunakan tabel interprestasi sebagai berikut: 
 

Tabel 6. Pedoman Interprestasi  

Interval Tingkat Hubungan  

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1.000 Tinggi Kuat 
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 Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna; r = 0 artinya 

tidak ada korelasi; dan r = 1 berarti korelasinya sangat tinggi. Karena ketentuan nilai 
r (korelasi) tidak lebih dari harga (- 1 < r < + 1). 

n pendekatan kuantitatif. 

 

4.3.1 4.1.1.3 Hubungan Pengetahuan Berkoperasi Dengan  Minat Berkoperasi  

Hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

“terdapat hubungan pengetahuan berkoperasi dengan  minat berkoperasi” untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan  variabel diatas (X-Y), maka dilakukan 

pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Ho    =  Tidak Terdapat hubungan  hubungan pengetahuan berkoperasi dengan  

minat berkoperasi  

Ha      =  Terdapat hubungan pengetahuan berkoperasi dengan  minat berkoperasi 

Dan pengambilan keputusan :  

• Ho  jika nilai signifikasi > nilai signifikasi Alpha (0,05) 

• Ha jika nilai signifikasi < nilai signifikasi Alpha (0,05) 

Untuk mengetahui hubungan  pengetahuan berkoperasi dengan  minat 

berkoperasi bersifat prediktif atau tidak, maka dilakukan analisis korelasi 

sederhana. Dan hasil perhitungan diperoleh persamaan korelasi pengetahuan 

berkoperasi dengan  minat berkoperasi sebagai berikut : 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan komputer program IBM 

SPSS Statistics 24 64bit. tersebut diatas seperti pada diperoleh rxy hitung sebesar 

0,798. Koefisien korelasi tersebut dikonsultasikan dengan tabel r pada taraf 

signifikasi 5% yaitu sebesar 0.1966  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar 

pengetahuan berkoperasi  (X) dengan  variable minat  (Y) siswa kelas kelas XI 

SMA Negeri 11 Kota Jambi sebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 

0,798  lebih besar dari r tabel sebesar 0.1966 . rhitung > rtabel (0,798 > 0.1966). Dengan 

demikian terdapat korelasi pengetahuan berkoperasi  (X) dengan  variable minat  

(Y) siswa kelas XI SMA Negeri 11 Kota Jambi. 

4.3.2 Uji T 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada hubungan positif yang signifikan 

antara pengetahuan berkoperasi  (X) dengan  variable minat  (Y) siswa kelas XI 

SMA Negeri 11 Kota Jambi”. Hasil penghitungan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment akan menghasilkan koefisien korelasi rxy, kemudian 

koefisien tersebut diinterpretasikan dan dikonsultasikan dengan tabel korelasi 

product moment pada taraf siginikasi 5% dan 1% dengan ketentuan : 

Tabel 12. Correlations 

 X Y 

X Pearson Correlation 1 .798** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

Y Pearson Correlation .798** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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1. Jika nilai rxy observasi ( nilai r hitung ) lebih besar atau sama dengan r tabel 

berarti hasil penelitian menunjukan hasil yang “siginifikan” artinya hipotesis 

diajukan diterima. 

2. Jika nilai rxy observasi ( nilai r hitung ) lebih kecil dari pada r tabel berarti hasil 

penelitian menunjukan hasil yang “ non siginifikan” artinya hipotesis yang 

diajukan ditolak. 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 25.063 6.991  3.585 .001      
X 2.939 .224 .798 13.115 .000 .798 .798 .798 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan uji signifikan dengan menggunakan uji t, untuk variabel bebas 

pengetahuan berkoperasi koefisien dapat diperoleh nilai t-hitung sebesar 13.115 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Langkah selanjutnya adalah 

mengkonsultasikan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 5%. Jika thitung ≥ 

ttabel maka Ho ditolak, sebaliknya Ha diterima. Dan jika thitung < ttabel maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. Pada perhitungan tabel ditemukan df sebesar 98 

menunjukkan angka pada taraf signifikansi 5%, ttabel adalah = 1.98447 

Berdasarkan uji analisis di atas, diketahui bahwa pada taraf signifikansi 5% 

menunjukkan nilai thitung > ttabel (13.115 > 1.98447). Dengan demikian hipotesis 

alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak. Berarti ada korelasi yang 

positif pengetahuan berkoperasi  (X) dengan  variable minat  (Y) siswa kelas XI 

SMA Negeri 11 Kota Jambi 

 

4.2.2 Hubungan Kompentensi tata niaga dengan Daya adaptif 

Dalam rumusan masalah pertama yaitu, Apakah terdapat hubungan antara 

kompentensi tata niaga dengan daya adaptif siswa, berdasarkan analisis dengan 

menggunakan korelasi parsial diperoleh sebesar rx1y sebesar 0.575. bila 

dibandingkan dengan r tabel sebesar 0.2609. maka nilai r hitung > r tabel atau 0.575 > 

0.2609. nilai tersebut menunjukkan  adanya hubungan korelasi yang signifikan 

antara kompentensi tata niaga dengan daya adaptif siswa. Ini dikarenakan dengan 

meningkatnya kompentensi tata niaga siswa mempengaruhi daya adaptif siswa . 

 

4.2.3 Hubungan lingkungan keluarga dengan Daya adaptif 

Dalam rumusan masalah kedua yaitu, Apakah terdapat hubungan antara 

lingkungan keluarga dengan daya adaptif siswa, berdasarkan analisis dengan 

menggunakan korelasi parsial diperoleh rx1y sebesar 0.177. bila dibandingkan 

dengan r tabel sebesar 0.2609. maka nilai r hitung > r tabel atau 0.177 < 0.2609 nilai 

tersebut menunjukkan  tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara 

lingkungan keluarga dengan daya adaptif siswa.  

4.2.4 Hubungan Kompentensi tata niaga dan Lingkungan keluarga dengan 

Daya adaptif 

Dalam rumusan masalah ketiga yaitu, Apakah terdapat hubungan antara 

kompentensi tata niaga dan lingkungan keluarga dengan daya adaptif siswa, 

berdasarkan analisis dengan menggunakan korelasi parsial diperoleh rx1y sebesar 
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0.586. bila dibandingkan dengan r tabel sebesar 0.2609. maka nilai r hitung > r tabel 

atau 0.586 > 0.2609.  

Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa jika lingkungan keluarga baik, 

maka nilai adatip juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan keluarga 

tidak baik, maka nilai adatip juga tidak baik. Seperti yang diungkapkan Muhibin 

syah (2013: 155) bahwa nilai adatip adalah perubahan yang mencakup ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Dalyono, 2013:156). Salah satu 

faktor eksternal dalam nilai adatip adalah lingkungan keluarga. Keluarga adalah 

lingkungan primer individu dalam proses belajar. Sehingga lingkungan keluarga 

yang baik diperlukan dalam proses belajar agar menghasilkan prestasi yang baik 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompentensi tata niaga 

dan lingkungan keluarga dengan daya adaptif sisw semakin tinggi pula daya adaptif 

siswa begitupun sebaliknya Pernyataan ini sependapat dengan pernyataan yang 

dituliskan menurut Winata (2014:16) bahwa Adaptif merupakan suatu proses 

perubahan yang menyertai individu dalam berespon terhadap perubahan yang ada 

di lingkungan dan dapat mempengaruhi keutuhan tubuh baik secara fisiologis dan 

fsikologis yang akan menghasilkan perilaku adiptif  

 

4.4 4.16 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan 

berkoperasi dengan  minat berkoperasi siswa kelas XI SMA Negeri 11 Kota Jambi 

Tahun Ajaran 2016/2017. Berdasarkan data penelitian yang dianalisa maka 

dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut : Hasil perhitungan 

menggunakan analisis regresi sederhana diketahui bahwa nilai koefisien korelasi 

(rxy) adalah 0,798. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koefisien korelasi bernilai 

positif maka terdapat hubungan  positif variabel pengetahuan berkoperasi  (X) 

dengan  variable minat  berkoperasi (Y) siswa kelas XI SMA Negeri 11 Kota Jambi. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 13.115. Hasil tersebut 

jika dibandingkan dengan ttabel sebesar 1,98447 pada taraf signifikansi 5% maka 

nilai thitung > ttabel (13.115 > 1,61.98447). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan  positif dan signifikan pengetahuan berkoperasi  (X) dengan  

variable minat  berkoperasi (Y) siswa kelas XI SMA Negeri 11 Kota Jambi. 

Hal ini senada dengan pendapat Sitio (2001 : 30), agar anggota berkualitas 

baik, berkemampuan tinggi dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. 

Pendidikan pengetahuan berkoperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui 

pendidikan perkoperasian ini siswa dipersiapkan untuk  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian antara lain sebagai berikut: 

Terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan berkoperasi  (X) dengan  variable 

minat berkoperasi (Y) siswa kelas kelas XI SMA Negeri 11 Kota Jambi, Hal 

tersebut ditunjukkan dengan skor thitung > ttabel (13.115 > 1.9845) dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan berkoperasi siswa semakin 

tinggi minat berkoperasinya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan yang ada di lapangan maka 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk Guru 
a. Supaya guru sebagai pendamping dan pemberi arahan kepada siswa dan 

memberikan pengetahuan tentang pentingnya berkoperasi sehingga dapat 

membangkitkan minat siswa dalam berkoperasi dan pada akhirnya siswa 

dapat terlibat aktif dalam koperasi. 
b. Untuk meningkatkan pelayanan sebaiknya guru maupun petugas koperasi 

menambah media informasi perkoperasian bagi siswa serta mengadakan 

studi banding atau kunjungan ke koperasi lain untuk meningkatkan dan 

memperluas wawasan serta pengetahuan siswa mengenai perkoperasian 

2. Untuk Siswa 

a. Penyuluhan tentang pentingnya koperasi sekolah agar lebih ditambah 

intensitasnya supaya siswa lebih memahami tentang koperasi sekolah.  

Peran aktif siswa perlu lebih ditingkatkan dalam kepengurusan koperasi 

sekolah. 

b. Fasilitas koperasi sekolah perlu ditambah agar siswa semakin tertarik untuk 

memanfaatkan jasa koperasi sekolah. 

c. Agar tujuan koperasi tercapai diharapkan siswa ikut aktif berpartisipasi 

baik dalam rapat anggota, permodalan maupun dalam bidang usaha. 

3. Untuk Pengurus Koperasi 

Pengurus koperasi sekolah perlu meningkatkan perhatian anggota misalnya 

dengan cara membuat inisiatif baru dalam usaha penjualan misalnya dengan 

pemberian kupon berhadiah pada anggota yang membeli barang di koperasi 

agar anggota tertarik untuk berbelanja di toko koperasi. 

4. Untuk Guru Pembimbing Koperasi 

Kepada guru yang mengajarkan mata pelajaran koperasi yang 

berhubungan dengan koperasi, agar meningkatkan proses pembelajaran 

perkoperasian yang sudah berjalan baik lagi ini sehingga bukan hanya dari segi 

akademik saja siswa-siswa tersebut paham akan koperasi tetapi juga 

mempraktekannya. Caranya adalah dengan pemberian tugas untuk 

mengobservasi koperasi-koperasi yang masih berdiri agar siswa tahu keadaaan 

sebenar-sebenarnya terjadi dilapangan atau dengan penugasan mendirikan 

koperasi sederhana bersama-sama teman satu program studi pendidikan 

ekonomi koperasi yang tentunya mendapat bimbingan dari guru. 

5. Untuk peneliti lanjut 

Para peneliti terutama tentang pengetahuan berkoperasi dan minat 

berkoperasi siswa dapat menggunakan penelitian-penelitian yang sudah ada 

sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan 

memperhatikan faktor-faktor lain yang lebih luas dan terkait dalam rangka 

peningkatan hasil belajar siswa dalam berkoperasi. 

iswa. 
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