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ANALISIS REGRESI DAN KORELASI



ANALISIS REGRESI

• Analisis Regresi merupakan salah satu analisis yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu 
variabel terhadap variabel lain. 

• Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi 
disebut independent variabel (variabel bebas) dan 
variabel yang dipengaruhi disebut dependent 
variabel (variabel terikat). 

• Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu 
variabel bebas dan satu variabel terikat, maka 
disebut persamaan regresi sederhana, sedangkan 
jika variabel bebasnya lebih dari satu maka disebut 
sebagai persamaan regresi berganda.



ANALISIS KORELASI

• Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk 
mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. 
Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga 
kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai 
hubungan negatif dan tidak mempunyai hubungan

• Anailis korelasi digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya 
derajat keeratan tersebut dapat dilihat dari koefisien 
korelasinya. Koefisien korelasi yang mendekati angka +1 
berarti terjadi hubungan positif yang erat, bila mendekati -1 
berarti terjadi hubungan negatif yang erat.Sedangkan 
koefisien korelasi mendekati 0 (nol) berarti hubungan kedua 
variabel adalah lemah atau tidak erat. Dengan demikian 
nilai koefisien korelasi adalah -1 ≤ r ≤ +1. Untuk koefisien 
korelasi sama dengan -1 atau +1 berarti hubungan kedua 
variabel adalah sangat erat atau sangat sempurna dan hal 
ini sangat jarang terjadi dalam data rIil.



HUBUNGAN ANALISIS REGRESI DAN  
KORELASI

• Korelasi dan regresi keduanya mempunyai
hubungan yang sangat erat. Setiap regresi pasti
ada korelasinya, tetapi korelasi belum tentu
signifikan dengan regresi. Korelasi yang tidak
dilanjutkan dengan dengan regresi adalah
korelasi antara dua variable yang tidak
mempunyai hubungan sebab akibat atau
fungsional. Untuk menetapkan kedua variable 
mempunyai hubungan kausal atau tidak maka
harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep
tentang dua variable tersebut



ANALISIS REGRESI



PERSAMAAN REGRESI SEDERHANA

• Digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas 
terhadap variabel terikat atau dengan kata lain untuk 
mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam 
mempengaruhi variabel terikat. Dalam analisis regresi 
sederhana, pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel 
terikat dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

• Y = a + bX

Keterangan :

• Y = variabel terikat (dependent variable)

• X = variabel bebas (independent variable)

• a = konstanta

• b = koefisien regresi



PERSAMAAN REGRESI SEDERHANA

• Regresi linier adalah salah satu dari jenis
analisis peramalan atau prediksi yang sering
digunakan pada data berskala kuantitatif
(interval atau rasio)

• a disebut intersep dan b adalah koefisien arah
atau koefisien beta.



LANGKAH DENGAN MINITAB

• Buat kolom X  untuk nilai lama belajar

• Buat kolom Y untuk nilai ujian 

• Stat – Regression-Regression- Response 
(variable terikat (Y) -select) – Predictor 
(variable bebas (X)-select) –OK 

Untuk nilai p Kriterianya :

• P ≥ 0,05 : pengaruh tidak signifikan

• P < 0,05 : pengaruh signifikan



CONTOH SOAL

X (lama belajar) Y(nilai ujian)

4 40

6 60

7 50

10 70

13 90

ΣX = 40 ΣY = 310

Tentukan pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian



INTERPRETASI HASIL

Dengan minitab diperoleh:

• Persamaan regresinya: Y = 20.4 + 5.20 X (a=20,4       
b=5,20)

• Nilai p-nya            = 0,011

Interpretasi

• b = 5,20 ; artinya lama belajar mempunyai 
pengaruh positif terhadap nilai ujian artinya jika 
semakin lama orang belajar maka akan semakin 
baik nilai ujiannya

• a = 20,4



ANALISIS KORELASI DENGAN MINITAB

Langkah-langkahnya:
• Stat- Basic statistic- Correlation-Y select-X select-

OK
Kriteria nilai r menurut Guilford :
• 0,00 – 0,20 Kecil
• 0,20 – 0,40 Rendah
• 0,40 – 0,70 Sedang
• 0,70 – 0,90 Tinggi
• 0,90 – 1,00 Sangat tinggi

Coba data regresi tadi lanjutkan dengan korelasi



INTERPRETASI KORELASI
Dengan minitab didapat:
• Pearson correlation of Y and X = 0.956
• P-Value = 0.011
Artinya:
• r =0,956 = 95,6%
• p=0,011
Interpretasi:
• r = 0,956 artinya 95,6% menggambarkan bahwa antara lama 

belajar mempunyai hubungan positif dengan nilai ujian
siswa demikian makin lama seorang siswa belajar maka 
nilai ujiannya makin baik juga

• r = 0,956 menurut Guilford koreasinya termasuk sangat
tinggi

• p = 0,011 < 0,05 artinya korelasinya signifikan


