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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebuah cara untuk mendapatkan data yang valid 

untuk dapat di analisis dalam proses penelitian yang bertujuan untuk memecahkan atau 

mengantisivasi suatu permasalahan. Sejalan dengan itu Sugiono (2015:6) berpendapat 

“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah”. Dalam penelitian ini penulis mengunakan pendekatan 

kuantitatif dengan analisis data mengunakan deskriftif dimana penyajianya berupa 

angka-angka dengan hasil analisis dijabarkan berbentuk narasi. 

Menurut Sugiyono (2008:8) “Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positiveisme, digunakan 

untuk meneliti pada popilasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan”. 

Berdasarkan metode dan teknik pengumpulan data diatas maka dalam 

permasalahan ini penulis menggunakan jenis metode penelitian yang dinamakan 

explanatory survey. “Metode Penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara dan sebagainya” 

(Sugiono,20015:12). 
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3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian digunakan sebagai pedoman atau prosedur yang berguna 

sebagai panduan untuk membangun strategi yang mengahasilkan metode penelitian. 

Menurut Sugiyono (2018: 37) menyatakan bahwa “Desain penelitian harus spesifik, 

jelas dan rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi 

langkah”. Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksplanatory. Menurut Sugiyono (2007: 7)  

Desain penelitian eksplanatory adalah penelitian yang mencoba untuk 

menjelaskan suatu fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. 

Penelitian ini mencoba untuk menghubungkan atau menyambungkan pola-pola 

berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian – kejadian relatif, 

distribusi dan hubungan – hubungan antar variabel. 

 

Objek telaahan penelitian explanatory adalah untuk menguji hubungan antar 

variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini, jelas ada hipotesis yang akan 

diuji kebenarannya. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau 

lebih variabel, untuk mengetahui apakah sesuatu variabel berasosiasi ataukah tidak 

dengan variabel lainnya, atau apakah sesuatu variabel disebabkan/dipengaruhi ataukah 

tidak oleh variabel lainnya. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang akan 

diteliti. Menurut Sugiyono (2008:80) “Populasi adalah keseluruhan element yang akan 

dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan 

diukur, yang merupakan unit yang diteliti”. Dalam hal ini populasi adalah wilayah 

generalisasi  yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XI SMA Negeri 1 

Manonjaya Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 sebanyak 10 kelas dengan 

jumlah  328  peserta didik disajikan pada tabel 3.1 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah 

1 X MIPA 1 31 peserta didik 

2 X MIPA 2 30 peserta didik 

3 X MIPA 3 31 peserta didik 

4 X MIPA 4 31 peserta didik 

5 X MIPA 5 29 peserta didik 

6 X MIPA 6 33 peserta didik 

7 X IPS 1 36 peserta didik 

8 X IPS 2 35 peserta didik 

9 X IPS 3 36 peserta didik 

10 X IPS 4 36 peserta didik 

Total 328 peserta didik 

 Sumber: data sekolah, (2019) 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah perwakilan dari populasi yang akan diteliti karena jika 

polulasinya banyak peneliti akan susah untuk memperoleh datanya. Menurut Sugiyono 

(2015 : 118) Berpendapat bahwa “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili). 



33 

 

Penelitian ini menggunakan sampel probability sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik yang di gunakannya adalah 

proporsional random sampling teknik ini digunakan bila populasi mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 

Cara penghitungan sampel dengan menggunakan proporsional random 

sampling yaitu: ditentukan melalui rumus Taro Yaname dan Slovin, hal ini mengacu 

pada pendapat Sugiyono (2016: 82) menyatakan “Proportionate Stratified Random 

Sampling digunakan apabila populasi memiliki anggota/unsur yang tidak homogen dan 

besetara secara proporsional” teknik pengambilan sampel. Adapun rumus tersebut 

adalah sebagai berikut: 

N= 
 

      
 

 

Keterangan :  

N = populasi penelitian  

n = sampel yang diambil dari populasi penelitian  

e = persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih bisa ditolerir.  

Jumlah Populasi (N) adalah 328 peserta didik sedangkan Tingkat 

Kesalahannya adalah %5. Dengan demikian ukuran sampel yang peneliti butuhkan: 

n= 
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Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 180 

peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Manonjaya. Perhitungan untuk menentukan 

jumlah sampel pada setiap kelas dilakukan dengan alokasi proporsional dengan 

cara: 

        
             

                      
 x Jumlah Populasi 

Berdasarkan proporsional random sampling yaitu dapat dilihat sampel perkelas 

nya dari tabel 3.2 berikut ini 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Kelas Jumlah  Sampel Perkelas 

1 X MIPA 1 31 peserta didik    

   
     17  peserta didik 

2 X MIPA 2 30 peserta didik    

   
     16 peserta didik 

3 X MIPA 3 31 peserta didik    

   
     17 peserta didik 

4 X MIPA 4 31 peserta didik    

   
     17 peserta didik 

5 X MIPA 5 29 peserta didik    

   
     16 peserta didik 

6 X MIPA 6 33 peserta didik    

   
     18 peserta didik 

7 X IPS 1 36 peserta didik    

   
     20 peserta didik 

8 X IPS 2 35 peserta didik    

   
     19 peserta didik 

9 X IPS 3 36 peserta didik    

   
     20 peserta didik 

10 X IPS 4 36 peserta didik    

   
     20 peserta didik 

Total  328 peserta didik 180 peserta didik 

 Sumber: Data Penelitian Diolah,2019 

3.4 Variabel Penelitian  

3.4.1 Definisi Operasional  

Menurut Sugiyono (2015:60) variabel penelitian adalah “segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
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informasi tentang hal tersebut dan ditarik kesipulannya”. Berdasarkan rumusan masalah 

dan hipotesis penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat 3 variabel  yaitu pengaruh 

perhatian orang tua merupakan variabel independen, disiplin belajar sebagai variabel 

intervening dan hasil belajar sebagai variabel  terikat. 

1. Variabel bebas (independent variable) 

Menurut Sugiyono (2018: 57) “Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) “. Pada penelitian ini yang menjadi varibel bebas adalah Perhatian 

orang tua.  

2. Variabel terikat (dependen variable) 

Menurut Sugiyono (2018: 57) “Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Pada penelitian 

ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar peserta didik.  

3. Variabel Intervening 

Menurut Sugiyono (2018: 59) “Variabel Intervening adalah variabel yang 

secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen 

menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur”. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel Intervening adalah kedisiplinan belajar.  

3.4.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi 

variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, 

sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan 



36 

 

tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat 

pada tabel 3.3 berikut ini: 

Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep 

Teoritis 

Konsep 

Empiris 

Konsep 

Analisis 

Indikator Jenis 

Data 

Perhatian 

Orang 

Tua (X) 

Sumadi 

Suryabrata 

(2015) 

“Perhatian 

adalah 

banyak 

sedikitnya 

kesadaran 

yang 

menyertai 

sesuatu 

aktivitas yang 

dilakukan”. 

Yang 

dimaksud 

perhatian 

dalam 

penelitian ini 

adalah orang 

tua yang 

memiliki 

kepedulian 

dan 

kesadaran 

untuk 

mendorong 

anaknya 

dalam 

pencapaian 

keberhasilan 

anak 

mencapai 

hasil belajar 

yan optimal. 

Jumlah skor 

sekala 

perhatian 

orang tua 

menggunak

an kuisioner 

berdasarkan 

Sumadi 

Suryabrata 

(2015) 

Data diperoleh 

dari hasil 

kuisioner yang 

dibagikan 

kepada peserta 

didik X IPS di 

SMAN 1 

Manonjaya 

1. Memberi kebebasan 

2. Memberi 

penghargaan atau 

hukuman 

3. Memberi contoh 

yang baik 

4. Membantu kesulitan 

belajar 

Abu Ahmadi (2008) 

Ordinal 

Disiplin 

Belajar 

(Z) 

Rachman 

mengartikan 

“Disiplin 

sebagai 

upaya 

mengendalik

Jumlah skor 

sekala 

disiplin 

belajar 

dengan 

menggunak

Data yang 

diperoleh dari 

hasil kuisioner 

yang dibagikan 

kepada peserta 

didik kelas X 

1. Dapat mengatur 

waktu belajar 

dirumah 

2. Rajin dan teratur    

belajar 

3.  perhatian yang baik 

Ordinal 
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an diri dan 

sikap mental 

individu atau 

masyarakat 

dalam 

mengembang

kan 

kepatuhan 

dan ketaatan 

terhadap 

peraturan dan 

tata tertib 

berdasarkan 

dorongan dan 

kesadaran 

yang muncul 

dari dalam 

hatinya”. 

Tu’u 

(2004:32) 

an kuisioner IPS di SMAN 

1 Manonjaya 

saat belajar di kelas 

4.  ketertiban diri saat 

belajar dikelas. Tulus 

Tu’u (2004: 91) 

Hasil 

Belajar 

(Y) 

“perubahan-

perubahan 

yang terjadi 

pada diri 

peserta didik, 

baik yang 

menyangkut 

aspek 

kognitif, 

afektif, dan 

psikomotor 

sebagai hasil 

dari kegiatan 

belajar”. 

Susanto 

(2013: 5) 

Jumlah skor 

sekala hasil 

belajar 

dengan 

menggunak

an kuisioner 

Data diperoleh 

dari hasil 

belajar peserta 

didik yaitu 

nilai pelajaran 

ekonomi 

peserta didik 

kelas X IPS di 

SMAN 1 

Manonjaya 

meliputi “pemahaman 

konsep (aspek 

kognitif), keterampilan 

proses (aspek 

psikomotor), dan sikap 

peserta didik (aspek 

afektif)”. menurut 

Susanto (2013:6) 

Ordinal 

 

3.5 Alat Penelitian 

3.5.1 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018: 92) “Instrumen penelitan merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket)”. 
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Data yang dikumpulkan harus valid agar dapat menunjang keberhasilan 

penelitian tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan teknik pengumpulan data sebagai 

prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Diperlukan 

alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perhatian orang tua, kedisiplinan belajar 

peserta didik, dan hasil belajar peserta didik untuk itu ada alat ukur yang baik dan 

biasanya dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini 

berupa angket atau kuesioner dan dokumentasi.  

Alat penelitian/ instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1.1 Angket atau kuesioner  

Menurut Sugiyono (2015:199) “mengemukakan bahwa kuisioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan pengumpulan data berupa butir-butir pertanyaan yang dibagikan kepada 

seluruh responden pada kelas XI IPS di SMAN 1 Manonjaya yang berkaitan dengan 

variable perhatian orang tua, kedisiplin belajar peserta didik dan variabel hasil belajar. 

Dengan menggunakan uji Validitas dan Relibilitas maka dapat diketahui butir-

butir yang valid dan butir-butir yang gugur. Dengan menggunakan instrument yang 

valid dan realibel penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil penelitian valid dan 

reliable. 

Peneliti menggunakan skala likert sebagai pedoman untuk mengajukan 

pertanyaan atau pernyataan dengan alternatif jawaban yaitu “Sangat Setuju”, “Setuju”, 

“Ragu-ragu”, “Tidak Setuju”, “Sangat Tidak Setuju” dan “Selalu”, “Sering”, “Kadang-

kadang” ,“Jarang”, “Tidak Pernah”. Menurut Sugiyono (2018: 93) “Skala likert  
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digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial”. Kuesioner atau angket tersebut menggunakan skala 

likert dengan bentuk cheklist. Dengan skala likert, maka variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. 

Tabel 3.4 

Skor Alternatif Jawaban 

Pernyataan  

Jawaban Skor 

Sangat Setuju Selalu 5 

Setuju Sering 4 

Ragu-Ragu Kadang-Kadang 3 

Tidak Setuju Jarang 2 

Sangat Tidak Setuju Tidak Pernah 1 

 Sumber: Sugiyono (2018: 135) 

Berdasarkan indikator masing-masing variabel, berikut adalah kisi-kisi 

instrumen penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.5 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Variabel X 
No 

Indikator No. Item 
Jumlah 

Item 

Perhatian orang 

tua (X) 

1 Memberi kebebasan 1,2,3,4,5 5 

2 Memberi penghargaan atau hukuman 6,7,8,9,10 5 

3 Memberi contoh yang baik 11,12,13,14,15 5 

4 Membantu kesulitan belajar 16,17,18,19,20 

5 

Variabel Z 
 

Indikator No. Item 
Jumlah 

Item 

Kedisipilinan 

belajar (Z) 

1 Dapat mengatur wakru belajar dirumah 21,22,23,24,25 5 

2 Rajin dan teratur belajar 26,27,28,29,30 5 

3 Perhatian yang baik saat belajar dikelas 31,32,33,34,35 5 

4 
Ketertiban diri saat belajar di kelas 

36,37,38,39,40

,41 

6 
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Variabel Y 
 

Indikator No.Item 
Jumlah 

item 

Hasil Belajar 

(Y) 

1 Keterampilan motoris 42,43,44,45,46 5 

 Informasi verbal 47,48,49,50 4 

 Kemampuan intelektual 51,52,53,54,55 5 

 Strategi kognitif 56,57,58,59 4 

 Sikap 60,61,62,63,64 5 

 Total ∑ 64 

 

3.5.2 Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, instrumen harus diujicobakan 

lebih dulu agar diketahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan 

dalam penelitian. Data hasil uji coba digunakan untuk mengetahui apakah instrumen 

tersebut dapat dikatakan layak atau tidak. 

3.5.2.1 Uji Validitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2018: 121), “Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Dalam penelitian ini Uji 

Validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Karl Pearson dengan rumus: 

     = 
 ∑    (∑ )(∑ )

√* ∑     (∑ ) +* ∑     (∑ ) +
 

Keterangan: 

       = koefisien korelasi antara X dan Y 

∑X    = jumlah skor butir 

∑Y      = jumlah skor total 

∑XY     = jumlah perkalian antara skor butir dan skor total 

(∑X)
2  

  = jumlah kuadrat dari skor butir 

(∑Y)
2    

= jumlah kuadrat dari skor total 

n   = jumlah responden 

(Suharsimi Arikunto, 2013: 213) 
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Berdasarkan hasil uji coba validitas kuesioner tentang pengaruh perhatian 

orang tua terhadap kedisiplinan belajar dan dampaknya terhadap hasil belajar yang telah 

diujicobakan pada 30 responden yang merupakan peserta didik kelas XII di SMA 

Negeri 1 Manonjaya dengan bantuan program SPSS v.16 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Perhatian Orang Tua 

Butir 

Pernyataan 
r hitung r tabel Interpretasi  

1 0,154 <0,334 Tidak Valid 

2 0,086 <0,334 Tidak Valid 

3 0,223 <0,334 Tidak Valid 

4 0,446 >0,334 Valid 

5 0,214 <0,334 Tidak Valid 

6 0,388 >0,334 Valid 

7 0,131 <0,334 Tidak Valid 

8 0,392 >0,334 Valid 

9 0,269 <0,334 Tidak Valid 

10 0,094 <0,334 Tidak Valid 

11 0,200 <0,334 Tidak Valid 

12 0,550 >0,334 Valid 

13 0,550 >0,334 Valid 

14 0,394 >0,334 Valid 

15 0,525 >0,334 Valid 

16 0,633 >0,334 Valid 

17 0,352 >0,334 Valid 

18 0,478 >0,334 Valid 

19 0,606 >0,334 Valid 

20 0,599 >0,334 Valid 

 Sumber: Data penelitian diolah,2019  

Berdasarkan data pada table 3.6 di atas, terlihat bahwa terdapat 8 pernyataan 

pada variabel peratian orang tua dinyatakan tidak valid, karena r hitung lebih kecil dari r 
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tabel. Hal ini menunjukan bahwa pada kuesioner mengenai perhatian orang tua terdapat 

12 pernyataan yang dinyatakan valid. 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Kedisiplinan Belajar 

Butir 

Pernyataan 
r hitung r tabel Interpretasi  

1 0,661
**

 >0,334 Valid 

2 0,486
**

 >0,334 Valid 

3 0,697
**

 >0,334 Valid 

4 0,699
**

 >0,334 Valid 

5 0,611
**

 >0,334 Valid 

6 0,414
*
 >0,334 Valid 

7 0,746
**

 >0,334 Valid 

8 0,439
**

 >0,334 Valid 

9 0,429
*
 >0,334 Valid 

10 0,551
**

 >0,334 Valid 

11 0,562
**

 >0,334 Valid 

12 0,481
**

 >0,334 Valid 

13 0,515
**

 >0,334 Valid 

14 0,655
**

 >0,334 Valid 

15 0,637
**

 >0,334 Valid 

16 0,480
**

 >0,334 Valid 

17 0,342 >0,334 Valid 

18 0,451
**

 >0,334 Valid 

19 0,562
**

 >0,334 Valid 

20 0,602
**

 >0,334 Valid 

21 -0,141 <0,334 Tidak Valid 

 Sumber: Data Penelitian Diolah,2019  

Berdasarkan data pada tabel 3.7 di atas, terlihat bahwa terdapat 1 pernyataan 

pada variabel kedisiplinan belajar dinyatakan tidak valid, karena r hitung lebih kecil dari 

r tabel. Hal ini menunjukan bahwa pada kuesioner mengenai kedisiplinan belajar 

terdapat 20 pernyataan yang dinyatakan valid. 
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Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Hasil Belajar 

     Butir 

Pernyataan 
r hitung r tabel Interpretasi  

1 0,081 <0,334 Tidak Valid 

2 0,298 <0,334 Tidak Valid 

3 0,524 >0,334 Valid 

4 0,500 >0,334 Valid 

5 0,697 >0,334 Valid 

6 0,479 >0,334 Valid 

7 0,624 >0,334 Valid 

8 0,610 >0,334 Valid 

9 0,432 >0,334 Valid 

10 0,739 >0,334 Valid 

11 0,460 >0,334 Valid 

12 0,447 >0,334 Valid 

13 0,027 <0,334 Tidak Valid 

14 0,437 >0,334 Valid 

15 0,289 <0,334 Tidak Valid 

16 0,491 >0,334 Valid 

17 0,620 >0,334 Valid 

18 0,724 >0,334 Valid 

19 0,480 >0,334 Valid 

20 0,584 >0,334 Valid 

21 0,707 >0,334 Valid 

22 0,671 >0,334 Valid 

23 0,612 >0,334 Valid 

 Sumber: Data Penelitian Diolah,2019  

Berdasarkan data pada tabel 3.8 di atas, terlihat bahwa terdapat 4 pernyataan 

pada variabel hasil belajar dinyatakan tidak valid, karena r hitung lebih kecil dari r tabel. 

Hal ini menunjukan bahwa pada kuesioner mengenai hasil belajar  terdapat 19 

pernyataan yang dinyatakan valid. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2018: 168) “Reliabilitas berkenaan dengan derajat 

konsistensi dan stabilitas data atau temuan”. Kemudian Sugiyono (2018: 168)  



44 

 

“menjelaskan bahwa: Jika suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti 

dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama pula atau peneliti yang sama 

dalam waktu yang berbeda juga akan menghasilkan data yang sama pula”.  

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   =  (
 

    
) (  – 

∑   

   
) 

Keterangan:  

    =  reliabilitas instrumen 

∑𝜎2
b =  jumlah varians butir 

𝜎2
t =  varians total 

K =  banyaknya butir pertanyaan atau banyak soal 

(Suharsimi Arikunto, 2013: 239) 

Suatu variabel dinyatakan reliabel jika Cronbach Alpha (α) > 0,60 

(Arifin,2018:99). Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 319) juga menjelaskan apakah 

suatu data dapat dikatakan realibilitas signifikansi atau tidak, maka rhitung dikategorikan 

dalam tabel 3.9. 

Tabel 3.9 

Koefisien Realibilitas Instrumen 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800-1,000 Sangat Tinggi 

0,600-0,799 Tinggi 

0,400-0,599 Sedang 

0,200-0,399 Rendah 

0,000-0,199 Sangat Rendah 

 

Sama halnya dengan Uji Validitas, Uji Reliabilitas juga dapat dilakukan 

dengan bantuan software Microsoft Office Excel dan Statistical Product and Service 

Solution (SPSS) yang sudah disajikan dalam bentuk tabel 3.10 

 

 

 

Sumber: Suharsimi Arikunto,2013 
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Tabel 3.10 

Hasil Uji Realibilitas Instrumen 

Variabel Nilai Alpha Cronbach Tingkat Hubungan 

Perhatian Orang Tua 0,618 Tinggi 

Kedisiplinan Belajar 0,855 Sangat Tinggi 

Hasil Belajar 0,873 Sangat Tinggi 

 Sumber: Data Penelitian Diolah,2019  

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha pada 

masing-masing variabel di atas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliabel untuk dijadikan instrumen penelitian. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Menurut Suharsimi, Arikunto (2013: 61) prosedur penelitian yaitu “Pembuatan 

rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan laporan penelitian”. 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan penelitian pendahuluan 

b. Mempersiapkan usulan penelitian 

c. Menyusun instrumen penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan penelitian ke objek yang diteliti 

b. Mengolah dan menganalisis data 

3. Tahap Pelaporan 

a. Penyusunan laporan penelitian 

b. Memfungsikan hasil penelitian 
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Gambar 3.1  

Gambar Alur Penelitian 

 

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif baik 

secara kualitatif maupun melalui statistika deskriptif. Kemudian dilakukan analisis 

statistika inferensial yaitu dengan cara menganalisa data untuk menguji hipotesis yang 

telah ditentukan. Analisis data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat 

untuk menjawab pertanyaan dalam permasalahan yang diteliti. 

3.7.2 Teknik Analisis Data 

3.7.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu data yang digunakan 

untuk kegiatan penelitian memiliki distribusi (sebaran) yang normal atau tidak. Alat uji 

statistik yang digunakan adalah non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Normalitas data 

1. Tahap 

Persiapan 

3. Tahap 

Pelaporan 

2. Tahap 

Pelaksanaan 

Menyusun 

instrumen 

penelitian 

Merumuskan 

masalah 

Melakukan 

studi penelitian 

Menyebarkan 

angket penelitian  

Mengumpulka

n data 

Mengolah dan 

menganalisis data 

Penyusunan 

pelaporan 

Memfungsikan 

hasil penelitian 
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dicari dengan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS Windows 

Release 16. Dalam penelitian ini taraf signifikansi 5 persen. Jika suatu data memiliki 

nilai probabilitas signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih dari 5 persen, maka data 

tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui atau membuktikan apakah dari 

masing-masing variabel bebas (X) memiliki hubungan yang linear atau tidak dengan 

variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini kriteria yang diterapkan untuk menyatakan 

linear adalah dengan menggunakan tarif signifikasi 5%. Rumus untuk menguji linearitas 

variabel yaitu: 

      
     
     

 

Keterangan: 

     = Harga Bilangan F untuk garis regresi 

      = Rerata Kuadrat garis regresi 

      = Rerata Kuadra residu 

(Sutrisno Hadi, 2004: 13) dalam Siti 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2011: 139), Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model persamaan regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya terjadi heteroskedastisitas dilakukan dengan cara menggunakan Uji Glesjer. 

Menurut Imam Ghozali (2011: 139), tidak akan terjadi heteroskedastisitas jika nilai 

sig>0,05 

. 
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3.7.2.2  Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial (t) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara individual atau masing-masing. 

Pengujian nilai t dilakukan dengan dua sisi yang digunakan untuk menguji hipotesis. 

2. Uji F (Simultan) 

Uji hipotesis simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat, juga pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

intervening dan variabel terikat secara simultan.  

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R
2 

berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R
2 

mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika 

nilai R
2 

mendekati 0, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel independen (Imam Ghozali, 2011: 143).   

3.7.2.3 Analisis Jalur 

Menurut Sani & Maharani (2013:61) “Analisis data merupakan kegaiatan 

setelah data dari seluruh responden terkumpul (dalam penelitian kuantitatif)”. Analisis 

data yang dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Sani dan 

Maharani (2013 : 74) “Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan 

diantara variabel”. 

Menurut Ridwan bahwa koefisien jalur (path) adalah “Koefisien regresi yang 

distandarkan, yaitu koefisien yang regresi yang dihitung dari basis data yang telah di set 
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dalam angka baku (Z-score)”. Analisis ini dibantu dengan bantuan sofware SPSS v16 

dengan ketentuan uji F pada Alpha = 0,05 atau dengan taraf sifnifikan F (sig. F) 

sedangkan uji T taraf signifikan Alpha = 0,05 atau p <_ 0,05 yang di munculkan kode 

(sig T) dimana hal tersebut  digunakan untuk melihat signifikan pengaruh tidak 

langsung dari variabel bebas terhadap varaiabel terikat ( Sani dana Maharani 2013:74). 

Tahapan dalam melakukan analaisis menggunakan analisis jalur (path analysis) 

menurut Solimun (2002) dalam Sani dan Maharani (2013: 74) adalah sebagai berikut: 

1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori pada diagram jalur yang digunakan 

dua macam anak panah yaitu: 

a. Anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari variabel bebas 

(Perhatian Orang Tua) terhadap variabel terikat (Hasil Belajar) 

b. Anak panah yang menyatakan pengaruh tidak langsung antara variabel bebas 

(Perhatian Orang Tua) terhadap variabel terikat (Hasil Belajar) melalui variabel 

intervening (Kedisiplinan Belajar). 

2. Pemeriksaan terhadap asumsi yang mendasar yang mendasari Asumsi Path adalah 

sebagai berikut: 

a. Hubungan antar variabel bersifat linier dan adaptif (mudah menyesuaikan diri) 

b. Hanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan yaitu hanya sistem aliran 

kausal. Sedangkan pada model yang mengandung kausal resiprokal tidak dapat 

dilakukan analisis jalur 

c. Variabel endogen setidaknya dalam ukuran interval 

d. Observed variabel diukur tanpa kesalahan (instrument pengukuran valid dan 

reliabel) 
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e. Model yang dianalisis dispesifikasikan dengan benar berdasarkan teori-teori dan 

konsep-konsep yang relevan. 

3.8 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.8.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Manonjaya yang beralamat di 

Jalan Patrol Kulon No. 187, Margaluyu, Manonjaya,Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat 

3.8.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 6  bulan, mulai dari 

Maret  2019 sampai dengan bulan Agustus  2019. Jadwal  kegiatan penelitian disajikan 

dalam Tabel 3.11.         
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Tabel 3.11 

Jadwal Penelitian 
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o 
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Bulan/Tahun 

Maret 

/2019 

April 

/2019 

Mei 

/2019 

Juni 

/2019 

Juli 

/2019 

Agustus 

/2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap Persiapan  

 1. Melakukan 

Penelitian 
Pendahuluan 

                        

 2. Penyusunan 

Proposal 
                        

 3. Penyusunan 

Instrumen 
Penelitian 

                        

 4. Pengujian 

terhadap 

Instrumen 

                        

2 Tahap 

Pelaksanaan 

Penelitian 

 

 1. Menyebarkan 
Angket 

Penelitian 

                        

 2. Mengumpulkan 

Data yang 
Diperlukan 

                        

 3. Mengolah dan 

Menganalisis 
Data Hasil 

Penelitian 

                        

3 Tahap Pelaporan 

Hasil Penelitian 
 

 1. Menyusun 

Laporan Hasil 

Penelitian 

                        

 2. Memfungsikan 
Hasil Penelitian 

                        


