
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

Bagian ketiga ini akan membahas beberapa hal mengenai pendekatan penelitian, 

populasi, sampel, teknik pengambilan sampel dan variabel penelitian. Hal lain 

yang juga dibahas dalam bab ini antara lain definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data, uji persyaratan instrument, teknik analisis data, uji kelinieran 

dan uji hipotesis. Adapun pembahasannya akan dijelaskan lebih rinci berikut ini. 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penggunaan metode penelitian dalam suatu penelitian sangatlah penting. 

Penggunaan metode ini untuk menentukan data penelitian, menguji kebenaran, 

menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan, serta mengkaji kebenaran 

suatu pengetahuan sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Metode 

penelitian merupakan metode kerja yang dilakukan dalam penelitian termasuk 

alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data dilapangan 

pada saat melakukan penelitian. 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan ex post facto dan survey. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Tujuan penelitian 
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ini merupakan verifikatif yaitu untuk menentukkan tingkat pengaruh variabel-

veriabel dalam suatu kondisi. 

 

Pendekatan ex  post facto adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara mengambil data secara langsung di area 

penelitian yang dapat menggambarkan data-data masa lalu dan kondisi lapangan 

sebelum dilaksanakannya penelitian lebih lanjut. Sedangkan yang dimaksud 

dengan pendekatan survey adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, 

test, wawancara terstruktur, dan sebagainya (Sugiyono, 2010 : 12). 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Dalam suatu penelitian, populasi dan sampel digunakan untuk menentukan atau 

memilih subjek penelitian. 

 

1. Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah 

tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Menurut Sugiyono (2010: 72) 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VIII Semester Genap 

SMP Negeri 1 Pagelaran Tahun Pelajaran 2013/2014 sebanyak 8 kelas dengan 

jumlah siswa keseluruhan 247 orang, seperti yang terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6. Data Jumlah Siswa Kelas Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 1 

Pagelaran Tahun Pelajaran 2013/2014 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah Siswa 

1 VIII 1 14 17 31 

2 VIII 2 16 15 31 

3 VIII 3 14 18 32 

4 VIII 4 13 17 30 

5 VIII 5 14 17 31 

6 VIII 6 14 17 31 

7 VIII 7 15 16 31 

8 VIII 8 12 18 30 

 Jumlah 112 135 247 

Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Pagelaran 

` 

2.  Sampel 

Menurut Sugiyono (2010: 118), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya 

sampel dari populasi digunakan rumus Cochran yang didasarkan pada jenis 

kelamin, yaitu  

𝑛 =

𝑡2 . 𝑝. 𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁 (

𝑡2. 𝑝. 𝑞
𝑑2 − 1)

 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel minimal 

N = Ukuran populasi  

T  = Tingkat kepercayaan (digunakan 0,95 sehingga nilai t = 1,96) 

d  = Taraf kekeliruan (digunakan 0,05) 

p  = Proporsi dari karakteristik tertentu (golongan) 

q  = 1 – p 

1  = Bilangan konstan (Sudarmanto,2011).  

Berdasarkan rumus di atas besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 

 p = 
135

247 
 = 0,5465; (Proporsi untuk siswa laki-laki) 
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 q = 1 – 0,5465 = 0,4535; (Proporsi untuk siswa perempuan) 

 𝑡2 . 𝑝. 𝑞 = 1,962 x 0,5465 x 0,4535 = 0,9521 

 𝑑2 = 0,052 = 0,0025 

                𝑛 =
          

0,9521
0,0025

1 +
1

247 (
0,9521
0,0025

− 1)
 

𝑛 =
380,84

1 +
1

247 
 380,84 − 1 

 

𝑛 =
380,84

1 +
1

247 
 380,84 

 

𝑛 =
380,84

1 + 1,5419
=

380,84

2,5419
= 149,82 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 150 

Jadi, besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 150 siswa. Dengan 

menggunakan rumus Cochran ini maka dalam menentukan besarnya sampel 

mempertimbangkan atau memasukkan karakter jenis kelamin yang terdapat pada 

populasi sehingga diharapkan penentuan besarnya sampel tersebut akan dapat 

mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya. 

  



39 

 

C. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel adalah probabilitas sampling dengan menggunakan 

simple random sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik ini merupakan 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono,2010: 

120). 

Menentukan jumlah sampel tiap kelas dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Jumlah sampel tiap kelas =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙   

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
 X jumlah tiap kelas 

Tabel  7. Perhitungan Jumlah Sampel Untuk Masing-Masing Kelas 

 

No Kelas Perhitungan Jumlah sampel 

1 VIII 1 150

247
× 31 = 19 19 

2 VIII 2 150

247
× 32 = 19 19 

3 VIII 3 150

247
× 31 = 19 19 

4 VIII 4 150

247
× 30 = 18 18 

5 VIII 5 150

247
× 31 = 19 19 

6 VIII 6 150

247
× 31 = 19 19 

7 VIII 7 150

247
× 31 = 19 19 

8 VIII 8 150

247
× 30 = 18 18 

 Jumlah  150 
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D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiono (2010: 60) variabel penelitian adalah segala sesuatu hal yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, memudahkan ditarik kesimpulannya. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel 

terikat. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukan bahwa variabel ini dapat diukur dan 

mempunyai nilai-nilai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel adalah 

sesuatu menjadi objek pengamatan yang unsur-unsurnya dapat diukur atau 

mempunyai nilai dalam penelitian. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel bebas (Independent Variable). 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keadaan ekonomi orang tua (X1), 

dan disiplin belajar belajar  (X2). 

2. Variabel terikat (Dependent Variable). 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS Terpadu siswa 

(Z). 

3. Variabel Intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variabel independent dengan dependent tetapi tidak dapat 

diamati dan diukur. Variabel Intervening dalam penelitian ini adalah 

perhatian orang tua (Y). 
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E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

a. Definisi Konseptual Variabel 

Definisi konseptual adalah definisi yang diberikan kepada suatu konstrak 

guna menjelaskan suatu konsep variabel baik variabel bebas maupun 

variabel terikat. Definisi konseptual dari variabel bebas dan variabel terikat 

dalam penelitian sebagai berikut. 

1. Hasil belajar adalah sebagai hasil yang telah dicapai seseorang setelah 

mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi 

dari proses belajar yang dilakukan (Arikunto, 2001: 63). 

2. Keadaan ekonomi orang tua 

Keadaan keluarga dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai 

makhluk sosial, diantaranya adalah status sosial ekonomi, keutuhan 

keluarga, sikap dan kebutuhan keluarga serta status anak dalam keluarga 

(Gerungan, 2000: 181) 

3. Disiplin belajar adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan 

atau ketertiban. Disiplin belajar meliputi disiplin belajar di sekolah dan di 

rumah. Indikator disiplin belajar sebagai berikut. 

1. Kepatuhan terhadap jadwal belajar di sekolah dan dirumah. 

2. Kepatuhan dalam mengerjakan tugas. 

3. Kepatuhan terhadap tata tertib atau peraturan. 
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4. Perhatian orang tua adalah bentuk pengamatan dan pengawasan orang rua 

terhadap anaknya untuk mengetahui kondisi anak secara berkembang 

kearah yang positif dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai. 

 

b. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dan konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau properti 

yang ditunjukkan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi 

elemen yang dapat diamati dan diukur (Basrowi dan Kasinu, 2007: 179). 

1. Hasil belajar merupakan besarnya angka atau nilai yang didapat siswa 

pada saat Mid Semester (mengacu pada penelitian pendahuluan). 

2. Keadaan ekonomi orang tua merupakan kondisi keuangan orang tua yang 

dilihat dari jumlah pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

3. Disiplin Belajar 

Disiplin belajar merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan dan 

nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan yang dirasakan 

menjadi tanggung jawabnya yaitu kepatuhan dan ketaatan terhadap 

peraturan yang berlaku disekolah dan di rumah. 

Beberapa indikator dalam menilai kemampuan ini yaitu sebagai berikut. 

1. Ketepatan waktu saat datang dan pulang sekolah. 

2. Patuh terhadap  peraturan sekolah 

3. Tepat waktu mengerjakan tugas 

4. Pemanfaatan waktu belajar 
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5. Pembuatan jadwal belajar di rumah 

6. Pemanfaatan waktu luang 

7. Patuh menaati jadwal yang telah disusun 

4. Perhatian orang tua 

Perhatian orang tua merupakan bentuk pengamatan dan pengawasan orang 

tua terhadap anaknya untuk mengetahui kondisi anak secara menyeluruh 

dan untuk  dapat membimbing seorang anak agar dapat berkembang 

kearah yang positif. 

Beberapa indikator dalam menilai kemampuan ini yaitu sebagai berikut. 

1. Menyediakan fasilitas belajar anak 

a. Menyediakan alat tulis dan perlengkapan sekolah 

b. Menyediakan buku cetak 

c. Memberi penerangan dan tempat belajar yang baik 

2. Mengawasi waktu belajar anak dirumah 

a. Membuat peraturan waktu belajar 

b. Membatas waktu menonton TV dan bermain dimalam hari 

c. Larangan begadang 

5. Mengenal kesulitan belajar anak 

a. Bertanya pengalaman anak disekolah 

b. Mengetahui masalah dan perkembangan anak disekolah 
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Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukan diatas maka untuk lebih jelasnya 

berikut ini disajikan dalam tabel 8 yang menggambarkan definisi operasianal 

variabel tentang variabel-variabel, indikator- indikator, sub indikator dan skala 

pengukuran yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. 

Tabel 8.  Indikator dan Sub Indikator Variabel 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Keadaan 

Ekonomi 

orang tua 

 

a. Tingkat Pendapatan 

Orang Tua 

 

 

b. Pekerjaan Orang 

Tua 

 

 

 

c. Jumlah Tanggungan 

 

 

1. Pendapatan Ayah 

2. Pendapatan Ibu 

 

 

3. Pekerjaan Ayah 

4. Pekerjaan Ibu 

 

 

5. Jumlah 

Tanggungan Orang 

Tua 

Interval 

Disiplin 

Belajar 

 

a. Disiplin belajar di 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

b. Disiplin belajar di 

rumah  

 

1. Masuk tepat waktu 

2. Patuh terhadap  

peraturan sekolah 

3. Tepat waktu 

mengerjakan tugas 

4. Pemanfaatan 

waktu belajar 

 

 

1. Pembuatan jadwal 

belajar di rumah 

2. Pemanfaatan 

waktu luang 

3. Patuh menaati 

jadwal yang telah 

disusun 

 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 

rating-scale 
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Tabel 8. Lanjutan 

Perhatian 

Orangtua  

 

a. Menyediakan 

fasilitas belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mengawasi waktu 

belajar anak 

dirumah 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mengenal kesulitan 

belajar anak 

1. Menyediakan alat 

tulis dan 

perlengkapan 

sekolah 

2. Menyediakan buku 

cetak 

3. Memberi 

penerangan dan 

tempat belajar 

yang baik 

 

1. Membuat 

peraturan waktu 

belajar 

2. Membatas waktu 

menonton TV dan 

bermain dimalam 

hari 

3. Larangan 

begadang 

 

1. Bertanya 

pengalaman anak 

disekolah 

2. Mengetahui 

masalah dan 

perkembangan 

anak disekolah 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 

rating scale 

Hasil Belajar Hasil ulangan harian 

pada semester ganjil 

mata Pelajaran IPS 

Terpadu  

Besarnya nilai yang 

diperoleh dari hasil 

ulangan harian pada 

semsester ganjil mata 

pelajaran IPS Terpadu 

Interval 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Beberapa metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut : 

1. Observasi 

 

Observasi adalah suatu cara untuk pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. 

Menurut Sugiyono (2011: 203) teknik ini digunakan apabila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Pagelaran. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa 

arsip  termasuk juga buku-buku tentang pendapat. Dokumentasi dapat dianggap 

sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang 

suatu subyek. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait 

dengan jumlah siswa dan hasil belajar IPS Terpadu kelas VIII semester ganjil 

SMP Negeri 1 Pagelaran tahun pelajaran 2013/ 2014.  

3. Angket 

Angket adalah alat untuk mengumpulkan data. Angket juga merupakan daftar 

pertanyaan, yang sering disebutkan secara umum dengan nama kuesioner. 

Menurut Sugiyono (2010: 199) angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan 
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data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini angket 

digunakan untuk mendapatkan data tentang  keadaan ekonomi orang tua, disipilin 

belajar dan perhatian orang tua. 

 

G. Uji Persyaratan Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus memenuhi   

persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam suatu penelitian harus 

memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel. 

1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat 

ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur 

secara tepat. 

Uji validitas angket dalam penelitian ini adalah dengan  menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment  

𝑟𝑥𝑦 =
n. ∑XY − (∑X)(∑Y)

  n∑X2 − (∑X)2   n∑Y2 − (∑Y)2 
 

 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antara variable X dan variable Y 

N : Banyaknya sampel yang diambil 

X : Skor butir soal 

Y : Skor total 

 

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan α= 0,05 maka item soal tersebut 

dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel  maka item soal tersebut 

dinyatakan tidak valid. 
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Berikut disajikan tabel hasil uji validitas angket pada 20 responden dengan 14 

item pernyataan. 

Tabel 9. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Untuk Variabel X1  

No rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 .551 .444 rhitung > rtabel  valid 

2 .552 .444 rhitung > rtabel  valid 

3 .184 .444 rhitung < rtabel Tidak Valid 

4 .478 .444 rhitung > rtabel  valid 

5 .468 .444 rhitung > rtabel  valid 

6 .497 .444 rhitung > rtabel  valid 

7 .448 .444 rhitung > rtabel  valid 

8 .461 .444 rhitung > rtabel  valid 

9 .476 .444 rhitung > rtabel  valid 

10 .517 .444 rhitung > rtabel  valid 

11 .402 .444 rhitung < rtabel Tidak Valid 

12 .469 .444 rhitung > rtabel  valid 

13 .482 .444 rhitung > rtabel  valid 

14 .635 .444 rhitung > rtabel  valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2014 

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel,  maka soal tersebut valid dan 

sebaliknya (Rusman, 2011: 54). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 2 soal 

yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan demikian, 

angket yang digunakan dalam penelitian ini ber jumlah 12 soal. 
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Tabel 10. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Untuk Variabel X2  

No rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 .478 .444 rhitung > rtabel  valid 

2 .655 .444 rhitung > rtabel  valid 

3 .682 .444 rhitung > rtabel  valid 

4 .513 .444 rhitung > rtabel  valid 

5 .460 .444 rhitung > rtabel  valid 

6 .572 .444 rhitung > rtabel  valid 

7 .535 .444 rhitung > rtabel  valid 

8 .265 .444 rhitung < rtabel Tidak Valid 

9 .540 .444 rhitung > rtabel  valid 

10 .584 .444 rhitung > rtabel  valid 

11 .482 .444 rhitung > rtabel  valid 

12 .744 .444 rhitung > rtabel  valid 

13 .498 .444 rhitung > rtabel  valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2014 

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel,  maka soal tersebut valid dan 

sebaliknya (Rusman, 2011: 54). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 1 soal 

yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan demikian, 

angket yang digunakan dalam penelitian ini ber jumlah 12 soal. 

Tabel 11. Hasil Analisis Uji Validitas Angket Perhatian Orang Tua (Y) 

No rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 .601 .444 rhitung > rtabel  Valid 

2 .703 .444 rhitung > rtabel  Valid 

3 .512 .444 rhitung > rtabel  Valid 

4 .197 .444 rhitung < rtabel Tidak Valid 

5 .511 .444 rhitung > rtabel  Valid 

6 .780 .444 rhitung > rtabel  Valid 

7 .577 .444 rhitung > rtabel  Valid 

8 .838 .444 rhitung > rtabel  Valid 

9 .610 .444 rhitung > rtabel  Valid 



50 

 

Tabel 11. Lanjutan 

10 .546 .444 rhitung > rtabel  Valid 

11 .789 .444 rhitung > rtabel  Valid 

12 .597 .444 rhitung > rtabel  Valid 

13 .605 .444 rhitung > rtabel  Valid 

14 .547 .444 rhitung > rtabel  Valid 

15 .632 .444 rhitung > rtabel  Valid 

16 .602 .444 rhitung > rtabel  Valid 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 2014 

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel,  maka soal tersebut valid dan 

sebaliknya (Rusman, 2011: 54). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 1 soal 

yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan demikian, 

angket yang digunakan dalam penelitian ini ber jumlah 15 soal. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

“Reliabilitas digunakan untuk menunjukan sesuatu instrumen cukup dapat di 

percaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik” (Arikunto,2010: 221). 

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat reliabilitas instrumen menggunakan 

rumus Alpha sebagai berikut : 

 
  























2

2

 11  -1 
1-n

n
 r

t

i





 

 

Keterangan: 

  r11  : Reliabilitas instrumen 

  2

i
 

:  Skor tiap-tiap item 

 n  :  Banyaknya butir soal 

 2

t         :  Varians total   

 (Arikunto,2007: 109). 
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Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah jika r11 > rtabel dengan dk=N-1 

maka alat ukur tersebut reliabel dan sebaliknya, jika r11 < rtabel maka alat ukur 

tersebut tidak reliabel. 

 

Jika instrument itu reliabel, maka kriteria penafsiran indeks korelasinya sebagai 

berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 = sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 = cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 = rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 = sangat rendah (Arikunto, 2007: 75). 

 

Berikut disajikan Tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden dengan 12 

item pertanyaan 

Tabel 12. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X1 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2014 

 

 

Bedasarkan perhitungan SPSS 17, diperoleh hasil rhitung> rtabel, yaitu 0.735> 0.444. 

Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0.735, maka memiliki tingkat 

reliabel  tinggi. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.735 12 
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Berikut disajikan Tabel hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden dengan 12 

item pertanyaan. 

Tabel 13. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X2 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2014 

 

Bedasarkan perhitungan SPSS 17, diperoleh hasil rhitung> rtabel, yaitu 0.796> 0.444. 

Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0.796, maka memiliki tingkat 

reliabel  tinggi. 

Tabel 14. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel Y 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2014 

 

Bedasarkan perhitungan SPSS 17, diperoleh hasil rhitung> rtabel, yaitu 0.909> 0.444. 

Hal ini berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0.909, maka memiliki tingkat 

reliabel  sangat tinggi. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.796 12 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.909 15 
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H. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diproleh berasal 

dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas pada 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Alasannya 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, karena datanya berbentuk interval 

yang disusun berdasarkan distribusi frekuensi komulatif dengan menggunakan 

kelas-kelas interval. Dalam uji Kolmogorof Smirnov diasumsikan bahwa 

distribusi variabel yang sedang diuji mempunyai sebaran kontinue. Kelebihan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dibandingkan dengan uji normalitas 

yang lain adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di 

antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Jadi uji Kolmogorov-

Smirnov, sangat tepat digunakan untuk uji normalitas pada penelitian ini. 

Rumus uji Kolmogorov-Smirnov, adalah sebagai berikut. 

Syarat Hipotesis yang digunakan :  

H0 : Distribusi variabel mengikuti distribusi normal 

H1 : Distribusi variabel tidak mengikuti distribusi normal 

Statistik Uji yang digunakan : 

𝐷 = 𝑚𝑎𝑥  𝑓𝑜 𝑋𝑖 −𝑆𝑛   𝑋𝑖  
 ; 𝑖 = 1,2,3 … 

Dimana : 

Fo(Xi) = fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi teoritis 

dalam kondisi H0 
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Sn(Xi) = Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n 

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel Kolmogorof 

Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan keputusan dalam uji 

ini adalah:  

Jika D ≤ D tabel maka Terima H0 

Jika D > D tabel maka Tolak H0 

Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogorof Smirnov 

Z, jika KSZ ≤ Zα maka Terima H0, demikian juga sebaliknya. Dalam 

perhitungan menggunakan software komputer keputusan atas hipotesis yang 

diajukan dapat menggunakan nilai signifikansi (Asymp.significance). Jika nilai 

signifikansinya lebih kecil dari α maka Tolak H0 demikian juga sebaliknya. 

(Sugiyono, 2011:156-159). 

 

2. Uji Homogenitas 

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik 

parametrik yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang 

bervarians homogen atau tidak. Untuk melakukan pengujian homogenitas 

populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : Data populasi bervarians homogen 

Ha : Data populasi tidak bervarians homogen 

  



55 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus 

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α 

yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu. 

1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05 

2. Tolak Ho apabila nilai significancy < 0,05 (Sudarmanto, 2005 : 123)   

 

I. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi linier 

dengan analisis jalur. Analisis jalur (Path Analysis) merupakan suatu bentuk 

pengembangan analisis multi regresi. Dalam analisis ini digunakan diagram 

jalur untuk membantu konseptualisasi masalah atau menguji hipotesis yang 

kompleks. Dengan menggunakan diagram tersebut, kita dapat menghitung 

pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Pengaruh-pengaruh tersebut tercermin dalam koefisien jalur.  

Dengan kata lain, analisa jalur (path analysis)  merupakan suatu bentuk 

pengembangan dari model regresi dan korelasi, yang digunakan untuk menguji 

kecocokan tentang matriks korelasi terhadap dua atau lebih model sebab-akibat 

yang diperbandingkan oleh peneliti. Pada umumnya model tersebut dilukiskan 

dalam bentuk lingkaran dan garis di mana anak panah tunggal menandai 

adanya hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2010).  
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1. Persyaratan Analisis Jalur 

Analisis jalur mensyaratkan asumsi seperti  yang biasanya digunakan dalam 

analisis regresi,  khususnya sensitif terhadap model yang spesifik. Sebab, 

kesalahan dalam menentukan relevansi variabel menyebabkan adanya 

pengaruh yang substansial terhadap koefisien jalur. Koefisien jalur biasanya 

digunakan untuk mengukur seberapa penting perbedaan jalur yang langsung 

dan tidak langsung tersebut merupakan sebab-akibat terhadap variabel terikat. 

Penafsiran seperti itu harus dikerjakan dalam konteks perbandingan model 

alternatif.  

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis jalur yaitu: 

1. hubungan antar-variabel adalah linier, artinya perubahan yang terjadi 

pada variable merupakan fungsi perubahan linier dari variabel lainnya 

yang bersifat kausal, 

2. variabel sisa (residu) tidak berkorelasi dengan variabel regresi lainnya, 

(antar variabel independen) dan 

3. variable yang diukur berskala interval atau rasio. 

2. Langkah-Langkah Melakukan Analisis Jalur 

Secara singkat, langkah-langkah analisis jalur meliputi: 

1. merumuskan model hipotesis (diagram jalur) yang akan dianalisis, 

2. menentukan beberapa analisis regresi yang ada pada diagram tersebut;  

sebagai pedoman, jumlah analisis regresi yang harus dilakukan adalah 

jumlah dependent variable (endogen), 
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3. melakukan analisis regresi linier (sederhana atau ganda) terhadap 

masing-masing variable dependen, digunakan metode enter, 

4. melihat nilai standardized Beta  dan tingkat signifikannya untuk masing-

masing analisis regresi yang telah dilakukan, 

5. memindahkan nilai-nilai standardized Beta  (disertai tingkat 

signifikannya) tersebut ke dalam diagram jalur, dan 

6. menilai hasil analisis jalur secara keseluruhan. 

 

3. Model Analisis jalur 

 

Menurut I Komang Winatha (2001: 70),” Model diagram jalur digunakan 

untuk menjelaskan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara 

variabel bebas dengan intervening dan pengaruh dari variabel bebas ke variabel 

terikat”. Model ini akan memberikan gambaran menyeluruh dapat dilihat pada 

Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Model persamaan dua jalur 

X1 =  Keadaan Ekonomi Orang tua 

X2 = Disiplin Belajar 

Y = Perhatian Orang tua 

Z = Hasil Belajar 

ρYX1 = Koefisien jalur X1 terhadap Y 

ρYX2 = Koefisien jalur X2 terhadap Y 

ρX1X2 = Koefisien korelasi X1 dengan X2 

ρZX1 = Koefisien jalur X1 terhadap Z 

ρZX2 = Koefisien jalur X2 terhadap Z 

ρZY = Koefisien jalur Y terhadap Z 

ρY€1 = Koefisien jalur variabel lain terhadap Y diluar variabel X1 dan X2 

ρZ€2 = Koefisien jalur variabel lain terhadap Z diluar variabel X1, X2 dan Y 

X1 

Y 

X2 

 

Z ρX2X1 
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