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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Desain Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan penelitian adalah pendekatan kuantitatif 

yaitu gejala – gejala hasil penelitian yang berwujud data, diukur dan dikonversikan 

dahulu dalam bentuk angka – angka atau kuantifikasikan dan dianalisis dengan 

teknik stastistik Zuriah (2009: 85-88) mengemukakan karakteristitik penelitian 

kuantitatif adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian kuantitaif  bertujuan untuk menguji Teori, mengukuhkan fakta dan 

mendeskripsikan secara statitistik hubungan-hubungan antara variabel  

2. Data beruapa kuantitatif (dapat dihitung) dan dianalisis mengunakan teknik 

statistik. 

3. Pengumpulan data berupa angket, wawancara secara terstruktur atau observasi 

tersetruktur.  

Penelitian kuantitif dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalah yang akan 

menjadi pusat perhatian peneliti. Kemudian peneliti mendefinisi serta 

merformulasikan masalah penelitian dengan jelas sehinga mudah dimengerti. 

Setelah masalah penelitian diformalasikan, maka didesai rancangan penelitian yaitu 

desain model penelitian. Desain inilah yang nantinya menuntun pelaksanaan 

penelitian secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir penelitian  (Bugin, 

2009: 50). 

 Jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian korelasi, merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 
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(independent variabel) yaitu perhatian orang tua dengan terikat (dependent 

variable) yaitu motivasi belajar siswa. 

 

3.2 Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian 

Lokasi atau tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah di SDN 

Panggungejo 01 kecamatan Kepanjen kabupaten Malang. Sedangkan subjeknya 

adalah siswa kelas III Sekolah Dasar (SDN) Panggungrejo 01 kecamatan Kepanjen 

kabupaten Malang. Peneliti memilih kelas III karena latar belakang keluarga dari  

siswa tersebut beraneka ragam, kebanyakan orang tua bekerja sebagai buruh home 

industri dan siswanya kebanyakan sering membolos dan kurang memperhatikan 

tata tertib dan pelajaran di sekolah, berbeda dari kelas kelas lainya meskipun ada 

sebagian anak yang kurang memperhatikan tata tertib sekolah  tetapi tidak separah 

anak kelas III.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (Unit of analysis) yang hendak 

diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu atau responden (Hamidi, 

2010:126). Berdasarkan judul penelitian, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas III SDN Panggungrejo 01 Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang. Peneliti mengunakan sample kelas III Yang berjumlah 49 

Siswa.  
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2. Sample  

Sample adalah sebagian dari populasi yang merupakan “perwakilan” dari 

populasi (Hamidi, 2010:129).  Dengan demikian dalam penelitian ini, jumlah 

siswa kelas III SDN Panggungrejo 01 berjumlah 49 dibagi menjadi dua kelas yaitu 

kelas 3A dan 3B  

1. Siswa kelas 3A laki laki berujumlah 18, perempuan berjumlah 7   

2. Siswa kelas 3 B laki-laki berjumlah 11, perempuan berjumlah 13  

Arikunto (201: 120) menyebutkan bahwa “ apabila subjeknya kurang dari 100 

maka diambil semua sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 5-10 % atau 20 - 25%”.  

Berdasarkan pendapat tersebut karena populasinya kurang dari 100 maka 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi, yaitu sebanyak 

49 siswa. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut  Zuriah (2009: 144), variabel adalah konsep yang 

mempunyai variasi nilai variabel juga bisa diartikan sebagai pengelompokan yang 

logis dari dua atribut atau lebih . Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul  

“Hubungan antara Perhatian Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas III 

SDN Pangunggungrejo 01 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang”. Pada 

penelitian ini terdapat hubungan sebab akibat yang menjadikan variabel satu 

berpengaruh pada variabel lainya. Jadi pada penelitian ini variabel yang menjadi 

objek penelitian yaitu: 
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1. Variabel bebas yaitu variabel yang menjadi penyebab terjadinya perubahan 

pada  variabel terikat, variabel bebas penelitian ini adalah "Perhatian Orang    

Tua" 

2. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. variabel 

terikat penelitian ini adalah "Prestasi Belajar"  

 

3.5 Teknik dan istrumen  Pengumpulan Data  

Menurut Riduwan (2010: 69), teknik pengumpulan data yaitu alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistemati dan dipermudah olehnya. Adapun metode-

metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu :  

3.5.1 Metode Angket 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. 

Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lebil lengkap mengenai 

suatu masalah responden tanpa merasa kwatir bila responden memberikan jawaban 

yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.  

    Angket yang digunakan adalah angket jenis tertutup sebab semua item 

pernyataan tinggal dipilih mana jawaban yang sesuai dengan responden dengan 

cara memberi cek.  Item angket yang digunakan ada dua macam yaitu  favorable 

dan nufavorable. Favorable artinya pernyataan sikap yang berisi atau mengatakan 

hal-hal yang positif mengenai objek sikap. Unfavorable artinya pernyataan sikap 

mungkin pula berisi hal-hal yang negatif mengenai objek sikap, yaitu yang bersifat 

tidak mendukung ataupun kontra terhadap objek yang hendak diungkap.  
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Untuk mengukur variabel perhatian orangtua maka peneliti menyusun 

skala sikap model likert ( metode skala rating yang dijumlahkan) yang telah 

dimodifikasi. Bentuk angket dalam penelitian ini adalah pilihan dengan 

mengunakan 4 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju (SS), Setuju (S), dan tidak 

setuju (TS), Sangat tidak setuju (STS). Jawaban ragu-ragu ditiadakan untuk 

mendapatkan kepastian kepastian jawaban dari responden antara setuju atau tidak 

setuju sehingga diharapkan ada penguatan dan tidak ada jawaban yang setengah 

setengah. Item favorable, jawaban sangat tidak setuju diberikan skor 4, sedangkan 

jawaban sangat setuju diberikan skor 1. item unfavourable jawaban sangat tidak 

setuju di berikan skor 1, sedangkan jawaban sangat setuju diberikan skor 4.  

Intrumen terlampir hal 61 

   Setelah data diperoleh kemudian hasilnya akan dipaparkan secara 

deskriptif dan pada awal penelitian akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang 

diajurkan apada awal penelitian.  Variabel penelitian yang mengunakan angket 

dalam penelitian ini adalah variabel perhatian orang tua yang disusun berdasrakan 

aspek-aspek sebagai berikut : 

         Tabel 3.1 Teknik Kisi-Kisi angket  

No Aspek Fanvorable Unfavorable Jumlah 

1 

2 

3 

 

4 

Perhatian Spiritual  

Perhatian materi  

Memperhatian perkembangan 

akademik 

Memberi motivasi belajar  

1,3,4,8 

9,11,13,14 

17,19,21,23 

25, 27,29 

2,5,6,7 

10,12,15,16 

18,20,22,24 

26,28 30 

8 

8 

8 

6 

 Jumlah  17 15 30 
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3.5.2  Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah sesuatu yang ditunjukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang 

penulis kumpulkan berupa nilai prestasi belajar siswa kelas III SDN Panggungrejo 

01 tahun ajaran 2015/2016 dan foto kegiatan pada saat penelitian.  prestasi belajar 

diperoleh  dari nilai rata-rata semua mata pelajaran pada semeter ganjil. Instrumen 

terlampir hal 80 

3.5.3 Metode Wawancara  

            Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.. Dalam penelitian ini wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam penelitian 

ini wawancara dilakukan kepada orangtua siswa. Intrumen terlampir hal 83 

3.5.4 Metode Observasi  

 Metode observasi merupakan metode untuk memperoleh data dengan 

pengamatan langsung atau sengaja dan sistematis terhadap aktifitas subjek. Dalam 

penelitian ini observasi digunakan peneliti dalam studi pendahuluan dengan 

mengamati aktifitas subjek penelitian dirumah. Dalam observasi yang dilakukan 

secara bersamaan dengan wawancara dalam studi pendahuluan orang tua cenderung 

memiliki aktifitas sendiri misalnya sibuk bekerja atau capek karena bekerja 

seharian daripada menemani anak belajar.  
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3.6 Validitas dan Reliablitas Instrumen  

3.6.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur seberapa cermat suatu test 

melakukan fungsi ukuranya. Validitas alat ukur uji dengan menghitung Korelasi 

anatara nilai yang diperoleh dari setiap butir pernyataan dengan keseluruhan yang 

diperoleh pada alat ukur tersebut. 

Metode yang digunakan adalah Product Momen Person  mengunakan 

SPSS 17,0. Dimana, nilai korelasi (r) dapat dilihat dari tabel correlation kolom skor 

total baris pearson correlation. Instrument dikatakan valid apabila nilai rℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

r𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat keejajangan dalam mengukur apa saja yang 

diukurnya. Instrumen yang realibilitas adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama (Sigiyono, 2002:110)   Adapun teknik yang digunakan dalam pengujian 

realibiltas penelitian adalah teknik Alpha Chronbach dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟11 =  (
K

K−1
) (1 −

∑ ơ𝑥2

ơ𝑦2 ) 

𝑟11    : Reliabilitas 

k    : Banyak butir pernyataan  

∑ ơ𝑥2  : Jumlah Varians butir pernyataan  

ơ𝑦2              : Varian total  
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Pengujian relibialitas alat ukur mengunakan teknik konsistasi internal 

formula Alpha Cronbach yang didasarkan pada pengenaan suatu bentuk alat ukur 

pada sekelompok subjek. Formula Alpha cronbach bersifat luwes karena dapat 

digunakan pada skala yang bersifat dikotomi maupun non dikotomi.  

Kooefesien realibilitas mendekati angkanya berada dalam rentang 0 

sampai 1,00 semakin koofesien realibiltasnya mendekati 1,00 berati rendah dan 

mendekati angka 0 berati semakin rendah reliabilitasnya.  

Tabel 3. 2 Kaidah Reliabel Gulford dan Fruncher 

Angka realiabilitas Keterangan 

> 0.90 

0,70 – 0,90 

0,40 – 0,70  

0,20 – 0,40 

< 0,20 

Sangat Reliabel 

Reliabel 

Cukup Reliabel 

Kurang Reliabel 

Tidak Reliabel 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul.  Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, mensajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitunagan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan ( Sugiyono, 2002: 142). 
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 3.7.1 Uji Normalitas  

   Uji Normalitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah regresi  variabel 

dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak normal, perhitungan dengan menggunakan uji Liliofrms atau dalam 

program SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov, dengan keputusan uji 

menurut Widiyanto (2010) sebagai berikut:  

1) Nilai signifikansi > 0,05 berarti H0 diterima, berarti data berdistribusi 

normal. 

2) Nilai signifikansi <0,05 berarti H0   ditolak,  berarti data berdistribusi tidak 

normal 

 

 3.7.2 Uji Linieritas 

      Uji Linieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk 

hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, dengan 

keputusan uji menurut Widiyanto (2010) sebagai berikut:  

       1)  Nilai signifikansi < 0,05 berarti H0 diterima, berarti persamaan linier. 

2) Nilai signifikansi > 0,05 berarti H0 ditolak, berarti persamaan tidak linier 

 

3.7.3 Analisis  Korelasi Product Moment Person  

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hubungan  

perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas III SDN Panggungejo 

01 kecamatan Kepanjen kabupaten Malang. Peneliti mengunkan analisisis 

Korelasi Product Moment Person. Istilah Korelasi Product Moment Person digunakan 

untuk mengetahui hubungan pada dua variabel.  
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Setelah  diketahui  koefisien  korelasi  dari  masing -masing  

hubungan,  maka digunakan  tabel  Guilford  untuk  mengetahui  kekuatan  

hubungan  antar  dua  varaibel, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3. 3 Kaidah Koefesien Korelasi 

Interval Koefisien 

 

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 

 

Sangat tinggi  
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