BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di duabelas sekolah di Kecamatan Kebumen,
Kabupaten Kebumen. Sekolah-sekolah yang dijadikan penelitian yaitu SDN 1
Kebumen, SDN 2 Kebumen, SDN 5 Kebumen, SDN 7 Kebumen, SDN 5
Kutosari, SDN 3 Tamanwinangun, SDN 4 Tamanwinangun, SDN Gesikan, SDN
1 Tanahsari, SDN Argopeni, SDN 1 Karangsari, dan SDN 2 Karangsari.
Penelitian ini dimulai dari bulan November 2019 hingga Oktober 2020.
Berikut rincian waktu penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, dan
pembuatan laporan penelitian.

1. Persiapan penelitian
a. Koordinasi perizinan

: 1-5 November 2019

b. Observasi

: 10-13 November 2019

c. Penyusunan proposal

: November 2019 - Januari 2020

d. Uji coba instrumen

: 7 – 10 Januari 2020

e. Analisis hasil uji coba instrumen

: 15- 21 Januari 2020

f. Seminar nasional

: 30 Januari 2020

2. Pelaksanaan penelitian
a. Penyebaran instrumen penelitian

: 7 Maret – 20 April 2020

3. Analisis data dan pelaporan
a. Analisis data

:27 April - 23 September 2020

b. Penyusunan laporan penelitian

: April - Oktober 2020

c. Ujian

: 14 Oktober 2020

d. Revisi skripsi

: November 2020
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B. Desain Penelitian
1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang
menggunakan metode penelitian korelasi. Menurut Arikunto (2013:4),
penelitian korelasi yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
tingkat huungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan
perubahan atau merekayasa terhadap data yang sudah ada.
2. Variabel Penelitian
Ciri atau nilai atau sifat dari seseorang, objek atau kegiatan
yang memiliki perbedaan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan ditarik kesimpulan disebut sebagai variabel (Sugiyono,
2014: 38).
a. Variabel Independent/ Variabel Bebas
Variabel Independent bisa disebut variabel stimulus atau
predictor atau antecedent dan juga variabel bebas. Menurut
Sugiyono (2014: 39), variabel bebas adalah variabel yang
mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab perubahan atau
munculnya variabel dependent atau variabel terikat. Variabel
dalam penelitian ini adalah perhatian orang tua dengan jenis data
nominal. Menurut Priyanto (2012: 17), data hasil kategorisasi atau
klasifikasi yang bersifat setara disebut data nominal.
1) Definisi Konsep Perhatian Orang Tua
Perhatian orang tua adalah fokus orang tua kepada anaknya
yang menimbulkan bertambahnya aktivitas yang ditujukan
pada anaknya baik kebutuhan fisik maupun non fisik.
2) Definisi Operasional Perhatian Orang Tua
Secara operasional, perhatian orang tua adalah skor yang
menunjukkan tingkat perhatian orang tua terhadap anaknya
yang ukur menggunakan angket perhatian orang tua yang
berskala likert dengan opsi sangat setuju, setuju, ragu-ragu,
tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sebelum digunakan,
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angket

dikonsultasikan

terlebih

dahulu

kepada

dosen

pembimbing, kemudian diujicobakan ke beberapa SDN di luar
sampel untuk memperoleh butir-butir yang valid dan reliabel.
Dalam pelaksanaannya angket diberikan kepada orang tua
siswa. Kemudian hasilnya dianalisis untuk mengetahui
hubungan perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika
siswa.
b. Variabel Dependent/ Variabel Terikat
Variabel

dependent

bisa

disebut

variabel

output,

konsekuen, kriteria, dan juga variabel terikat. Variabel terikat
adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena
terdapat variabel bebas (Sugiyono, 2015: 39). Pada penelitian ini,
hasil belajar matematika siswa menjadi variabel terikatnya dengan
jenis data interval. Data interval adalah data yang mempunyai
urutan, jarak, dan perbedaan yang sama di antara rangkaian
tersebut serta memiliki titik nol absolut atau mutlak (Widoyoko,
2016: 25).
1) Definisi Konsep Hasil Belajar
Hasil belajar siswa adalah kemampuan atau keterampilan
yang diperoleh dari pengalaman belajar siswa yang diukur
dengan tes maupun non-tes dan terbagi dalam aspek kognitif,
afektif, dan psikomotor. Hasil belajar dinyatakan dengan
sebuah angka-angka atau nilai-nilai. Dalam penelitian ini, hasil
belajar yang diukur adalah hasil belajar kognitif dan diukur
dengan tes hasil belajar matematika.
2) Definisi Operasionl Hasil Belajar
Secara operasional, hasil belajar matematika adalah skor
atau nilai yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada diri
yang menyangkut aspek kognitif atau pengetahuan sebagai
hasil dari pembelajaran matematika yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan pembelajaran diperoleh melalui tes
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dalam bentuk objektif. Materi yang digunakan peneliti yaitu
materi matematika kelas V semester 1. Soal diujicobakan
terlebih dahulu dibeberapa SDN di Kecamatan Kebumen untuk
mendapatkan butir soal yang valid dan reliabel. Butir tes yang
valid kemudian digunakan dalam penelitian. Tes diberikan
kepada siswa kelas V SDN di Kecamatan Kebumen yang
menjadi sampel, hasil tes kemudian dianalisis.
C. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek yang digunakan dalam suatu penelitian.
Populasi merupakan semua anggota kelompok manusia, peristiwa, hewan, atau
benda yang bersama dalam satu tempat, dan secara terencana menjadi target
kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian (Sukardi, 2012: 53). Dalam penelitian
ini populasinya adalah siswa kelas V SDN se-Kecamatan Kebumen yang sudah
menggunakan kurikulum 2013 pada tahun 2019/2020 dengan jumlah 59 sekolah
dasar dengan jumlah siswa 1598.
Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk
dijadikan sumber data (Sukardi, 2012: 54). Menurut Sugiyono (2014: 81), sampel
yaitu bagian dari karakteristik dan jumlah yang dipunyai oleh populasi.
Dari pendapat di atas dapat kita ketahui bahwa sampel adalah wakil atau
sebagian dari karakteristik dan jumlah yang dipunyai oleh populasi kemudian
diteliti dan dipilih menjadi sumber data. Terdapat duabelas sekolah dasar yang
menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu SDN 1 Kebumen, SDN 2 Kebumen,
SDN 5 Kebumen, SDN 7 Kebumen, SDN 5 Kutosari, SDN 3 Tamanwinangun,
SDN 4 Tamanwinangun, SDN Gesikan, SDN 1 Tanahsari, SDN Argopeni, SDN 1
Karangsari, dan SDN 2 Karangsari dengan jumlah 347 siswa.

D. Teknik Pengambilan Sampel
Taknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik
probability sampling jenis clutser random sampling. Probability sampling adalah
teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap
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anggota dalam populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2015:
119).
Menurut Sangadji dan Sopiah (2010: 189) untuk menentukan ukuran
sampel, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan : n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
d2 = presisi yang ditetapkan
ukuran sampel dengan jumlah populasi 1598 siswa dan presisi atau taraf
kesalahan 5% yaitu :

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 320 siswa. Hal ini disesuaikan
pada pendapat Sugiyono (2015: 126-131) yang berpendapat bahwa dalam
perhitungan yang menghasilkan pecahan sebaiknya dibulatkan ke atas dan
semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, semakin kecil peluang
kesalahan generalisasi.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian, karena
tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan tes. Angket
digunakan untuk mengumpulkan data perhatian orang tua. Tes digunakan untuk
mengumpulkan data hasil belajar matematika siswa kelas V SD.

1. Instrumen Penelitian
a. Instrumen Angket
Menurut Sugiyono (2015: 199), menyatakan bahwa angket
adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis pada responden
untuk dijawab. Angket yang digunakan untuk mengukur perhatian
orang tua menggunakan skala likert dengan bentuk checklist dengan
kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Skala Angket Penelitian
Bobot Skor
Setuju
(S)

RaguRagu
(RG)

Tidak
Setuju
(TS)

5

4

3

2

Sangat
Tidak
Setuju
(STS)
1

1

2

3

4

5

Item
Pertanyaan

Sangat
Setuju
(SS)

Positif
Negatif

b. Angket Perhatian Orang Tua
Angket perhatian orang tua terdiri dari 50 pernyataan. Dalam
angket ini terdapat pernyataan positif dan pernyataan negatif. Kisi-kisi
instrumen uji coba perhatian orang tua dikembangkan dari indikatorindikator yang ada di kajian pustaka. Kisi-kisi instrumen ini terdiri dari
tujuh indikator. Berikut adalah kisi-kisi instrumen uji coba angket
perhatian orang tua.
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Uji Coba Angket Perhatian Orang Tua
Indikator

No. Butir Pernyataan

Jumlah Butir
Pernyataan

Pernyataan
Positif
1, 15, 29, 35

Pernyataan
Negatif
8, 22, 40, 47

9, 23, 41, 45,

2, 16, 30, 36,

50, 54, 56, 58,

48, 51

3, 17, 24, 31,

10, 42

7

11, 26, 43

4, 18, 32

6

5, 19

12, 25

4

13, 20, 33

6, 27, 39

6

Menyediakan

7, 14, 21, 38,

28, 34, 44, 49,

13

kebutuhan alat belajar

46, 52, 55, 57

53

Jumlah

33

25

Memberikan

8

dorongan belajar
Membimbing anak

Mengatur waktu

14

37
Memberikan
penghargaan
Menciptakan
hubungan baik antar
anggota keluarga
Menciptakan suasana
rumah yang tentram

58

c. Instrumen Tes
Tes yang digunakan dalam penelitian adalah tes matematika
kelas V materi semester satu. Tes dalam penelitian ini berupa soal
pilihan ganda. Berikut kisi-kisi dari instrumen tes hasil belajar
matematika untuk penelitian ini.
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Uji Coba Tes Hasil Belajar Matematika
Kompetensi Dasar
3.1 menjelaskan dan
melakukan
penjumlahan dan
pengurangan dua
pecahan dengan
penyebut berbeda
4.1 menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
penjumlahan dan
pengurangan dua
pecahan dengan
penyebut berbeda
3.2 menjelaskan dan
melakukan perkalian
dan pembagian
pecahan dan desimal

4.2 menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
perkalian dan
pembagian
3.3 menjelaskan
perbandingan dua
besaran yang
berbeda (kecepatan
sebagai
perbandingan jarak
dengan waktu, debit
sebagai
perbandingan
volume dan waktu)

Indikator

Nomor Soal

3.1.1 menentukan hasil
penjumlahan pecahan
3.1.2 menentukan hasil
pengurangan pecahan

1, 2, 3, 4

4.1.1 menyelesaikan
masalah sehari-hari yang
melibatkan penjumlahan
dan pengurangan pecahan

8,9,10

3.2.1 mengubah pecahan
biasa menjadi desimal atau
sebaliknya
3.2.2 menentukan hasil
perkalian bilangan pecahan
3.2.3 menentukan hasil
pembagian bilangan desimal
4.2.1 menyelesaikan
masalah sehari-hari yang
melibatkan perkalian dan
pembagian bilangan
pecahan
3.3.1 menentukan hasil
konversi satuan waktu
3.3.2 mengubah volume
satuan waktu debit

11, 12

Jumlah
Soal
7

5,6,7

3

13, 14, 15
7
16, 17
18, 19, 20, 21

4

22, 23
7
24, 25, 26, 27,
28

29

4.3 menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
perbandingan dan
dua besaran yang
berbeda (kecepatan,
debit)
3.4 menjelaskan
skala melalui denah

4.4 menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
skala pada denah
Jumlah

4.3.1 menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan satuan debit

29, 30, 31

3.4.1 menentukan skala
pada peta
3.4.2 menentukan jarak
pada peta
3.4.3 menentukan jarak
sebenarnya
4.4.1 menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan skala pada denah

32
33

3

3

34
35, 36, 37, 38,
39, 40

6

40

F. Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas
Pada penelitian ini menggunakan instrumen untuk mengumpulkan
data. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang
diteliti (Sugiyono, 2015: 133). Instrumen yang digunakan baiknya valid
dan reliabel.
1. Uji Validitas
Uji validitas instrumen digunakan terlebih dahulu sebelum
digunakan pengujian kepada responden. Uji validitas ini dilakukan
karena instrumen yang sudah disusun belum merupakan instrumen
yang valid. Sugiyono (2015: 363) menyatakan bahwa validitas
merupakan derajat ketepatan antara data yangg terjadi pada objek
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.
Instrumen yang valid harus memiliki validitas internal dan
validitas eksternal. Validitas internal terdiri dari validitas konstruk
(digunakan untuk mengukur instrumen nontes) dan validitas ini
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(mengukur validitas instrumen tes) (Sugiyono, 2015: 174). Validitas
eksternal yaitu instrumen diuji dengan cara membandingkan antara
kriteria yang ada pada instrumen dan fakta-fakta empiris lapangan
(Sugiyono, 2012:129).
Pada peneitian ini, untuk mendapatkan validitas konstruk
instrumen nontes (angket perhatian orang tua) dan validitas isi
instrumen tes (tes hasil belajar matematika), angket dan tes
dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing
2. Kemudian, angket dan tes diujicobakan ke lapangan untuk
mendapatkan validitas eksternal. Setelah itu, dianalisis menggunakan
aplikasi Statistical Product and Serice Solution (SPSS) versi 23
dengan taraf kesalahan 0,05.
Langkah-langkah

analisis

validitas

mengunaan

aplikasi

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 23 yaitu: (1)
membuka0program SPSS; (2) klik variable view pada SPSS0data
editor; (3) pada0kolom name tuliskan nomor soal dan pada baris
terakhir ketik total, pada decimals ganti menjadi 0, dan pada0kolom
measure pilih scale; (4) klik data view; (5) isikan skor yang didapat
siswa beserta totalnya; (6) klik analyze → correlate → bivariate. Pada
kotak dialog bivariate correlations masukkan semua variabel ke kotak
variables kemudian klik ok (Priyatno, 2012: 118).
Kaidah keputusan instrumen ini yaitu :
Jika α ≥ Sig. maka pernyataan tersebut valid
Jika α < Sig. maka pernyataan tersebut tidak valid

a. Hasil Uji Validitas Angket Uji Coba Perhatian Orang Tua
Analisis validitas instrumen pada penelitian ini dihitung
dengan aplikasi SPSS versi 23. Tabel intepretasi hasil validitas uji
coba perhatian orang tua terdapat pada lampiran 4. Berdasarkan uji
validitas angkat perhatian orang tua yang sudah dilakukan,
diketahui dari 58 butir pernyataan yang dibuat terdapat 11 butir
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pernyataan yang tidak valid dan 47 butir pernyataan yang valid.
Berikut tabel hasil validitas angket uji coba perhatian orang tua.
Tabel 3.4 Keterangan Butir Angket Perhatian Orang Tua setelah
Uji Validitas

Indikator

Butir
pernyataan
valid

Memberikan dorongan belajar

1, 8, 15, 22, 35,

Butir
pernyataan
tidak valid
29

40, 47
Membimbing anak

2, 9, 16, 23, 41,

30, 36, 51, 54

45, 48, 50, 56,
58,
Mengatur waktu

3, 10, 17, 24, 31,
37, 42

Memberikan penghargaan

18, 32,

Menciptakan hubungan baik antar

5, 12,19, 25

4, 11, 26, 43

anggota keluarga
Menciptakan suasana rumah yang

6, 13, 20, 27, 33,

tentram

39

Menyediakan kebutuhan alat belajar

7, 14, 21, 34, 38,

28, 57.

44, 46, 49, 52,
53, 55
Jumlah

47
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b. Hasil Uji Validitas Tes Uji Coba Hasil Belajar Matematika
Dalam penelitian ini, analisis validitas tes dihitung dengan
aplikasi SPSS versi 23. Tabel intepretasi hasil validitas uji coba tes
matematika siswa terdapat pada lampiran 8. Berdasarkan uji
validitas uji coba tes hasil belajar matematika siswa yang telah
dilakukan, diketahui dari 40 soal matematika yang dibuat terdapat
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15 soal yang tidak valid dan 25 soal yang valid. Berikut tabel hasil
uji validitas angket uji coba tes matematika.
Tabel 3.5 Keterangan Soal Tes Matematika setelah Uji Validitas
Kompetensi Dasar

3.1 menjelaskan dan
melakukan
penjumlahan dan
pengurangan dua
pecahan dengan
penyebut berbeda
4.1 menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
penjumlahan dan
pengurangan dua
pecahan dengan
penyebut berbeda
3.2 menjelaskan dan
melakukan perkalian
dan pembagian
pecahan dan desimal

4.2 menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
perkalian dan
pembagian
3.3 menjelaskan
perbandingan dua
besaran yang
berbeda (kecepatan
sebagai
perbandingan jarak
dengan waktu, debit

Indikator

Butir soal valid

Butir
soal
tidak
valid

3.1.1 menentukan hasil
penjumlahan pecahan
3.1.2 menentukan hasil
pengurangan pecahan

1, 3, 4

2

5, 6

7

4.1.1 menyelesaikan
masalah sehari-hari yang
melibatkan penjumlahan
dan pengurangan pecahan

9,10

8

3.2.1 mengubah pecahan
biasa menjadi desimal atau
sebaliknya
3.2.2 menentukan hasil
perkalian bilangan pecahan
3.2.3 menentukan hasil
pembagian bilangan desimal
4.2.1 menyelesaikan
masalah sehari-hari yang
melibatkan perkalian dan
pembagian bilangan
pecahan
3.3.1 menentukan hasil
konversi satuan waktu
3.3.2 mengubah volume
satuan waktu debit

12

11

13, 14, 15

15

16, 17
18, 21

19, 20,

22

23

24, 26,

25, 27,
28
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sebagai
perbandingan
volume dan waktu)
4.3 menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
perbandingan dan
dua besaran yang
berbeda (kecepatan,
debit)
3.4 menjelaskan
skala melalui denah

4.4 menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
skala pada denah
Jumlah

4.3.1 menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan satuan debit

29,

3.4.1 menentukan skala
pada peta
3.4.2 menentukan jarak
pada peta
3.4.3 menentukan jarak
sebenarnya
4.4.1 menyelesaikan
masalah yang berkaitan
dengan skala pada denah

32

30, 31

33
34
35, 36, 37, 38

39, 40

25

15

2. Reliabilitas
Dalam

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan

rumus

Cronbach’s Alpha dengan bantuan aplikasi Statistical Product and
Serice Solution (SPSS) versi 23. Suatu instrumen dikatakan reliabel
jika koefisien Cronbach’s Alpha di atas 0,6. Menurut Sekaran
(Priyatno, 2012: 120), reliabilitas kurang dari 0,6 kurang baik,
sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.
Langkah

yang

harus0dilakukan

untuk

menganalisis

reliabilitas yaitu: (1) membuka program SPSS; (2) klik variable view
pada SPSS editor; (3) pada0kolom name tuliskan nomor soal, pada
decimals ganti menjadi 0, dan pada kolom measure pilih scale; (4) klik
data view; (5) isikan data skor yang diperoleh siswa; (6) klik analyze
→ scale → reliability analysis; (7) selanjutnya akan terbuka kotak
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dialog reliability analysis. Masukan data skor ke kotak items kemudian
klik ok (Priyatno, 2012: 121)

a. Hasil Uji Reliabilitas Angket Uji Coba Perhatian Orang Tua
Hasil uji reliabilitas angket uji coba perhatian orang tua
menunjukkan

Cronbach’s

bahwa

Alpha

sebesar

0,908.

Berdasarkan hal tersebut, nilai Cronbach’s Alpha angket perhatian
orang tua > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas angket
perhatian orang tua dapat diterima.
Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Reliabilitas Angket Uji Coba
Perhatian Orang tua.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.908

47

b. Hasil Uji Reliabilitas Tes Uji Coba Hasil Belajar Matematika
Hasil uji reliabilitas tes uji coba hasil belajar matematika
siswa menunjukkan jika nilai Cronbach’s Alpha tes hasil belajar
matematika siswa 0,819. Berdasarkan hal tersebut, karena nilai
Cronbach’s Alpha tes hasil belajar matematika > 0,8 maka dapat
disimpulkan bahwa reliabilitas instrumen tes hasil belajar
matematika siswa reliabel.
Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Reliabilitas Uji Coba Tes Hasil
Belajar Matematika
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.819

25
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G. Teknik Analisis Data
1. Mengubah Data Ordinal menjadi Data Interval
Prosedur analisis data statistik pada penelitian ini menggunakan
analisis korelasi Pearson Product Moment yang mengharuskan data
berskala interval. Menurut Riduwan (2015: 138) teknik analisis
korelasi Pearson Product Moment merupakan teknik statistik
parametrik yang menggunakan data interval. Data angket perhatian
orang tua dalam penelitian ini merupakan data ordinal, sehingga untuk
analisis korrelasi Pearson Product Moment dilakukan perubahan data
ordinal menjadi data interval.
2. Uji Prasyarat Analisis Data
Uji prasyarat analisis data dilakukan untuk memenuhi
syarat analisis data penelitian. Uji prasyarat analisis data dilakukan
apabila menggunakan analisis parametriks yaitu pengujian parameter
populasi melalui data sampel.

a. Uji Normalitas Data
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data
yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Menurut Priyatno
(2012: 33) normalitas suatu data sangat penting karena dengan sata
yang berdistribusi normal, data tersebut dianggap mewakili suatu
populasi. Dalam penelitian ini, uji normalitas dapat menggunakan
metode uji lilliefors.
Langkah-langkah analisis normalitas data yaitu : (1)
membuka program SPSS; (2) klik variable view pada SPSS editor;
(3) pada kolom name baris0pertama ketik perhatian, pada label
ketik perhatian orang tua, pada kolom measure pilih scale. Untuk
tipe data pastikan numeric. Pada kolom name baris0kedua ketik
matematika, pada label ketik pemecahan hasil belajar matematika,
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pada kolom measure pilih scale; (4) klik data view; (5) isikan data
hasil angket perhatian orang tua dan hasil belajar matematika; (6)
selanjutnya klik analyze → descriptive statistics → explore; (7)
masukkan variabel perhatian orang tua dan hasil belajar
matematika ke kotak dependent list, kemudian klik tombol plots;
(8) beri tanda ceklis pada normality plots with test kemudian klik
continue lalu klik ok Priyatno (2012: 34).
Bentuk hipotesis uji normalitas penelitian ini yaitu :
H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal
H1 : data berasal dari populasi tidak berdistribusi normal
Kriteris

pengujian

(berdasar

signifikan)

dalam

uji

normalitas yaitu:
Jika signifikan ≥ 0,05, maka H0 diterima
Jika signifikan < 0,05, maka H0 ditolak. → α yang digunakan yaitu
5%.
Peneliti dalam menganalisis uji normalitas menggunakan
bantuan aplikasi Statistical Product and Serice Solution (SPSS)
versi 23.

b. Uji Linieritas Data
Uji linieritas dilakukan sebagai salah satu syarat untuk
melakukan analisis regresi data. Linieritas bertujuan untuk
mengetahui spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau
tidak sehingga diperoleh informasi apakah model empiris linear,
kuadrat atau kubik.
Langkah-langkah

analisis

uji

linieritas

yang

harus

dilakukan yaitu: (1) membuka aplikasi SPSS; (2) klik variable
view; (3) pada kolom name baris pertama ketik perhatian, pada
label ketik perhatian orang tua, pada kolom measure pilih scale.
Untuk tipe data pastikan numeric. Pada kolom name baris kedua
ketik matematika, pada label ketik hasil belajar matematika, pada
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kolom measure pilih scale; (4) kemudian klik data view; (5) isikan
data nilai angket perhatian orang tua dan hasil belajar matematika;
(6) selanjutnya klik analyze → compare means → means; (7)
kemudian masukkan variabel perhatian orang tua ke kotak
independent list dan variabel hasil belajar matematika ke kotak
dependent list; (8) selanjutnya klik options, pada bagian “Statistics
for First Layer” pilih test of linearity kemudian klik continue
kemudian klik ok.
Bentuk hipotesis uji linieritas penelitian ini yaitu :
H0 : terdapat hubungan linier antara variabel X dan variabel Y
H1 :tidak terdapat hubungan linier antara variabel X dan variabel Y
Kriteria pengujian (berdasar signifikansi) yaitu:
Jika Sig. Deviation From Linearity > α, maka terima H0,
Jika Sig. Deviation From Linearity ≤ α, maka tolak H0 → α yang
digunakan yaitu 5%.
Penelitian dalam menganalisis uji linieritas menggunakan
bantuan aplikasi Statistical Product and Serice Solution (SPSS)
versi 23.
3. Uji Analisis Data
Data akan dianalisis lebih lanjut jika data lolos uji prasyarat
analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas. Adapun analisis yang
akan dilakukan setelah uji prasyarat yaitu analisis regresi sederhana
dan hipotesis hubungan yang berarah.

a. Analisis Korelasi Sederhana
Data yang lolos uji prasyarat normalitas dan linieritas
kemudian dilakukan analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi
sederhana bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel
(Abdurahman, Huhidin & Soemantri, 2011: 177). Analisis korelasi
digunakan pada penelitian ini yaitu korelasi Pearson Product
Moment menggunalan bantuan aplikasi SPSS versi 23.
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Langkah

yang

harus

dilakukan

dalam

analisis

menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solution
(SPSS) versi 23 yaitu: (1) membuka aplikasi SPSS; (2) klik
valiable view pada SPSS data editor; (3) pada kolom name baris
pertama ketik perhatian, pada label ketik perhatian orang tua, pada
kolom measure pilih scale. Pada kolom name baris kedua ketik
matematika, pada label ketik hasil belajar matematika, pada kolom
measure pilih scale; (4) klik data view; (5) isikan data skor tes
perhatian orang tua dan hasil belajar matematika; (6) selanjutnya
klik analyze → correlate → bivariate; (7) masukkan variabel
perhatian orang tua dan hasil belajar matematika ke kotak
variables kemudian klik ok (Priyatno, 2012: 60).
Bentuk hipotesis statistik untuk analisis korelasi peneitian
ini yaitu:
Ho : ρ = 0

------- 0 berarti tidak ada hubungan

H1 : ρ ≠ 0

------- ≠ 0 berarti ada hubungan antara perhatian
orang tua dengan hasil belajar matematika.

Kriteria pengujian (berdasar signifikansi) yaitu :
Jika ρ value > 0,05, maka terima Ho
Jika ρ value ≤ 0,05, maka tolak Ho → α yang digunakan yaitu 5%
atau 0,05.

b. Analisis Sumbangan Efektif (SE)
Sumbangan efektif adalah ukuran sumbangan suatu
prediktor terhadap keselirihan efektifitas dari regresi yang
digunakan sebagai dasar prediksi. Sumbangan efektif dapat
dihitung mengunakan rumus :
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SE = (SR) x (R2)

Keterangan :

SE = sumbangan efektif
SR = sumbangan relatif
R2 = koefisien determinasi

Sebelum mencari sumbangan efektif, diperlukan beberapa
analisis terlebih dahulu, yaitu:

1) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi yaitu mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel
dependen (Ghozali, 2011: 97).
Derajat koefisien menurut Riduwan (2013: 81) dapat
dihitung menggunakan rumus sebagai berikut ini:
KP = r2 x 100%

Keterangan :

KP = koefisien determinasi dalam persen
r2 = koefisien korelasi

2) Sumbangan Relatif (SR)
Pada sumbangan relatif, peneliti menggunakan analisis
regresi dengan aplikasi SPSS versi 23 untuk mencari nilai b
dan nilai JK reg, sedangkan untuk mencari nilai xy, peneliti
menggunakan MS excel. Rumus yang dapat digunakan untuk
mengetahui sumbangan relatif yaitu:
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SR = b (∑xy) x 100%
JK reg
Keterangan :

b = Koefisien regresi
JK reg = jumlah kuadrat regresi

Untuk menghitung xy dapat menggunakan rumus
sebagai berikut:
∑xy

= ∑XY –

(∑X) (∑Y)
N

H. Prosedur Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini
berupa penelitian korelasional. Langkah-langkah penelitian ini yaitu: (1)
mendefinisikan permasalahan yang akan diteliti; (2) melakukan telaah pustaka
yang

berkaitan

pendekatannya,

dengan
peneliti

permasalahan
mengidentifikasi

penelitian;

(3)

menentukan

variabel-variabel

yang

cara

relevan,

menentukan subjek menyusun instrumen penelitian berupa angket perhatian orang
tua dan hasil belajar matematika, dan memilih metode korelasional yang sesuai;
(4) menyebar angket dan tes ke subjek di luar subjek yang menjadi sampel untuk
menguji coba instrumen; (5) menguji validitas dan reliabilitas instrumen; (6)
mengumpulkan data dengan menyebar instrumen yang valid ke subjek yang
menjadi sampel; (7) menganalisis data dengan menggunakan SPSS versi 23; dan
(8) membuat laporan penelitian.

