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BAB III

METODE PENELITAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasional. Penelitian kuantitatif

merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).

Penelitian dengan pendekatan korelasional bertujuan menyelidiki sejauhmana

variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel

lain, berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2010).  Penelitian ini memiliki dua

variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Hubungan antara kedua variabel yaitu

variabel keterlibatan orangtua dalam belajar (X) dengan prestasi belajar siswa (Y),

dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar : 3.1. Desain Penelitian

Keterlibatan Orangtua

(x)

Prestasi Belajar
Matematika

(Y)
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B. Identifikasi Variabel Penelitian

Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas     : (X) Kerterlibatan Orangtua dalam Belajar

2. Variabel Terikat : (Y) Prestasi Belajar

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka,

dapat ditentukan definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Keterlibatan Orangtua Dalam Belajar

Keterlibatan orangtua dalam belajar adalah bentuk kepedulian dan

keikutsertaan orangtua terhadap proses pendidikan anaknya baik di sekolah

maupun di tempat lain yang dapat mendukung kemajuan anak.

Aspek Keterlibatan orangtua dari teori (Schunk 2012) :

a. Mendukung anak dengan mengikutsertakan anak dalam aktivitas dimana

seluruh partisipan dapat menunjukan prestasi positif dan tingkah laku

positif..

b. Membantu anak dengan mengikutsertakan anak ke dalam kursus belajar.

Orangtua dapat berdiskusi dengan anak mengenai kursus belajar yang

dibutuhkan dan diinginkan anak.

c. Peduli dengan tugas rumah anak, ujian dan kegiatan anak, serta

membantu mengatur jadwal anak agar dapat menyelesaikan semua

kebutuhan belajarnya. Orangtua sebaiknya menanyakan kepada anak

mengenai pekerjaan rumah apa yang anak miliki dan kapan waktu untuk
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mengumpulkannya. Sesekali orangtua juga perlu berdiskusi bersama

anak mengenai jadwal atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

semua tugasnya.

d. Berpartisipasi pada aktivitas sekolah. Terdapat beberapa cara orangtua

dapat terlibat di sekolah. Orangtua dapat terlibat di sekolah anak dengan

mengikuti pertemuan rutin guru dan wali murid, ikut serta dalam

kegiatan olahraga sekolah atau bahkan ikut serta dalam pertunjukan yang

diadakan di sekolah.

2. Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa

berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar dibidang akademik di sekolah

pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam

bukti laporan yang disebut raport. Norma pengukuran tingkat keberhasilan

setelah mengikuti proses belajar yang dipakai adalah dengan skala dari 0

sampai 10, penetapan passing grade yang lebih tinggi ( misalnya 65 atau 70)

untuk pelajaran inti (Syah 2010).

D. Subjek Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

kualitas dan karakterisktik terntu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2014) dalam penelitian ini jumlah
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keseluruhan siswa SDN 001 airtiris Kecamatan Kampar, tahun ajaran 2017/2018

yang berjumlah 385 siswa

Penelitian ini dilakukan di SDN 001 Airtiris Kec Kampar, yang memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a. Siswa yang bersekolah di SDN 001 Airitiris

b. Siswa yang memiliki orangtua

Tabel 3.1

Persentase Populasi Siswa Siswi SDN 001 Airtiris Kecamatan Kampar

Tahun ajaran 2017/2018

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah

I a 12 10 22

I b 10 14 24

II a 15 11 20

II b 12 11 23

II c 12 11 23

III a 11 14 25

III b 13 13 26

III c 10 13 23

IV a 16 18 34

IV b 16 19 35

V a 6 17 23

V b 11 12 23

V c 13 10 23

VI a 10 18 28

VI b 12 15 27

23 385

Sumber data : akademik SDN 001 Airtiris Kecamatan Kampar
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2. Sampel penelitian

Menurut Idrus  (2009) sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan

cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada. Jika jumlah populasi dibawah

100 orang, tampaknya jumlah tersebut masih kurang memenuhi untuk syarat

representatif. Jika kurang dari atau sama dengan 100 orang, sebaiknya peneliti

mengambil sekitar 60%-75% sebagai sampel.Tentunya jika jumlah populasinya

besar, tidak harus sebanyak itu. Angka 30% dapat dianggap cukup untuk

menentukan jumlah sampel yang ingin diambil. Berdasarkan konsep di atas,

penelitian ini populasinya lebih dari 100 orang yaitu, 385 orang. Maka peneliti

mengambil sampel 30% dari populasi 385 orang yaitu sebanyak 115 orang.

Sampel = 30/100 x 385 = 115

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

.
Kelas Try Out Riset

I.A
I.B
II.A 11 8
II.B 7
II.C 9
III.A 12 11
III.B 10
III.C 8
IV.A 16 14
IV.B 6
V.A 10 10
V.B 7
V.C 9
VI.A 4 6
VI.B 10

Jumlah 53 115

Sampel = 30% x Populasi
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E. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah

Simple Random Sampling. Simple Random Sampling adalah teknik pengambilan

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada

dalam populasi itu (Sugiyono, 2014) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah siswa kelas 2 sampai dengan kelas 6 di SDN 001 Airitiris Kecamatan

Kampar.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan dokumuntasi dan  skala psikologi yaitu skala keterlibatan orangtua

1. Skala Keterlibatan Orangtua

Data yang diperlukan  dalam penelitian ini akan diperoleh dengan

menggunakan skala. Skala Keterlibatan Orangtua  disusun berdasarkan teori

Shunk (2012). Skala ini disusun model skala likert yang telah dimodifikasi dari

skala Cholifatun tahun (2011), mempunyai  empat alternatif jawaban dengan

menghilangkan jawaban netral .Untuk penelitian ini  nilai yang diberikan dari satu

hingga 4 (Empat), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nilai 4 jika jawban SL (Selalu)

b. Nilai 3 jika jawban SR (Sering)

c. Nilai 2 jika KD (Kadang-kadang)

d. Nilai 1 jika TP (Tidak pernah)
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Tabel 3.3

Blue Print Skala Keterlibatan Orang Tua Dalam Belajar (Try Out)

Aspek Indikator No item Jumlah
Mendukung anak Menyediakan fasilitas

belajar
1, 9, 17, 23, 28 5

Pemberian dukungan
terhadap aktifitas

7, 15, 22, 27. 4

Membantu anak Mengenal kesulitan belajar
anak

5, 13, 21, 26,
32

4

Pemberian tambahan
bimbingan belajar

6, 14 3

Peduli dengan
kegiatan belajar

Membimbing kegiatan
belajar anak

2, 3, 4, 10, 11,
12, 18, 19, 20,
24, 25, 29, 30,
31

14

Berpartisipasi
kegiatan sekolah

kegiatan belajar anak 8, 16 33 3

Jumlah 33 33

2. Alat Ukur Prestasi belajar

Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teori Syah (2010).

Dalam penelitian ini mengungkap prestasi menggunakan nilai lapor semester

genap mata perlajaran Matematika TA 2016-2017.

Alasan  Mata pelajaran ini kerena sesuai dengan pendapat Syah (2010)

“Pelajaran inti meliputi matematika dan bahasa indonesia , karena kedua bidang

studi ini (tanpa mengurangi bidang studi lainnya) merupakan “kunci pintu”

pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pengkukusan passing grade seperti ini sudah

berlaku umum di negara-negara maju meningkatkan kemajuan siswa dalam

bidang-bidang studi lainnya”.
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G. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum penelitian dilaksanakan, maka alat ukur yang digunakan harus di

uji cobakan terlebih dahulu. Pelaksanaan uji coba dilakukan dengan skala

dibagikan secara langsung kepada subyek. Sebelum skala dibagikan kepada

subyek, terlebih dahulu peneliti menjelaskan maksud, tujuan serta penjelasana

terkait tata cara pengisian skala tersebut. Dalam pelaksanaan uji coba diberikan

kepada siswa SDN 001 Airtiris Kecamatan Kampar sebanyak 53. Uji coba

dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017.

H. Validitas dan Reliabilitas

1. Reabilitas

Reliabel (reliable), yaitu mampu menghasilkan skor yang cermat dengan

eror pengukuran kecil (Azwar, 2012). Pengukuran yang memiliki reliabilitas

tinggi maksudnya adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang

reliabel. Ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu

pemgukuran dapat dipercaya (Azwar, 2014). Penelitian ini menggunakan

konsistensi Alpha yang mana untuk melakukan estimasi reliabilitas Alpha tes

dapat dibelah menjadi beberapa bagian. Pembelahan ini sangat penting untuk

menjadikan banyaknya aitem dalam setiap belahan sehingga diharapkan belahan

tersebut (Azwar, 2014).

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka

yang disebut koefisien reliabilitas. Semakin tinggi koefisien korelasi antara hasil
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ukur dari dua tes yang paralel, berarti konsistensi diantara keduanya semakin baik

dan kedua alat ukur itu disebut sebagai alat ukur yang reliabel. Sebaliknya,

apabila korelasi antara hasil dari dua alat ukur yang paralel ternyata tidak tinggi

maka disimpulkan bahwa reliabilitasnya rendah.Walaupun secara teoritik

besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1,00 akan tetapi

pada kenyataannya koefisien sebesar 1,00 tidak pernah dijumpai (Azwar, 2014).

Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total, biasanya

digunakan batasan 0,30 jika jumlahnya melebihi jumlah aitem yang dispesifikasi

untuk dijadikan skala. Sebaliknya apabila jumlah aitem yang lolos masih tidak

mencukupi jumlah yang diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan

sedikit batas kriteria misalnya menjadi 0,25 (Azwar, 2012).

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap data uji coba dengan menggunakan

SPSS 17.0 for Windows, diperoleh koefisien korelasi reliabilitas (α) dari setiap

variabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas skala keterlibatan orangtua dalam

belajar diperoleh kolelasi Alpa Cronbach sebesar 0.871. Jadi koefisien korelasi (α)

tergolong tinggi sehingga alat ukur layak digunakan dalam penelitian.

2. Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana

ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan

fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi

apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur
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yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut (Azwar,

2014).

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi (Content

Validity).Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian

terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional judgment (Azwar,

2013).Validasi ini adalah sejauhmana aitem-aitem tes mewakili komponen-

komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur (aspek

representasi) dan sejauh mana aitem-aitem tes mencerminkan ciri perilaku yang

hendak diukur (Azwar, 2013).

Hasil estimasi validitas suatu pengukuran pada umumnya dinyatakan secara

empirik oleh suatu koefisien yang disebut koefisien validitas. Koefisien validitas

hanya punya makna apabila mempunyai harga yang positif. Walaupun semakin

tinggi mendekati angka 1,00 berarti suatu tes semakin valid hasil ukurnya namun

pada kenyataannya suatu koefisien validitas tidak pernah mencapai angka 1,00.

Bahkan memperoleh koefisien validitas yang tinggi adalah lebih sulit dari pada

memperoleh koefisien reliabilitas yang tinggi (Azwar, 2014).

Dari 33 aitem keterlibatan orangtua dalam belajar terdapat 21 aitem yang

valid. Koefisien korelasi aitem berkisar antara 0,30- 0,672 sedangkan sisanya

sebanyak 12 aitem dinyatakan gugur dapat dilihat pada tabel 3.3. sedangkan blue

print yang digunakan dalam pengambilan data dapat dilihat pada tebel 3.3
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Tabel 3.4

Blue Print Skala Keterlibatan Orangtua Dalam Belajar Setelah Try Out

Yang Valid Dan Gugur

Aspek Indikator No item Total
Valid Gugur

Mendukung
anak

Menyediakan
fasilitas belajar

17, 23 1, 9, 28 5

Pemberian dukungan
terhadap aktifitas

15, 22 7, 27 3

Membantu
anak

Mengenal kesulitan
belajar anak

5, 21, 32, 26 13 5

Pemberian tambahan
bimbingan belajar

6, 14, - 3

Peduli dengan
kegiatan
belajar

Membimbing
kegiatan belajar anak

2, 18, 29, 11,
19, 25, 4, 12,

31

10, 24, 3,
30, 20

14

Berpartisipasi
kegiatan
sekolah

Menghadiri acara
sekolah

16, 33 8 3

Jumlah 21 12 33

Tabel 3.5
Blue Print Skala Keterlibatan Orangtua Dalam Belajar (Penelitian)

Aspek Indikator No item Jumlah

Mendukung
anak

Menyediakan fasilitas
belajar

10, 15 2

Pemberian dukungan
terhadap aktifitas

8, 14 2

Membantu
anak

Mengenal kesulitan belajar
anak

3, 13, 20, 17 4

Pemberian tambahan
bimbingan belajar

4, 7 2

Peduli dengan
kegiatan
belajar

Membimbing  kegiatan
belajar anak

1, 11, 18, 5, 12, 16,
2, 6, 19

9

Berpartisipasi
kegiatan
sekolah

Menghadiri acara sekolah 9, 21 2

Jumlah 21 21
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Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah

metode statistik, karena data yang dihadapi adalah data kuantitatif. Statistik dapat

meringkas hasil penilaian dalam bentuk angka-angka sehingga memungkinkan

untuk diuji kembali oleh orang lain. Metode statistik yang digunakan adalah

teknik analisis product moment, dengan  menggunakan program SPSS 17.0 for

Windows, data hasil pengukuran keterlibatan orangtua dalam belajar yang akan

dikorelasikan dengan perestasi belajar Matematika yang juga diperoleh dari nilai

raport.

I. JADWAL PELAKSANAAN  PENELITIAN

Tabel 3.6
Jadwal Penelitian

Rincian kegiatan dan jadwal penelitian ini, dapat dilihat dari tabel berikut :

No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan
1. Penunjukkan Pembimbing Skripsi 10 Februari 2017
2. Penyusunan Proposal Penelitian 17 Februari 2017
3. Seminar Proposal Penelitian 24 Mei 2017
4. Revisi Proposal Penelitian 11 Juli 2017
5. Uji Coba dan Pengumpulan Data Penelitian 31 Juli 2017
6. Penelitian 14 Agustus 2017
7. Seminar Hasil 24 Januari 2018
8. Ujian Munaqasyah 28 februari 2018


