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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan statistika deskriptif 
untuk mengolah datanya. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang 
berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan ada 
adanya (Sugiyono, 2009). 

 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu Penelitian 
Observasi dilakukan di SDN Kesongo 01 Tuntang pada tanggal 22 februari 
2013, kemudian pengujian validitas butir soal dilakukan di kelas VI pada 
tanggal 2 Maret 2013 dan pengujian validitas  angket dilakukan pada 
tanggal 26 Maret 2013 di kelas VI SDN Kesongo 01 Tuntang. 

 Tempat penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kelas V B SDN Kesongo 01 Tuntang, kecamatan 
Tuntang kabupaten Semarang yang berjumlah 19 siswa. 
 

C. Variabel Penelitian.  
Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel 

bebas. 
1.  Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah dukungan sosial orang tua. 

2.  Variabel Terikat (Y) 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 
karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam peneltian ini adalah 
hasil belajar matematika.  
 

D. Definisi Operasional 
Dukungan sosial pada umumnya diartikan sebagai keberadaan orang lain 

yang dapat dipercaya, orang yang membuat seseorang merasa dipedulikan, 
berharga, dan dicintai. Inti dari dukungan sosial adalah mengetahui bahwa orang 
lain mencintai dan mau melakukan sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk kita 
Sarafino (1987). Dukungan sosial orang tua dapat diketahui dari aspek dukungan 
sosial emosiaonal, dukungan penghargaan, dukungan materi, dan dukungan 
informasi. Hasil belajar tersebut terjadi adanya evaluasi dari guru dan dapat dilihat 
dari nilai ulangan harian siswa. 
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E. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini kelas V SDN 01 Kesongo Tuntang yang 
berjumlah 19 siswa. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 
2009). 

b. Sampel  
Sampel adalah bagian dari populasi yang akan di teliti atau sebagian jumlah 
dari karekteristik yang dimiliki populasi (Sukardi, 2003). Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 19 siswa, teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau total sampling 
yang berati semua anggota populasi menjadi sampel penelitian. Cara ini 
dilakukan bila populasinya kecil yaitu bila sampelnya kurang dari 30.  
 

F. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data 
a. Angket 

Angket adalah pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan 
tertulis yang digunakan untuk memperoleh keterangan daari sejumlah 
responden (Arikunto, 2006). 

Angket dukungan sosial orang berisi 45 item. Angket ini diungkap 4 
aspek dukungan sosial yaitu: dukungan sosial emosional; dukungan 
penghargaan; dukungan materi; dan dukungan informasi. Empat  aspek ini 
termuat dalam 29 pertanyaan favourable (positif/ yang mendukung) dan 
16 pernyataan unfavourable (negatif/ yang tidak mendukung). Kisi-kisi 
angket dukungan sosial orang tua dapar dilihat pada lampiran 1. 

 Angket disusun dengan skala likert yang berjenjang satu sampai 
dengan empat. Pada masing-masing item terdapat kategori pilihan setuju, 
sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Rancangan angket 
dukungan sosial orang tua: 
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Table 3.1 
   Kategori Angket 

 
 

  
 

 
 

b. Dokumentasi   
Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang tertulis atau barang-

barang yang dapat digunakan untuk mengumpulka data. Dokumentasi 
digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Data yang didokumentasikan 
adalah hasil dari ulangan harian siswa.  

c. Wawancara  
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk 

memperoleh informasi dawi terwawancara (Arikunto, 2006). Wawancara ini 
digunakan untuk mendapatkan data mengenai dukungan sosial orang tua 
terhadap hasil belajar matematika. 

 

G. Teknik Analisis Instrumen 
a. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-benar 
mengukur apa yang di ukur (Azwar, 2004). Untuk menguji validitas 
menggunakan Product Moment Corelation melalui bantuan computer progam 
SPSS for windows versi 16.0 (r) yang menyatakan bahwa suatu item instrumen 
penelitian dianggap valid jika mmemiliki kooefisien corrected item to total 
score correlation ≥ 0,2. Hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada 
lampiran 6.  

 
b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat 
pengukuran apat dipercaya dan diandalkan (Azwar, 2004). Menguji realibitas 
dengan metode Alpha cronbach. Standar yang digunakan dalam menentukan 
reliable atau tidaknya suatu instrument penelitian umumnya adalah 
perbandingan antara nilai r hitung diwakili dengan nilai alpha dengan r table 
pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%. Tingkat reliabilitas 
dengan metode alpha crobach diukur berdasarkan skala alpha 0 sampai 

Kelompok soal Nomer soal 

Favourable 
 
 
Unfavourable 

1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,  
15,18,19,21,22,23,24,,26,28,29
,31,32,33,34,36,38,39, 
41,42,43,44,45 
5, 8,13,16,17, 20,25, 30, 35, 
37, 40 
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dengan 1. Apabila skala alpha tersebut dikelompokkan kedalam 5 kelas 
dengan range yang sama, maka ukuran kemantapan alpha yang dikemukakan 
Arikunto (2006) dapat dipresentasikan seperti berikut: 

 

Tabel 3.2 
Tabel Reliabilitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
H. Teknik Analisis Statistika Deskriptif 

Analisis statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data 
dasar dalam bentuk deskriptif semata. Penyajian statistika deskriptif berupa tabel, 
diagram, grafik dengan perhitungan modus, median, rata-rata, simpangan baku 
dan varians (Sugiyono, 2009). 

 

Besarnya Nilai r Interprestasi 

0,81 ≤  r ≤ 1,00 

0,61 ≤ r ≤ 0,80 

0,41 ≤ r ≤ 0,60 

0,21 ≤ r ≤ 0,40 

0,01 ≤ r ≤ 0,20 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Cukup 

Rendah 


