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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Definisi desain penelitian menurut Nasution (2009:23) adalah “Desain 

penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data 

agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian 

itu”.  Sedangkan dalam POPS (2013:20) “Desain penelitian menjelaskan metode 

penelitian yang digunakan dan bagaimana prosedur penelitian dilakukan”. 

Meninjau dari definisi desain penelitian di atas, penulis berasumsi bahwa 

desain penelitian merupakan  semua proses yang disusun untuk mengumpulkan 

dan menganalisis data dengan cara menjelaskan metode penelitian yang 

digunakan serta bagaimana prosedur penelitian dilakukan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

jenis penelitian verifikatif. Nazir (2005:54) mengemukakan bahwa “tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

fenomena yang diselidiki.” 

Sedangkan penelitian verifikatif menurut Arikunto (2010:8) merupakan 

“Penelitian yang bertujuan mengecek hasil penelitian lain. Penelitian verifikatif 

dimaksudkan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilakukan melalui 

pengumpulan data di lapangan.”  

 Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pola asuh 

orang tua dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran akuntansi. Sedangkan 

penelitian verifikatif dimaksudkan untuk menguji kebenaran apakah prestasi 

belajar dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. 
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B. Operasionalisasi Variabel 

Menurut Arikunto (2006:118), variabel dapat didefiniskan “sebagai hal-hal 

yang menjadi objek penelitian yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian 

menunjukkan variasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.” Suwarno (dalam
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 Riduwan dan Sunarto, 2012:8) menjelaskan bahwa “variabel adalah 

karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu (objek) dan mampu memberikan 

bermacam-macam nilai atau beberapa kategori.” Menurut Purwanto (2007:45), 

“variabel mempunyai tiga ciri, yaitu: dapat diukur, membedakan satu objek dari 

objek yang lain dalam satu populasi, dan nilainya bervariasi.” Dapat disimpulkan 

bahwa variabel adalah hal-hal yang dapat diamati dari objek penelitian yang 

memberikan nilai serta menunjukkan variasi baik secara kualitatif atau kuantitatif. 

Penelitian ini hanya melibatkan satu variabel saja yaitu prestasi belajar 

siswa. Sedangkan pola asuh orang tua hanya memiliki variasi dan tidak 

mempunyai nilai, sehingga pola asuh orang tua tidak termasuk ke dalam variabel. 

Penelitian satu variabel tidak hanya dalam penelitian eksperimen saja, akan tetapi 

penelitian dengan satu variabel saja dapat menggunakan analisis deskriptif. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hasan (2010:7) bahwa: 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai dari suatu variabel, dalam hal ini variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain. 

 

Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu kegiatan belajar yang telah 

dikerjakan dalam bentuk simbol, angka, huruf atau kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai. Dalam mencapai prestasi tersebut setiap 

siswa memperoleh pola asuh yang berbeda-beda dalam lingkungan keluarganya, 

oleh karena itu apakah terdapat perbedaan atau tidak dalam prestasi belajar 

apabila dilihat dari pola asuh orang tua. Adapun indikator dari prestasi belajar 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Variabel Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 

Dimensi Indikator Skala Keterangan 

Prestasi 

Belajar 

 

Nilai 

Siswa 

Nilai Ujian Akhir 

Semester (UAS) 

siswa SMA N 26 

Bandung Tahun 

ajaran 2013/2014 

Interval Data diperoleh dari 

dokumen nilai 

UAS siswa  

 

 Adapun pola asuh orang tua menurut Danny I. Yatim dan Irwanto terdapat 

tiga pola asuh, yaitu Otoriter, Demokratis dan Permisif. Berikut indikator dari tiga 

pola asuh tersebut: 

Tabel 3.2 

Indikator Angket Pola Asuh 

 

Jenis Pola Asuh  Indikator Sumber Data 

Otoriter  1. Kurang komunikasi 

2. Amat berkuasa 

3. Suka Menghukum 

4. Selalu mengatur 

5. Suka memaksa 

6. Bersifat kaku 

Data diperoleh dari 

jawaban responden 

terhadap instrumen 

penelitian yaitu 

angket 

Demokratis 1. Suka berdiskusi dengan anak 

2. Mendengarkan keluhan anak 

3. Memberi tanggapan 

4. Komunikasi yang baik 

5. Tidak kaku / luwes 

Data diperoleh dari 

jawaban responden 

terhadap instrumen 

penelitian yaitu 

angket 

Permisif 

 

 

1. Kurang membimbing 

2. Kurang kontrol terhadap 

anak 

3. Tidak pernah menghukum 

ataupun memberi ganjaran 

pada anak 

4. Anak lebih berperan daripada 

orang tua 

Data diperoleh dari 

jawaban responden 

terhadap instrumen 

penelitian yaitu 

angket 
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5. Memberi kebebasan terhadap 

anak 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat - 

sifatnya. (Sudjana, 2005 : 6). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI IPS SMA N 26 Bandung tahun ajaran 2013/2014 dengan populasi 

seluruhnya berjumlah 84 siswa . 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi (N) adalah 

semua obyek yang akan diteliti yaitu siswa-siswi kelas XI IPS SMA N 26 

Bandung kelas XI IPS pada tahun ajaran 2013/2014.  

 

Tabel 3.3 

Data Jumlah Siswa Kelas XI IPS 

Tahun Pelajaran 2013/2014 

SMA N 26 Bandung 

 

Kelas Populasi 

XI IPS 1 43 

XI IPS 2 41 

Jumlah 84 

Sumber : Data penelitian 2014 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. (Sudjana, 2005 : 6). 

Akan tetapi, apabila subyek penelitian kurang dari 100 lebih baik diambil 

semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sebaliknya jika 

subyek terlalu besar, maka sampel bisa diambil antara 10%-15% hingga 20%-

25% atau lebih. Arikunto (2006:134) 
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Dalam penelitian ini dikarenakan jumlah subyek kurang dari 100, maka 

sampel (n) yang digunakan sebesar populasi yang ada. Oleh karena itu, sampel 

dalam penelitian ini hanya 84 sehingga kurang dari 100, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian populasi karena 

menggunakan sampel jenuh.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Riduwan (2010:97) mengemukakan bahwa “Teknik pengumpulan data 

adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data” Untuk kegiatan pengumpulan data ini peneliti akan 

berusaha memperoleh dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Di mana dalam 

hal ini peneliti menggunakan beberapa metode. Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2012 : 135) bahwa “Dokumentasi berasal dari kata 

dokumen yang artinya barang-barang tertulis”. Dengan kata lain, dokumentasi 

adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Metode ini dilakukan dengan cara mengutip berbagai data melalui catatan-

catatan, laporan-laporan, kejadian masa lampau untuk memperoleh data prestasi 

belajar siswa kelas XI IPS SMA N 26 Bandung kelas XI IPS pada tahun ajaran 

2013/2014. 

 

2. Kuesioner/Angket 
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Kuesioner adalah sejumlah  pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dari siswa 

tentang pola asuh yang diterapkan oleh masing-masing orang tua. 

Menurut Nasution, (2009: 128:129) bahwa: 

Angket dapat dibagi menurut sifat jawaban yang diinginkan, yaitu: 

1. Angket Terbuka 

2. Angket Tertutup 

3. Angket kombinasi kedua macam itu dan cara menyampaikan atau 

administrasi angket itu.  

 

Peneliti akan menyebarkan angket tertutup yang terdiri atas pertanyaan 

dengan beberapa jawaban tertentu. Riduwan (2012:27) menjelaskan bahwa 

“angket tertutup (angket berstruktur) adalah angket yang disajikan dalam bentuk 

sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih salah satu jawaban 

yang sesuai dengan karaktersitik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) 

atau checklist (√)”. 

Untuk mengelompokkan data pola asuh orangtua kelas XI IPS SMA N 26 

Bandung, maka penulis  membuat pertanyaan yang disusun dengan menggunakan 

skala Guttman. Menurut Riduwan dan Sunarto (2012: 24), “Skala Guttman ialah 

skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas (tegas) dan konsisten.” 

Dalam skala Guttman hanya ada dua interval yaitu jawaban Ya dan Tidak atau 

Benar dan Salah. Jawaban responden dapat berupa skor tertinggi bernilai (1) dan 

skor terendah (0). Sehingga mendapatkan jawaban yang jelas mengenai 

penggolongan pola asuhnya.  

 

E. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Reliabilitas 
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Menurut Arikunto (2012 :100), “Reliabilitas atau sering disebut juga 

ketetapan tes, merupakan kriteria untuk menetapkan taraf ketelitian, bila ini 

digunakan untuk mengukur hasil belajar murid. Ketetapan itu berlaku untuk setiap 

alat ukur yang sama.” 

Nasution (2009:27) mengemukakan bahwa “Suatu alat pengukur 

dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu berlainan 

senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat yang reliabel secara konsisten 

memberi hasil ukuran yang sama”. 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat cenderung mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu, instrumen yang sudah dapat 

dipercaya yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Dalam menghitung reliabilitas peneliti menggunakan rumus alpha cronbach, 

yaitu: 

1) Menghitung varians skor tiap-tiap item 

   
∑   

 ∑   

 
 

                                         

Dimana : 

       = Varian skor tiap item 

∑      = Jumlah kuadrat jawaban responden tiap item 

 ∑    = Kuadrat skor seluruh respon dari tiap item 

N         = Jumlah responden 

2) Kemudian menjumlahkan Varians semua item 

∑  
    

    
    

         
                                

Dimana : 

∑  
                            = Jumlah varians semua item 

  
    

        
  = Varians item ke-1,2,3.....n 
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3) Menghitung varians total 

   
∑   

 ∑   

 
 

                                 

Dimana:  

    = Varian totals 

∑   = Jumlah kuadrat skor total  

 ∑    = Jumlah kuadrat dari jumlah skor total 

N  = Jumlah responden 

 

4) Memasukan nilai Alpha  

    [
 

   
] *  

∑  
 

  
 +                               

Dimana: 

       =  Nilai reliabilitas 

n       =  Jumlah item 

∑  
  =  Jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
      = Varians total 

Setelah diperoleh nilai         kemudian dibandingkan dengan nilai        

dengan taraf signifikansi α = 0,05. Kriteria pengujian reliabilitas adalah: 

 Jika                berarti reliabel. 

 Jika                berarti tidak reliabel. 

  Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas soal, digunakan program 

Microsoft Excel agar mempermudah dalam perhitungannya. Adapun hasil 

pengujian reliabilitas pada instrumen penelitian ini yaitu angker pola asuh orang 

tua dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 
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Hasil Uji Reliabilitas Pola Asuh Orang Tua  

 

rhitung rtabel Hasil 

0,809 0,361 Reliabel 

        Sumber: Pengolahan Data  

  

  Berdasarkan perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha 

(   ) untuk pola asuh orang tua diperoleh nilai         sebesar 0,809. Hasil 

tersebut kemudian dibandingkan dengan       . Pada Tabel r product moment 

dengan α = 0,05 dan n=30 diperoleh        sebesar 0,361. Karena         

       maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

2. Uji Validitas 

Arikunto (dalam  Riduwan, 2012:97) menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau 

kesahihan suatu alat ukur.” 

Menurut Arikunto (2012:80) yang dimaksud validitas disini adalah 

“ketepatan tes, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur sesuatu, teliti dan 

tepat mengenai sasaran.” Ketepatan suatu tes sebagian besar tergantung pada 

penilaian item (soal tes) yang digunakan. Atau dengan kata lain, suatu teknik 

evaluasi dikatakan mempunyai validitas yang tinggi (disebut valid jika teknik 

evaluasi atau tes itu dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur). 

Pengukuran validitas mengunakan rumus Product Moment oleh Pearson 

sebagai berikut: 
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. ( ) . . ( )
hitung

n XY X Y
r

n X X n Y Y




 

  

   
 

       (Riduwan, 2012:98) 

 

Dimana: 

rhitung  = Koefisien Korelasi 

Xi   = Jumlah skor item 

Yi   = Jumlah skor total (seluruh item) 

n  = Jumlah responden 

 

Dalam penelitian ini dilakukan terlebih dahulu uji coba angket/kuesioner 

kepada 30 orang responden. Hal ini dilakukan untuk mengetahui valid, reliabel 

atau tidaknya item pertanyaan dalam kuesioner ini. Setelah angket dinyatakan 

valid, maka angket akan diujikan kepada seluruh sampel. Untuk item pertanyaan 

yang valid akan digunakan dan dipakai, sedangkan untuk item pertanyaan yang 

tidak valid maka harus dihilangkan. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan 

program Microsoft Excel. 

Kemudian hasil hasil         dikonsultasikan dengan dengan        dengan 

taraf signifikansi yang dipakai α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk= n-2) sehingga 

dapat diketahui signifikan tidaknya korelasi tersebut. Jika didapatkan nilai         

lebih kecil dari        maka butir instrumen dapat dikatakan tidak valid. 

Kriteria keputusan : 

 Jika                maka item tersebut berarti valid 

 Jika                maka item tersebut berarti tidak valid 
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Validitas menunjukan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang 

ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Tingkat validitas 

kuesioner diukur berdasarkan koefisisen validitas yang dalam hal ini 

menggunakan koefisien korelasi item total yang terkoreksi. 

Kriteria Uji :  

1. Hasil perhitungan validitas dibandingkan dengan       . Apabila 

                maka artinya item soal valid. Dan sebaliknya apabila 

               maka artinya item soal tidak valid. 

2. Apabila terdapat item/ butir soal yang tidak valid, maka item tersebut 

akan direvisi dan diuji cobakan lagi kepada responden. 

3. Apabila setelah direvisi masih terdapat item yang tidak valid, maka 

item tersebut akan dibuang atau dihilangkan. (Arikunto, 2012 :88) 

 

Berikut ini adalah hasil uji validitas berdasarkan perhitungan dengan 

bantuan program Microsoft Excel untuk pola asuh orang tua yang dapat dilihat 

pada tabel 3.5 sebagai berikut: 

 

Table 3.5 

Hasil Uji Validitas Pola Asuh Orang Tua 

 

No. Item 
Nilai Korelasi 

(rhitung) 

Nilai rtabel 

(n=30, α=0,05) 
Keterangan 

1 0,424 0,361 Valid 

2 0,191 0,361 Tidak Valid 

3 0,411 0,361 Valid 

4 0,392 0,361 Valid 

5 0,400 0,361 Valid 

6 0,193 0,361 Tidak Valid 

7 0,370 0,361 Valid 

8 0,425 0,361 Valid 

9 0,422 0,361 Valid 

10 0,374 0,361 Valid 

11 0,044 0,361 Tidak Valid 

12 0,447 0,361 Valid 

13 0,403 0,361 Valid 
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14 0,073 0,361 Tidak Valid 

15 0,044 0,361 Tidak Valid 

16 0,401 0,361 Valid 

17 0,540 0,361 Valid 

18 0,387 0,361 Valid 

19 0,387 0,361 Valid 

No. Item 
Nilai Kolerasi 

(rhitung) 

Nilai rtabel 

(n=30, α=0,05) 
Keterangan 

20 0,450 0,361 Valid 

21 0,447 0,361 Valid 

22 0,123 0,361 Tidak Valid 

23 0,458 0,361 Valid 

24 0,453 0,361 Valid 

25 0,412 0,361 Valid 

26 0,047 0,361 Tidak Valid 

27 0,370 0,361 Valid 

28 0,021 0,361 Tidak Valid 

29 0,522 0,361 Valid 

30 0,333 0,361 Tidak Valid 

31 0,403 0,361 Valid 

32 0,419 0,361 Valid 

33 0,151 0,361 Tidak Valid 

34 0,395 0,361 Valid 

35 0,372 0,361 Valid 

36 0,434 0,361 Valid 

37 0,380 0,361 Valid 

38 0,056 0,361 Tidak Valid 

39 0,401 0,361 Valid 

40 0,134 0,361 Tidak Valid 

41 0,425 0,361 Valid 

42 0,425 0,361 Valid 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa dalam item-item pernyataan yang 

mengukur pola asuh orang tua sebanyak 42 pernyataan terdapat 12 item 

pernyataan yang tidak valid yaitu item nomor 2, 6, 11, 14, 15, 22, 26, 28, 30, 33, 

38 dan 40. Item pernyataan yang tidak valid tersebut dikarenakan rhitung lebih kecil 
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dari rtabel . Pernyataan yang tidak valid tersebut kemudian dihilangkan sehingga 

jumlah pernyataan yang memenuhi kriteria validitas berjumlah 30 item 

pernyataan. 

 

F. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen, atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak 

sama sekali. Apabila data berdistribusi normal maka statistik yang digunakan 

adalah statistik parametrik, tetapi apabila data tidak berdistribusi normal maka 

yang digunakan adalah statistik non parametrik.  

Pengujjan normalitas dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan 

rumus Chi Kuadrat. Berikut langkah-langkah pengujian normalitas data dengan 

distribusi Chi Kuadrat (Riduwan, 2012:121) , yaitu : 

1. Mencari skor terbesar dan skor terkecil 

2. Mencari nilai Rentangan (R) 

                              
3. Mencari Banyaknya kelas (BK) 

             
 

4. Mencari nilai panjang kelas (   

  
 

  
 

 

5. Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

N

o. 

Kelas 

Interva

l 

F 

Nilai 

Tengah 

(Xi) 

Xi
2
 f.Xi f.Xi

2
 

       

       

Jumlah      

 

6. Mencari rata-rata (mean) 
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 ̅  
∑   

 
 

7. Mencari simpangan baku atau standar deviasi (S) 

S=√
  ∑   

   ∑    
 

       
 

8. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara : 

a. Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor kanan kelas 

interval ditambah 0,5 

 

b. Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan 

rumus: 

  
             ̅

 
 

c. Mencari luas 0 – Z dari Tabel Kurva Normal dari 0 – Z 

dengan menggunakan angka-angka untuk batas kelas 

d. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan 

angka-angka 0 – Z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris 

kedua, angka baris kedua dikurangi angka baris ketiga dan 

begitu seterusnya, kecuali untuk angka yang berbeda pada 

baris paling tengah ditambahkan dengan angka pada baris 

berikutnya.  

e. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara 

mengalikan luas tiap interval dengan jumlah responden (n).  

9. Menghitung Chi-Kuadrat hitung (        ) dengan rumus: 

 2 ∑
       

 

  

 
    

10. Membandingkan (        ) dengan (       )   
Dengan membandingkan          dengan        untuk 

        dan derajat kebebasan          dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

- Jika  
      
   

     
 , maka distribusi data tidak normal 

- Jika  
      
    

     
 , maka distribusi data normal 

 

Selain menggunakan cara manual tersebut, pengujian normalitas dapat 

dilakukan dengan bantuan menggunakan software IBM SPSS 20. Priyanto (2011: 

33) menjelaskan bahwa “dalam SPSS, uji normalitas data sering digunakan adalah 

metode uji Lilliefors dan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov.” Dalam 
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penelitian ini, pengujian normalitas data akan menggunakan metode One Sample 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software IBM SPSS 20. 

 

2. Pengklasifikasian Data Berdasarkan Pola Asuh Orang Tua 

Menurut Riduwan (2013:60) bahwa “klasifikasi data merupakan usaha 

menggolongkan, mengkelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada 

klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.” Adapun 

langkah-langkah pengklasifikasian data berdasarkan pola asuh orang tua sebagai 

berikut:  

a. Data yang diperoleh melalui angket pola asuh tersebut dianalisis kemudian 

siswa dikelompokkan berdasarkan pemilihan terbanyak dari angket pola 

asuh. Pola asuh tersebut antara lain pola asuh otoriter, pola asuh 

demokratis dan pola asuh permisif, sehingga dapat diperoleh 

kecenderungan pola asuh orang tua yang dimiliki pada masing-masing 

siswa.  

b. Data ditampilkan dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Riduwan 

(2013:66) menyebutkan bahwa “Distribusi frekuensi adalah penyusunan 

suatu data mulai dari yang terkecil sampai terbesar yang membagi 

banyaknya data ke dalam beberapa kelas.” Kegunaan distribusi frekuensi 

adalah untuk memudahkan pengolahan data dan dalam penyajian data, 

mudah dipahami serta mudah dibaca sebagai bahan informasi. 

  

3. Pengujian Hipotesis 

Menurut Umar (2008:104), “Hipotesis adalah suatu perumusan sementara 

mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal dan juga dapat 

menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya.” Pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini dilakukan dengan Analysis of Variance (ANOVA). “ANOVA 
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merupakan bagian dari metoda analisis statistika yang tergolong analisis 

komparatif (perbandingan) lebih dari dua rata-rata” Riduwan (2013 : 217). 

Menurut Soepeno (2002 : 172) “ANOVA merupakan teknis analisis yang 

fungsinya hampir sama dengan teknik t-tes, yaitu untuk menguji perbedaan mean 

(rerata) dari sampel.” Persyaratan menggunakan teknik ini yaitu diantaranya, 

sampel diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal, datanya harus 

berskala interval atau rasio.  

Berikut ini langkah-langkah perhitungan ANOVA  menurut Riduwan dan 

Sunarto (2012:133-134): 

Langkah 1. Membuat Ha dan H0 dalam bentuk kalimat 

Langkah 2. Membuat Ha dan H0 dalam bentuk statisitk 

Langkah 3. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik 

Langkah 4. Mencari Jumlah Kuadrat antar grup (JKA) dengan rumus : 

     ∑
 ∑    

 

   
  

 ∑   
 

 

 (
 ∑    

 

   
  

 ∑    
 

   
  

 ∑    
 

   
)   

 ∑   
 

 
 

Langkah 5. Mencari Derajat Kebebasan antar grup dengan rumus: dkA = A-

1 

Langkah 6. Mencari Kuadrat Rerata Antar group (    ) dengan rumus : 

     
   

   
 

Langkah 7. Mencari Jumlah Kuadrat Dalam antar group ( JKD) dengan 

rumus : 

     ∑  
  ∑

 ∑    
 

   
  

          ∑   

 

  ∑   

 

  ∑   

 

 (
 ∑    

 

   
  

 ∑    
 

   
  

 ∑    
 

   
) 

Langkah 8. Mencari derajat kebebasan dalam antar group (dkD ) dengan 

rumus : dkD = N-A 

Langkah 9. Mencari Kuadrat Rerata Dalam antar group (KRD ) dengan 

rumus : 
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Langkah 10. Mencari nilai Fhitung dengan rumus :  

         
   

   
 

Langkah 11. Menentukan Kaidah Pengujian 

Jika Fhitung  ˃ F tabel  maka tolak H0 artinya signifikan 

                Fhitung ≤ F tabel  maka terima H0 artinya tidak signifikan 

Langkah 12. Mencari Ftabel dengan rumus: 

       Ftabel = F(1-α) (dkA,dlD) 

  Cara mencari = Ftabel  dkA = Pembilang 

     dkD = Penyebut 

Langkah 13. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

 

Tabel 3.6 

Tabel Ringkasan Anova Satu Jalur 

 

Sumber 

Variansi ( SV) 

derajat 

kebebasa

n 

( dk) 

Jumlah Kuadrat (JK) 

Kuadra

t Rerata 

( KR) 

Fhitung Ftabel  

Antar Group 

(A) 

A-1 
∑

 ∑    
 

   
  

 ∑   
 

 
 

   

   
 

   

   
 

α = 

0.05 

Dalam Group  

( D) 

N-A 
∑  

  ∑
 ∑    

 

   
  

   

   
 

Keterangan: 

 

Total N-1 
∑  

  
 ∑   

 

 
  

 

Langkah 14. Simpulkan 
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4. Hipotesis Statistik 

Peneliti mengajukan hipotesis statistik sebagai berikut: 

- Ha: µ1 = µ2 ≠ µ3,   Terdapat perbedaan prestasi belajar siswa 

berdasarkan pola asuh orang tua (otoriter, demokrasi dan permisif). 

- H0: µ1= µ2 = µ3,  Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa 

berdasarkan pola asuh orang tua (otoriter, demokrasi dan permisif). 

 


