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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab tiga disajikan alur dan rancangan dari penelitian yang dilakukan, 

diawali dengan penentuan desain penelitian yang ditetapkan, penyusunan 

instrumen yang akan digunakan, instrumen yang akan digunakan, pengumpulan 

data yang dilakukan, dan diakhiri dengan langkah-langkah dalam menganalisis 

data untuk melihat hubungan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yakni pendekatan yang 

menggunakan angka-angka pada hasil pengolahan data dalam proses menganalisis 

dan menginterpretasi hasil penelitian. Pendekatan kuantitatif menuntut adanya 

rancangan penelitian yang menspesifikasikan objeknya secara eksplisit 

dieleminasikan dari objek-objek yang lain yang tidak diteliti.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yakni metode korelasional yang 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Metode penelitian 

korelasional terdiri dari dua variabel atau lebih, namun penelitian yang dilakukan 

termasuk pada korelasi sederhana. Terdapat satu variabel bebas (X) dan satu 

variabel terikat (Y). Manajemen waktu berperan sebagai variabel bebas (X) dan 

prestasi belajar berperan sebagai variabel terikat (Y). Koefisien korelasi yang 

dihasilkan mengindikasikan tingkatan derajat hubungan antara manajemen waktu 

dengan prestasi belajar peserta didik. Masing-masing variabel digambarkan 

sebagai berikut. 

  

Gambar 3.1 

Hubungan Antar Variabel 

 

Manajemen 

Waktu (X) 

Prestasi Belajar 

(Y) 
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3.3 Partisipan 

Partisipan penelitian merupakan siswa berprestasi dalam bidang olahraga 

(atlet) di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

Partisipan penelitian ditentukan berdasarkan karakteristik sebagai berikut. 

1. Partisipan merupakan siswa yang terdaftar secara aktif di SMAN 6 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 

2. Partisipan merupakan siswa yang memiiki prestasi dalam bidang 

olahraga pada cabang olahraga tertentu. 

 

3.4 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian adalah siswa atlet yang terdaftar secara aktif di 

SMAN 6 Bandung berjumlah 77 orang. Berikut jumlah populasi secara spesifik. 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi 

Kelas Jumlah 

X MIPA 1 1 

X MIPA 2 4 

X MIPA 3 1 

X MIPA 4 2 

X MIPA 5 1 

X MIPA 6 3 

X IPS 1 3 

X IPS 2 2 

X IPS 3 2 

XI MIPA 1 2 

XI MIPA 2 2 

XI MIPA 3 2 

XI MIPA 4 2 

XI MIPA 6 4 

XI IPS 1 5 

XI IPS 2 2 

XII MIPA 1 2 

XII MIPA 2 1 

XII MIPA 3 4 

XII MIPA 5 8 

XII MIPA 6 1 

 XII MIPA 7 1 

II IPS 1 16 

XII IPS 2 4 

XII IPS 3 2 

Total 77 
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Sampel dalam penelitian merupakan bagian yang mampu mewakili dari 

jumlah serta karakteristik yang terdapat pada populasi. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, populasi tidak mencapai angka 100 orang responden, maka 

penelitian mengambil 100% dari jumlah populasi yang ada di SMAN 6 Bandung 

yakni sebanyak 77 orang responden. Dengan demikian penggunaan seluruh 

populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut 

dengan teknik sensus/sampel jenuh. 

 

3.5 Pengembangan Instrumen Penelitian 

3.5.1 Definisi Operasional Variabel 

Terdapat dua variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas dan terikat. 

Variabel bebas adalah manajemen waktu sedangkan variabel terikat adalah 

prestasi belajar. Definisi operasional verbal dari kedua variabel sebagai berikut. 

1. Manajemen Waktu 

Manajemen waktu merupakan bentuk keterampilan siswa atlet SMAN 

Negeri 6 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 Kelas X, XI, dan XII berupa tindakan 

dan kemampuan untuk memilih serta memutuskan kegiatan yang lebih penting 

dan bersifat prioritas. Waktu yang dimiliki siswa efisien digunakan untuk kegiatan 

yang hanya memberikan dampak positif bagi dirinya juga semua orang yang 

terlibat dalam kehidupannya, tingkat manajemen waktu seseorang ditandai dengan 

tiga aspek yakni penetapan tujuan dan prioritas, mekanisasi dan manajemen 

waktu, serta kontrol pada waktu, ketiganya di jelaskan sebagai berikut. 

a. Penetapan tujuan dan prioritas, penetapan tujuan dan prioritas 

dikaitkan dengan apa yang akan dan ingin dicapai atau apa yang 

dibutuhkan untuk memperoleh dan membuat prioritas dari tugas yang 

penting untuk mencapai tujuan. 

b. Mekanisasi dan manajemen waktu, meliputi proses dari rencana yang 

hendak dilakukan 

c. Kontrol pada waktu, berhubungan dengan perasaan dapat mengatur 

waktu dan pengkontrolan terhadap kegiatan yang dapat memengaruhi 

penggunaan waktu.  
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2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dalam penelitian didefinisikan sebagai keberhasilan belajar 

yang didapat dari nilai raport, terdiri dari hasil ulangan harian, ulangan semester, 

total nilai dari jumlah mata pelajaran yang diampu, serta rata-rata nilai raport yang 

diperoleh oleh siswa yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga (atlet) di 

SMAN 6 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 

Pada variabel terikat yakni prestasi belajar tidak berdasarkan instrumen, 

melainkan mengacu pada data siswa dan daftar nilai raport siswa yang sudah 

tercatat di SMAN 6 Bandung. 

3.5.2 Kisi- kisi Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa angket pada variabel 

bebas yakni manajemen waktu, sedangkan untuk variabel terikat dilakukan 

dengan adanya data yang sudah tersedia di sekolah berdasarkan nilai raport. 

a. Instrumen Manajemen Waktu 

Instrumen manajemen waktu yang digunakan dikembangkan dari aspek-

aspek yang merujuk pada pendapat Therese Hoff Macan mengenai 

manajemen waktu dan kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator. 

Kisi-kisi instrumen manajemen waktu sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Manajemen Waktu (Sebelum Uji Validitas) 

 

Aspek  Indikator  No Sebaran Item JML 

Favorable (+) Unfavorable 

(-) 

Penetapan 

tujuan dan 

prioritas 

Siswa mengetahui cita-cita 

yang hendak dicapai 

1,2 3 3 

Siswa mengetahui kebutuhan 

yang mampu mewujudkan 

citacitanya  

4,5 6 3 

Siswa mampu menentukan 

prioritas dari tugas yang 

penting 

7,8,10,11 9 5 

Mampu mencapai tujuan dari 

prioritas 

12,13,14,15,16 17 6 

Mekanisasi dan 

manajemen 

waktu 

Mengetahui rencana yang 

akan dilakukan 

18,20,21 19 4 

Mengetahui target yang akan 

dicapai selanjutnya 

22, 23, 24 25 4 

Mampu memilih kegiatan 

yang lebih penting dan 

memiliki tujuan yang jelas 

26,27,28 29 4 

Kontrol pada 

waktu 

Mampu mengatur waktu 30, 31 32, 33 4 

Mampu menghindari 

kegiatan yang dapat 

membuang waktu dengan 

sia-sia 

35, 37, 38 34, 36 5 

Mampu megefisienkan 

waktu dengan kegiatan yang 

positif 

39, 40,41,42 43 5 

Memiliki fokus terhadap 

kegiatan yang dipilih 

44, 45, 46, 49, 

50, 

47, 48 7 

Jumlah  50 
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3.6 Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.6.1 Uji Kelayakan Instrumen 

Uji kelayakan instrumen dilakukan dengan proses judgement atau evaluasi 

terhadap pernyataan yang dibuat oleh peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara 

konstruk instrumen dengan landasan teoritis, ketepatan penggunaan bahasa untuk 

subjek yang menjadi responden. Proses judgement dilakukan dengan cara peneliti 

meminta bantuan kepada pihak yang dianggap ahli pada bidang yang diukur oleh 

peneliti. Proses pengujian melibatkan 3 dosen, dua dosen dari Program Studi 

Bimbingan dan Konseling dan satu dosen dari program studi Pendidikan Anak 

Usia Dini. Uji kelayakan instrumen  dilakukan pada bulan Desember 2018, lembar 

pengesahan uji kelayakan instrument terdapat dalam lampiran. Berikut hasil uji 

kelayakan instrumen yang telah dilakukan.  

1. Berdasarkan konstruk, instrumen dipertimbangkan berdasarkan kesesuaian 

antara aspek, indikator dan item pernyataan, juga dalam kesesuaian 

maksud pernyataan yang dibuat peneliti. Pada instrumen manajemen 

waktu terdapat kata dalam indikator yang diulang dalam sebuah item 

pernyataan sehingga dilakukan revisi dengan menggunakan kata lain yang 

memiliki makna yang sama.  

2. Berdasarkan isi, terdapat item yang kurang sesuai sehingga terdapat 

beberapa item pernyataan yang dihapus ataupun direvisi hingga dapat 

dikatakan memadai dilihat dari kesesuaian antara landasan teori dengan 

aspek, indikator, dan item pernyataan. 

3. Berdasarkan bahasa, instrument dipertimbangkan berdasarkan kesesuaian 

redaksi kata dan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan maksud 

dan tujuan dari item pernyataan yang diberikan. Berdasarkan uji kelayakan 

yang telah dilakukan terdapat beberapa kata yang harus diperbaiki hingga 

dapat dikatakan memadai serta bahasa yang digunakan tepat dan dapat 

dimengerti oleh responden. 

3.6.2 Uji Keterbacaan 

Uji keterbacaan instrumen dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman 

setiap butir pernyataan agar sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. 

Secara keseluruhan semua butir pernyataan dapat dipahami. Uji keterbacaan 
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dilakukan terhadap siswa dengan karakteristik yang sama dengan subjek 

penelitian yaitu siswa atlet yang mewakili tiap jenjang Kelas X, XI, dan XII 

berjumlah 9 orang. 

3.6.3 Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk menguji ketepatan instrumen dalam mengukur 

variabel penelitian yang diukur. Penentuan validitas instrumen, digunakan 

pemodelan Rasch melalui Software Winsteps Rash Model For Windows. 

Pemeriksaan item valid digunakan analisis pada Tabel 13.1 yaitu Item Measure 

dengan memeriksa tiga kolom yaitu Outfit MNSQ, Outfit Z Standard dan Pt 

Measure Corr, dengan penjelasan kriteria sebagai  berikut. 

1) Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) yang diterima: 0,5 < MNSQ < 1,5 

digunakan untuk menguji konsistensi jawaban siswa dengan tingkat 

kesulitan butir soal; 

2) Nilai Outfit Z-Standard (ZSTD) yang diterima: -2,0 < ZSTD < 2,0 

digunakan untuk mendeskripsikan how much ( kolom hasil measure) 

merupakan butir outliner, tidak mengukur atau terlalu mudah atau sulit; 

3) Nilai Point Measure Correlation (PT Mean Corr): 0,4 < Pt Measure Core< 

0,85 digunakan untuk mendeskripsikan butir pernyataan yang tidak 

dipahami, direspon berbeda atau membingungkan dengan item lain. 

4) Unidimensionalitas instrumen pada tabel 23. Unidimensiolitas sebagai 

ukuran penting untuk mengevaluasi ketetapan instrumen yang 

dikembangkan mengukur yang seharusnya diukur, dengan prasyarat 

unidimensionalitas minimal sebesar 20%. Uji dimensionalitas yang 

dilakukan dengan memeriksa tabel 23 menunjukkan: 1) nilai raw variance 

pada instrumen manajemen waktu yaitu sebesar 32,9% Nilai pada instrumen 

telah memenuhi persyaratan minimal uji unidimensionalitas. 

Uji validitas dilakukan terhadap populasi penelitian yang digunakan dengan 

jumlah 77 orang. Hasil uji coba pada instrumen manajemen waktu yang berjumlah 

50 butir menunjukkan terdapat 34 item valid dan 16 item yang tidak valid. Secara 

spesifik dijabarkan hasil uji validitas instrumen manajemen waktu pada Tabel 3.3,  

sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Manajemen Waktu 

 

Keterangan  No Item Jumlah 

Valid 1, 2, 3, 4, 5,7,8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49 

34 

Tidak Valid 6, 9, 10, 11, 25, 26, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 43, 47, 50 16 

 

Item yang tidak valid dibuang karena tidak layak untuk digunakan, setelah 

dilakukan uji validitas maka insrumen manajemen waktu dapat digunakan. Kisi-

kisi instrumen setelah uji validitas digambarkan pada Tabel 3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Manajemen Waktu (Sesudah Uji Validitas) 

 

Aspek Indikator No Sebaran Item JML 

Favorable 

(+) 

Unfavorabl

e (-) 

Penetapan 
tujuan dan 

prioritas 

Siswa mengetahui cita-cita yang 
hendak dicapai 

1,2 3 3 

Siswa mengetahui kebutuhan yang 

mampu mewujudkan citacitanya  

4,5  2 

Siswa mampu menentukan prioritas 
dari tugas yang penting 

6, 7  2 

Mampu mencapai tujuan dari 

prioritas 

8, 9, 10, 11, 

12 

13 6 

Mekanisasi 

dan 

manajemen 

waktu 

Mengetahui rencana yang akan 

dilakukan 

14, 16, 17 15 4 

Mengetahui target yang akan dicapai 

selanjutnya 

18, 19, 20  3 

Mampu memilih kegiatan yang lebih 

penting dan memiliki tujuan yang 

jelas 

21, 22  2 

Kontrol pada 
waktu 

Mampu mengatur waktu 23, 24   2 

Mampu menghindari kegiatan yang 
dapat membuang waktu dengan sia-

sia 

26, 27 25 3 

Mampu megefisienkan waktu dengan 

kegiatan yang positif 

28, 29  2 

Memiliki fokus terhadap kegiatan 

yang dipilih 

30, 31, 32, 

34 

33 5 

 Jumlah 29 5 34 
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Berdasarkan Tabel 3.4, terdapat 34 item yang valid yang dapat digunakan. 

Pernyataan yang positif berjumlah 29 item dan pernyataan negatif berjumlah 5 

item. Pernyataan mewakili setiap indikator dari aspek manajemen waktu.  

Maka instrumen yang digunakan dalam penelitian berjumlah 34 item yang 

mewakili tiga aspek manajemen waktu yakni aspek penetapan tujuan dan 

prioritas, aspek mekanisasi dan manajemen waktu. Serta aspek kontrol pada 

waktu. Instrumen penelitian dapat dilihat dalam lembar lampiran. 

3.6.4 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi dari pengukuran yakni seberapa 

jauh pengukuran yang dilakukan berkali-kali akan menghasilkan informasi yang 

sama. Uji Reliabilitas dalam penelitian menggunakan bantuan Software Winsteps 

Rasch Model For Windows dengan Rasch Model.  

Uji Reliabilitas suatu instrumen dilakukan dengan memeriksa nilai alpha 

Cronbach pada Tabel 3.5 Kriteria Nilai alpha Cronbach. Adapun kriteria 

pengukuran reliabilitas yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Kriteria Nilai alpha Cronbach 

No Kriteria Rentang 

1 Buruk < 0,5 

2 Jelek 0,5-0,6 

3 Cukup 0,6-0,7 

4 Bagus 0,7-0,8 

5 Bagus Sekali >0,8 

Sumber (Sumintono dan Widhiarso, 2015. hal 109) 

Berdasarkan pada uji reliabilitas instrumen manajemen waktu diperoleh 

nilai alpha Cornbach sebesar 0,81 dengan kategori bagus sekali. Berdasarkan 

pada hasil dari nilai alpha Cornbach dapat dipahami instrumen menunjukkan skor 

yang bagus sekali, stabil dan konsisten untuk digunakan. 

Selain dilihat dari alpha Cornbach dalam menguji reliabilitas instrumen 

dipertimbangkan pula nilai person reliability dan item reliability. Berikut kriteria 

pengukuran person dan item reliability. 
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Tabel 3.6 

Kriteria Person Reliability dan Item Reliability 

Rentang Kategori 

< 0,67 Lemah 

0,67-0,80 Cukup 

0,81-0,90 Bagus  

0,91-0,94 Bagus Sekali 

              > 0,94 Istimewa 

    Sumber (Sumintono dan Widhiarso, 2015. hal 109) 

 Berdasarkan uji reliabilitas yang telah dilakukan, instrumen manajemen 

waktu memiliki nilai person reliability sebesar 0,77 termasuk dalam kategori 

cukup dengan item reliability 0,96 yang masuk ke dalam kategori istimewa. 

Berikut ringkasan hasil uji reliabilitas pada instrumen manajemen waktu. 

Tabel 3.7 

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

 Mean 

Measure 

Separation Reliability Alpha 

Cronbach 

 

 

 

Person 1,28 1,81 0,77 
    0,81 

Manajemen 

Waktu  Item 0,0 4,98 0,96 

 

3.6.5 Uji Ketepatan Skala 

Uji ketepatan skala dilakukan untuk mengidentifikasi ketepatan skala dan 

daya pembeda setiap item pada instrumen  yang akan digunakan untuk 

menganalisis data. Berikut contoh uji ketepatan skala item 1 pada instrumen 

manajemen waktu. 

Tabel 3.8 

Contoh Uji Ketepatan Skala (Manajamen Waktu) 

No. 

Item 

Kategori 

Skor 

Jawaban 

Ordinal 

Frekue

nsi 

Proporsi Proporsi 

Kumulatif 

Z Densitas 

{f(z)} 

Nilai Hasil 

Penskalaan 

1 1 1 0,013 0,013 0,033 -2,227 1,000 

2 6 0,078 0,091 0,164 -1,335 1,905 

3 47 0,610 0,701 0,347 0,528 3,075 

4 23 0,299 1,000 0,000  4,037 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Alat bantu dalam 

mengumpulkan data yang dilakukan pada penelitian berupa angket 

(questionnaire) dan nilai raport. Angket berisi daftar pernyataan yang diberikan 

kepada partisipan berkaitan dengan variabel bebas dalam penelitian yang 

didalamnya terdapat pilihan jawaban yang telah ditentukan. Proses pengumpulan 

data terdiri dari sebagai berikut. 

3.7.1 Verifikasi Data 

Verifikasi data dilakukan guna untuk menyeleksi data yang akan diolah. 

Kegiatan menyeleksi data dilakukan dengan melihat kelengkapan data yang di isi 

oleh partisipan berkaitan dengan instrumen yang di isi dan data identitas 

partisipan. Tahap verifikasi data antara lain: 1) meninjau kesesuaian angket yang 

disebar dan data yang terkumpul; 2) meninjau data yang sudah terkumpul 

berkaitan dengan  kesesuaian dan petunjuk pengisian; 3) mengurutkan jawaban 

responden secara sistematis sampai pada jawaban terakhir; 4) melakukan 

penyekoran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan rekapitulasi data yang 

diperoleh; 5) melakukan pengolahan dan perhitungan data statistik untuk 

mengetahui hubungan antar variabel yaitu manajemen waktu dan prestasi belajar. 

3.7.2 Penyekoran Instrumen 

Penyekoran instrumen manajemen waktu menggunakan skala sikap yang 

ditemukan oleh Rensis Likert. Gejala sosial yang diteliti berkaitan dengan variabel  

manajemen waktu. 

Adapun alternatif  jawaban yaitu terdiri dari empat pilihan yaitu sangat tidak 

sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). 

Skoring data pada setiap item Skala Likert memiliki nilai dengan bobot 

yang berbeda sebagai berikut.  

1) Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 4 untuk pernyataan negatif atau 

skor 1 pada pernyataan positif. 

2) Tidak Sesuai (TS) dengan skor 3 untuk pernyataan negatif dan skor 2 pada 

pernyataan positif. 
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3) Sesuai (S) memiliki skor 2 untuk pernyataan negatif dan skor 3 untuk 

pernyataan positif. 

4) Sangat Sesuai (SS) memiliki skor 1 untuk pernyataan negatif dan skor 4 

pada pernyataan positif. 

3.7.3 Pengkategorian 

Kategorisasi untuk pengelompokan instrumen manajemen waktu terdiri dari 

tiga kelompok yaitu efektif, cukup efektif, dan tidak efektif. Adapun 

pengkategorian untuk prestasi belajar yang mengacu pada nilai raport 

dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu A (Amat Baik), B (Baik), C 

(Cukup), D (Kurang). Pengkategorian dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus masing-masing sebagai berikut: 

Pengkategorian Manajemen Waktu 

Sebelum proses perhitungan pengkategorian dilakukan beberapa tahapan 

untuk menghitung rata-rata ideal dari data yang telah di dapatkan. Berikut 

dijabarkan rumus untuk mencari skor maksimum yang kemudian dilanjutkan 

kedalam rumus rata-rata ideal. 

Skor Maksimum =   

 

 

Perhitungan untuk rata-rata ideal manajemen waktu siswa berprestasi dalam 

bidang olahraga (Atlet), dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a) Skor Maksimum = (34 x 4) + (34 x 1) 

= (136) + 34) 

= 170 

b) Rata-rata Ideal = ½ x skor maksimum 

= ½ x 170 

= 85 

c) Standar Deviasi Ideal   = 1/3 x rata-rata ideal 

= 1/3 x 85 

= 28,3  

 

(Jumlah butir item valid x Skor Maksimum Skala Likert) + 

(Jumlah Butir item valid x Skor minimum skala likert) 
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Data variabel penelitian perlu dikategorikan agar lebih mudah dalam 

menafsirkan hasil data yang diperoleh. Hasil data yang telah diperoleh kemudian 

dikategorikan ke dalam 3 kategori (Azwar, 2012, hlm. 149), yaitu. 

Pengkategorian data berdasarkan instrumen manajemen waktu dapat 

dijabarkan sebagai berikut:  

1) Kategori tinggi= X > M+1(SD) 

= X > 85+1(28,3) 

= X > 85+28,3 

= X > 113,3 

2) Kategori rendah= X < M – 1(SD) 

 = X <85– 1(28,3) 

 = X < 85 – 28,3 

 = X < 56,7 

3) Kategori sedang= 56,7 < X < 113,3 

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui rentang kategori manajemen waktu  

peserta didik yang ditampilkan pada Tabel 3.8 

 

Tabel 3.9 

Kategori Manajemen Waktu Peserta Didik 

Rentang Kategorisasi Interpretasi 

X ≥ 

Mean 

X ≥ 

113,3 

Efektif Siswa dikatakan berada pada kategori efektif ketika siswa 

atlet  telah berhasil mencapai 3 dari seluruh aspek yang 

terdapat dalam kerangka manajemen waktu. Ketiga aspek 
meliputi: 1. Penetapan tujuan dan prioritas; 2. Mekanisasi 

dan manajemen waktu; serta 3. Kontrol pada waktu   

E< CE 

< TE 

56,7 < 

X < 

113,3 

Cukup 

Efektif 

Siswa dikatakan berada pada kategori cukup efektif ketika 

siswa atlet hanya mampu mencapai 2 diantara 3 aspek yang 

tedapat dalam kerangka manajemen waktu, kedua aspek 
meliputi:1. Mekanisasi dan manajemen waktu, serta 2. 

Kontrol pada waktu  

 

X ≤ 

Mean 

 

X ≤ 

56,7 

Tidak Efektif Siswa dikatakan berada pada kategori tidak efektif ketika 

siswa atlet hanya mampu mencapai 1 dari 3 aspek atau 

tidak sama sekali mampu mencapai ke 3 aspek yang 

terdapat dalam kerangka manajemen waktu,  

 

Kategorisasi = Nilai rata-rata ± | (Nilai Standar Deviasi) 
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Pengkategorian Prestasi Belajar 

Sebelum proses perhitungan pengkategorian dilakukan beberapa tahapan 

untuk menghitung rata-rata ideal dari data yang telah di dapatkan. Berikut 

dijabarkan rumus rata-rata ideal. 

 

 

Keterangan: KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

Skor Ideal = 100-75 

   4 

= 25 

 4 

= 6,25 

= 6 

Maka didapatkan nilai 6 sebagai rentang dari masing-masing kategori, 

setelah dilakukan perhitungan dengan rumus rata-rata ideal, maka kategorisasi 

prestasi belajar dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Skor Ideal = Skor Maximum – KKM 

Jumlah Kelompok Kategori 
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Tabel 3.10 

Pengkategorian Prestasi Belajar 

Interval Kategori Interpretasi 

100 –94 Amat Baik Siswa dikatakan berada pada kategori amat baik ketika siswa atlet mampu melewati 15 mata pelajaran 

untuk kelas X, dan 14 mata pelajaran untuk kelas XI dan XII dengan nilai diatas nilai KKM dan 

cenderung mencapai nilai maksimum. Adapun beberapa mata pelajaran yakni: Pendidikan Agama 

Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Seni Budaya, Penjasorkes, Pendidikan Kewirausahaan, 

Matematika, Sejarah, Bahasa. Inggris, Bahasa.Indonesia, Bahasa.Sunda, Kimia/Ekonomi (sesuai 

penjurusan), Fisika/Sosiologi (sesuai penjurusan), Biologi/Geologi (sesuai penjurusan), Peminatan, 

Lintas Minat 1, dan Lintas Minat 2. Yang membedakan pencapaian mata pelajaran pada jenjang kelas 

X dan XI, XII hanya pada Lintas Minat 2 

93-87 Baik Siswa dikatakan berada pada kategori baik ketika siswa atlet mampu melewati 15 mata pelajaran untuk 

kelas X, dan 14 mata pelajaran untuk kelas XI dan XII dengan nilai diatas nilai KKM. Adapun 

beberapa mata pelajaran yakni: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Seni Budaya, 

Penjasorkes, Pendidikan Kewirausahaan, Matematika, Sejarah, Bahasa. Inggris, Bahasa.Indonesia, 

Bahasa.Sunda, Kimia/Ekonomi (sesuai penjurusan), Fisika/Sosiologi (sesuai penjurusan), 

Biologi/Geologi (sesuai penjurusan), Peminatan, Lintas Minat 1, dan Lintas Minat 2. Yang 

membedakan pencapaian mata pelajaran pada jenjang kelas X dan XI, XII hanya pada Lintas Minat 2 

86- 80 Cukup Siswa dikatakan berada pada kategori cukup ketika siswa atlet mampu melewati 15 mata pelajaran 

untuk kelas X, dan 14 mata pelajaran untuk kelas XI dan XII dengan nilai setara dengan nilai KKM 

yang telah ditetapkan sekolah. Adapun beberapa mata pelajaran yakni: Pendidikan Agama Islam, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Seni Budaya, Penjasorkes, Pendidikan Kewirausahaan, Matematika, 

Sejarah, Bahasa. Inggris, Bahasa.Indonesia, Bahasa.Sunda, Kimia/Ekonomi (sesuai penjurusan), 

Fisika/Sosiologi (sesuai penjurusan), Biologi/Geologi (sesuai penjurusan), Peminatan, Lintas Minat 1, 

dan Lintas Minat 2. Yang membedakan pencapaian mata pelajaran pada jenjang kelas X dan XI, XII 

hanya pada Lintas Minat 2 
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Interval Kategori Interpretasi 

79-73 Perlu 

Dimaksimal

kan 

Siswa dikatakan berada pada kategori perlu dimaksimalkan ketika siswa atlet mengampu 15 mata 

pelajaran untuk kelas X, dan 14 mata pelajaran untuk kelas XI dan XII dengan nilai dibawah nilai 

KKM atau terdapat beberapa mata pelajaran yang belum tuntas untuk dipelajari. Adapun beberapa mata 

pelajaran yakni: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Seni Budaya, Penjasorkes, 

Pendidikan Kewirausahaan, Matematika, Sejarah, Bahasa. Inggris, Bahasa.Indonesia, Bahasa.Sunda, 

Kimia/Ekonomi (sesuai penjurusan), Fisika/Sosiologi (sesuai penjurusan), Biologi/Geologi (sesuai 

penjurusan), Peminatan, Lintas Minat 1, dan Lintas Minat 2. Yang membedakan pencapaian mata 

pelajaran pada jenjang kelas X dan XI, XII hanya pada Lintas Minat 2 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Proses analisis dan pengolahan data bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

dan tujuan penelitian, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Kecenderungan umum manajemen waktu siswa atlet diketahui dari data 

yang telah dikumpulkan melalui questionare yang telah dikerjakan oleh siswa 

atlet, kemudian data dikumpulkan dan dijumlahkan untuk mengetahui skor akhir 

yang dimiliki oleh masing-masing siswa atlet. Selanjutnya untuk mengetahui 

kecenderungan umum manajemen waktu siswa atlet dilakukan dengan 

penjumlahan berdasarkan nilai ideal yaitu mencari nilai rata-rata. Rata-rata skor 

merupakan setengah dari nilai skor maksimal. Setelah rata-rata didapatkan, 

dilakukan pencarian standar deviasi yang berguna untuk menentukan bagaimana 

sebaran data dalam sampel dengan mengambil sepertiga dari nilai rata-rata. Hasil 

data yang telah diperoleh melalui pencarian skor ideal kemudian dikategorikan ke 

dalam tiga kategori dengan rumus kategori dicari dari nilai rata-rata ditambahkan 

atau dikurangkan dengan standar deviasi (Azwar, 2012, hlm. 149).  

Kecenderungan umum prestasi belajar mengacu pada data yang sudah 

tersedia di sekolah, yakni menggunakan nilai raport siswa pada semester ganjil 

yang dijumlahkan kemudian dicari nilai rata-rata dari mata pelajaran yang 

beragam sesuai dengan jenjang kelas. Pada kelas X nilai raport dijumlahkan dari 

nilai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Seni 

Budaya, Penjasorkes, Pendidikan Kewirausahaan, Matematika, Sejarah, Bahasa. 

Inggris, Bahasa.Indonesia, Bahasa.Sunda, Kimia/Ekonomi (sesuai penjurusan), 

Fisika/Sosiologi (sesuai penjurusan), Biologi/Geologi (sesuai penjurusan), 

Peminatan, Lintas Minat 1, dan Lintas Minat 2. Bagi kelas XI dan XII nilai raport 

didapatkan dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan 

Kewarganegaraan, Seni Budaya, Penjasorkes, Pendidikan Kewirausahaan, 

Matematika, Sejarah, Bahasa. Inggris, Bahasa.Indonesia, Bahasa.Sunda, 

Kimia/Ekonomi (sesuai penjurusan), Fisika/Sosiologi (sesuai penjurusan), 

Biologi/Geologi (sesuai penjurusan), Peminatan, Lintas Minat 1. Perolehan skor 

akhir siswa disesuaikan dengan pengkategorian skor berdasarkan panjang interval 

yang ditetapkan oleh SMAN 6 Bandung.  
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Uji korelasi dilakukan untuk mengatahui apakah terdapat hubungan atau 

tidak antara manajemen waktu siswa atlet dengan prestasi belajarnya. Teknik 

analisis data yang dilakukan menggunakan non-parametrics, yakni uji korelasi 

yang dikembangkan oleh Spearman. Arah hubungan korelasi dinyatakan dengan 

tanda aljabar didepan koefisien korelasi (Furqon, 2013). Tanda positif (+) atau 

tanpa tanda aljabar sama sekali menunjukan adanya hubungan linier yang positif 

(searah), sedangkan tanda negatif (-) menunjukan hubungan linier negatif 

(berlawanan arah). Hubungan positif menunjukan skor yang tinggi pada suatu 

perubah berkaitan dengan skor yang tinggi pula  dengan perubah lain, begitupun 

sebaliknya. Hubungan yang negatif di lain pihak, menunjukan keterkaitan skor 

yang sebaliknya. Secara umum dapat dikatakan koefisien korelasi akan bergerak 

antara 0,00 sampai dengan 1,00 (tanpa memperhatikan tanda aljabar) menunjukan 

hubungan yang semakin kuat. Begitupun sebaliknya, koefisien korelasi yang 

mendekati nol (0,00) menandakan hubungan semakin lemah. Hasil perhitungan 

hubungan Spearman rho dapat diketahui besar hubungan antara variabel dan 

signifikasi hubungan yang ditampilkan melalui angka serta arah hubungan antara 

variabel yang memiliki dua kemungkinan yakni berarah positif  atau negatif. 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan sebagai berikut.  

1. Tahap Persiapan 

Tahapan persiapan yang dilakukan meliputi: (1) studi pendahuluan di 

sekolah untuk menentukan masalah penelitian yang ditetapkan; (2) melakukan 

studi literatur mengenai topik masalah untuk mendapatkan Grand teori dari 

masalah penelitian yang berkaitan dengan topik yang ditetapkan; (3) menentukan 

variabel penelitian; (4) menentukan rancangan penelitian; (5) menjabarkan 

konsep/variabel agar lebih operasional kedalam instrument penelitian serta (6) 

pembuatan surat perizinan penelitian. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data yang dilakukan meliputi: (1) penyebaran 

instrumen manajemen waku kepada responden; (2) penyampaian petunjuk 

pengisian instrumen manajemen waktu kepada responden; (3) pengumpulan 
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instrumen manajemen waktu; serta (4) pengumpulan data nilai raport akhir 

semester responden. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data yang dilakukan meliputi: (1) verifikasi data; (2) 

penyekoran data; serta (3) analisis data. 

4. Tahap Akhir 

Tahapan akhir yang dilakukan meliputi: (1) menentukan hasil penelitian 

sekaligus jawaban dari hipotesis penelitian; serta (2) menulis laporan penelitian. 

 


