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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelian 

3.1.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

kuantitatif, dimana dengan pendekatan kuantitatif peneliti dapat mencari tahu 

pengaruh military parenting terhadap identitas diri anak remaja menggunakan 

angka dan ilmu statistik, yang mana menurut Kasiram (2008: 149) ilmu statistik 

dan angka adalah alat analisis dalam penelitian kuantitatif. Kuantitatif merupakan 

penelitian yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan sempit atau tertutup dengan 

data numerik (Creswell, 2016: 25) yang mana dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan kuesioner tertutup . 

Dengan penelitian kuantitatif, peneliti akan menguji teori pola asuh 

Baumrind dan teori Sosialisasi Robert M.Z Lawang yang menjadi pisau analisis 

yang kemudian diidentifikasi dan dihubungkan pada variabel military parenting  

dan variabel identitas diri yang akan diteliti dengan menerapkan prosedur statistik 

menggunakan Statistical Product and Service Solutions atau SPSS for windows 25. 

Selain itu, dengan penelitian kuantitatif yang diterapkan pada penelitian ini, peneliti 

dapat lebih mudah menjalankan penelitian ini dikarenakan pendekatan ini berjalan 

secara sistematis yang mana apabila dilakukan sesuai aturan maka peneliti dapat 

emmeproleh hasil analisis mengenai pengaruh military parenting terhadap identitas 

diri anak remaja yang lebih akurat, lebih jelas, spesifik, dan rinci. 

Dengan demikian, peneliti memilih menggunakan pendekatan kuantitatif 

karena dirasa mampu menjawab rumusan masalah dan menganalisis penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pengaruh Military Parenting Terhadap 

Identitas Diri Anak Remaja (Studi Deskriptif pada Siswa di SMAN 14 Kota 

Bandung)”, sehingga dengan menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian ini 

akan menjadi lebih jelas, spesifik, dan rinci serta akan menghasilkan hasil analisis 

yang akurat. 
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3.1.2  Metode Pengumpulan data 

Berdasarkan pendekatan kuantitatif, maka metode penelitian yang 

digunakan dalam peneliti adalah metode deskriptif. Dimana metode deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan military parenting dan identitas diri sebagai 

bentuk dari suatu gejala atau fenomena menggunakan angka atau data statistik 

dengan instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup, dimana peneliti 

sudah menyiapkan jawaban sehingga responden hanya tinggal menjawab dalam hal 

ini peneliti menggunakan google form sebagai media kuesioner tertutup. Peneliti 

juga menggunakan skala likert yang bertujuan untuk mengukur pendapat atau sikap 

dalam menguji instrument penelitian. 

Penggunaan metode angket ini akan memudahkan peneliti dalam 

mengumpulkan data karena peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai 

military parenting dan pembentukan identitas diri anak remaja sesuai dengan apa 

yang terjadi melalui jawaban dari responden. Maka dari itu metode ini sangat cocok 

digunakan dalam meneliti pengaruh military parenting  terhadap identitas diri anak 

remaja di SMAN 14 Bandung. 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan unit atau gejala yang akan diteliti 

(Priyono, 2008). Sedangkan menurut Supardi (1993) populasi merupakan 

keseluruhan individu ataupun subyek yang berada pada wilayah dan waktu tertentu 

yang akan diteliti. Suatu kesatuan yang akan diteliti dapat berupa obyek mati 

ataupun obyek hidup. Sedangkan menurut Sugiyono (2009, hlm. 80) populasi 

merupakan generalisasi objek maupun subyek yang memiliki karakteristik tertentu 

pada wilayah tertentu yang man hal ini akan diteliti dan kemudia ditarik 

kesimpulannya.  

Berdasarkan pendapat di atas, populasi pada penelitian ini yang tersebar 

pada dua Angkatan saja yaitu kelas 10 dan kelas 11 baik jurusan IPA maupun 

jurusan IPS sebanyak 600 siswa/i. hal tersebut dikarenakan kelas 12 sudah tidak 

lagi menjadi siswa/i aktif dan tidak dapat dihitung kedalam populasi penelitian ini. 
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Yang mana populasi tersebut kemudian dapat dilihat persebarannya berdasarkan 

tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3. 1 - Populasi 

Angkatan Jenis 

Kelamin 

Jurusan Jumlah 

IPA IPS  

X Perempuan 128 62 190 

Laki-Laki 84 40 124 

XI Perempuan 116 59 175 

Laki-laki 80 31` 111 

Total 600 

 

3.2.2  Sampel 

Berdasarkan populasi yang telah dijelaskan, tidak memungkinkan penelti 

untuk meneliti semua populasi yang tercatat, maka dari itu peneliti mengambil 

sampel untuk mewakili populasi yang telah tercatat.  

Adapun Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling 

dengan Teknik random sampling. Purposive sampling digunakan karena jenis 

sampel ini membutuhkan ciri-ciri khusus yang ditetapkan peneliti sesuai dengan 

tujuan penelitian sedangkan Teknik random sampling dipilih karena pengambilan 

sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa ada strata.  

Dalam penelitian ini, untuk menentukan sampel penelitian, peneliti 

menggunakan rumus slovin atau yang dapat juga disebut rumus Yamane dengan 

presisi atau estimasi kesalahan 10% yang dapat dilihat sebagai berikut: 

                   

Gambar 3. 1- Rumus Slovin 

Sumber: (Imran, 2017) 

Dengan keterangan: 
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n = sampel  

N = populasi 

d = presisi/ estimasi kesalahan (10%) 

n = 
600

600.0,102+1
 

n = 
600

600.0,01+1
 

n = 
600

6+1
 

n = 
600

7
 

n = 85,7 

n = 86 

Dari hasil perhitungan diatas, sampel dalam penelitian ini berjumlah 

86 siswa di SMAN 14 Bandung.  

3.3  Instrumen Penelitian 

 Peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam mengumpulkan data 

penelitian iniyang mana bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu 

pengaruh military parenting atau pola asuh militer oleh orangtua terhadap identitas 

diri anak remaja. Berdasarkan hipotesis penelitian, ada dua variabel yang akan 

diujikan yaitu pengaruh military parenting sebagai variabel X dan identitas diri 

sebagai variabel Y. 

3.3.1 Instrumen Variabel Military Parenting 

Military parenting atau yang disebut juga dengan pola asuh militer 

merupakan sebuah pola pendampingan yang dilakukan atau dimiliki oleh orang tua 

dengan profesi militer. Yang mana dalam pola asuh ini orangtua menerapkan hal-

hal yang dilakukan atau dimiliki seorang anggota militer seperti karakter dan pola 

hidup pada pengasuhan anak. Anak dengan military parenting di atur atau diasuh 

dengan tata tertib atau pola hidup sebagai seorang militer. Yang mana pola asuh ini 

bertujuan untuk menciptakan anak dengan karakteristik tangguh seperti seorang 

militer.  

3.3.1.1 Spesifikasi Instrumen 
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 Pada penelitian ini, peneliti mengambil indicator penelitian dari variabel 

gaya pendampingan orang tua oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Muslima  tahun 2015 dengan judul “ Pola Asuh Orang Tua terhadap Kecerdasan 

Finansial Anak” dan pola asuh militer oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Putri & Yani pada tahun 2015 dengan judul Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga 

Militer Asrama Batalyon Infantry Lintas Udara 503 di Kecamatan Mojosari 

Kabupaten Mojokerto”, yang meliputi: 

a) Overprotective  

b) Responsivity 

c) Rejection 

d) Acceptance 

e) Domination 

f) Submission 

g) Punitiveness 

h) Affection  

Indikator-indikator tersebut mewakili variabel pola asuh militer atau 

military parenting yang kemudian disusun menjadi kisi-kisi instrument penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 - Instrument Penelitian military parenting 

Military Parenting Nomor Soal Jumlah Soal 

overprotective 1,2,3,4,5 5 

Responsivity 6,7,8,9,10 5 

rejection 11,12,13,14,15 5 

acceptance 16,17,1819,20 5 

domination 21,22,23,24,25 5 

submission 26,27,28,29,30 5 

punitiveness 31,32,33,34,35 5 

Affection 36,37,38,39,40 5 

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2021 

3.3.1.2 Pengisian dan Penyekoran Instrumen 

 Instrument variabel military parenting disajikan dalam skala likert yang 

tersusun dalam angket atau kusioner yang diisi dengan rentang jawaban “Sangat 

Tidak Setuju (STS)” hingga “Sangat Setuju (SS)”. Alasan peneliti menggunakan 
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skala ini dalam bentuk kuesioner atau angket adalah untuk menghindari resiko 

jawaban samar samar dan jawaban ragu. Jawaban yang dipilih pada kuesioner ini 

diberikan skor sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 - Penyekoran Instrumen Military Parenting 

Pilihan jawaban  Skor  

Sangat tidak setuju 1 

Tidak setuju 2 

setuju 3 

Sangat setuju 4 

 

3.3.2 Instrumen Variabel Identitas Diri 

Identitas berdasarkan  KBBI merupakan keadaan khusus seseorang atau 

identitas juga merupakan cerminan diri seseorang yang berasal dari asal usul 

dirinya, latar belakang keluarga, ekonomi, dan lainnya yang memenuhi syarat 

membentuk dirinya. Diri dijabarkan oleh Hall dan Lindzey (1993:91) sebagai pusat 

kepribadian, di sekitar mana semua sistem lain mengelompok. 

Menurut Marcia (dalam Oktari, 2018) identitas diri adalah unsur penting 

yang menunjukkan atau menggambarkan personaliti seseorang, semakin baik 

struktur pemahaman diri seseorang berkembang maka akan semakin sadar 

kelemahan dan kelebihannya dalam menjalani kehidupan. 

3.3.2.1 Spesifikasi Instrumen 

Variabel penggambaran identitas diri pada anak remaja mengacu pada ciri 

identitas diri remaja dalam penelitian Ashari tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

a) Pemaknaan diri 

b) Kepercayaan diri 

c) Daya tanggap 

d) Pengambilan keputusan 

e) Rencana masa depan 

f) Pemahaman diri 

g) Peran di masyarakat 
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h) Kekurangan dan kelebihan diri  

Indikator-indikator tersebut mewakili variabel penggambaran identitas diri 

yang kemudian disusun menjadi instrumen variabel identitas penelitian, sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 4 - Instrumen Variabel Identitas Diri 

Identitas Diri Nomor Soal Jumlah Soal 

Pemaknaan diri 41,42,43,44,45 5 

Kepercayaan diri 46,47,48,49,50 5 

Daya tanggap 51,52,53,54,55 5 

Pengambilan keputusan 56,57,58,59,60 5 

Rencana masa depan 61,62,63,64,65 5 

Pemahaman diri 66,67,68,69,70 5 

Peran di masyarakat 71,72,73,74,75 5 

Kekurangan dan 

kelebihan diri 

76,77,78,79,80 5 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021 

3.3.2.2 Pengisian dan Penyekoran Instrumen 

Instrument variabel identitas diri disajikan dalam skala likert yang tersusun 

dalam angket atau kusioner yang diisi dengan rentang jawaban “Sangat Tidak 

Setuju (STS)” hingga “Sangat Setuju (SS)”. Alasan peneliti menggunakan skala ini 

dalam bentuk kuesioner atau angket adalah untuk menghindari resiko jawaban 

samar samar dan jawaban ragu. Jawaban yang dipilih pada kuesioner ini diberikan 

skor sebagai berikut: 

Tabel 3. 5 - Penyekoran Instrumen Identitas Diri 

Pilihan jawaban  Skor  

Sangat tidak setuju 1 

Tidak setuju 2 

setuju 3 

Sangat setuju 4 

 

3.3.3 Uji Validitas 

 Menurut Sugiono (dalam Zahra & Rina, 2018) validitas merupakan alat 

ukur yang menunjukkan derajat ketepatan antara data yang dikumpulkan engan 
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objek penelitian. Uji validitas juga diambil dari data kuesioner yang dibuat oleh 

peneliti. 

 Dalam penelitian ini, uj validitas menggunakan (SPSS) software 

Corellation pearson product 25 for windows. Suatu instrumen akan dikatakan valid 

apabila nilai signifikasi nya lebih dari 5% atau 0,361 serta nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

Berikut adalah hasil uji validitas dari variabel Imilitary parenting (Variabel X) 

Tabel 3. 6 - Hasil Uji Validitas Military Parenting 

Indikator No.soal t Hitung t Tabel 

(n=30) 

keterangan 

Overprotective 1 0,595 0,361 Valid 

2 0,084 0,361 Tidak Valid 

3 0,431 0,361 Valid 

4 0,551 0,361 Valid 

5 0,259 0,361 Tidak Valid 

Permissiveness 6 0,678 0,361 Valid 

7 0,698 0,361 Valid 

8 0,389 0,361 Valid 

9 0,395 0,361 Valid 

10 0,252 0,361 Tidak Valid 

Rejection 11 -0,002 0,361 Tidak Valid 

12 0,237 0,361 Tidak Valid 

13 0,492 0,361 Valid 

14 0,502 0,361 Valid 

15 -0,197 0,361 Tidak Valid 

Acceptance 16 0,564 0,361 Valid 

17 0,571 0,361 Valid 

18 0,556 0,361 Valid 

19 0,273 0,361 Tidak Valid 

20 0,263 0,361 Tidak Valid 

Domination 21 0,639 0,361 Valid 
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22 0,580 0,361 Valid 

23 0,331 0,361 Tidak Valid 

24 -0,002 0,361 Tidak Valid 

25 0,559 0,361 Valid 

Submission 26 0,070 0,361 Tidak Valid 

27 0,515 0,361 Valid 

28 0,480 0,361 Valid 

29 0,251 0,361 Tidak Valid 

30 0,136 0,361 Tidak Valid 

Punitiveness 31 -0,028 0,361 Tidak Valid 

32 0,703 0,361 Valid 

33 0,168 0,361 Tidak Valid 

34 -0,005 0,361 Tidak Valid 

35 0,438 0,361 Valid 

Affection 36 0,658 0,361 Valid 

37 0,596 0,361 Valid 

38 0,739 0,361 Valid 

39 0,469 0,361 Valid 

40 0,610 0,361 Valid 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021) 

Hasil perhitungan uji validitas diatas mengenai military parenting, dari total 

40 indikator, 24 item dinyatakan valid sedangkan 16 diantaranya dinyatakan tidak 

valid. Maka dari itu, peneliti hanya menggunakan 24 item valid sebagai instrument 

penelitian yang sah. Kemudian, perhitungan yang sama juga digunakan pada 

pengukuran variabel Y ini. Yang mana berikut merupakan hasil uji validitas dari 

variabel identitas diri (variabel Y). 

 

Tabel 3. 7 - Hasil Uji Validitas Identitas Diri 

Indikator No.soal t Hitung t Tabel 

(n=30) 

keterangan 

41 0,322 0,361 Tidak Valid 
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Pemaknaan 

diri 

42 0,209 0,361 Tidak Valid 

43 0,461 0,361 Valid 

44 0,212 0,361 Tidak Valid 

45 0,665 0,361 Valid 

Kepercayaan 

diri 

46 0,556 0,361 Valid 

47 0,252 0,361 Tidak Valid 

48 0,470 0,361 Valid 

49 0,726 0,361 Valid 

50 0,477 0,361 Valid 

Daya 

Tanggap 

51 0,705 0,361 Valid 

52 0,784 0,361 Valid 

53 0,615 0,361 Valid 

54 0,519 0,361 Valid 

55 0,555 0,361 Valid 

Pengambilan 

Keputusan 

56 0,527 0,361 Valid 

57 -0,048 0,361 Tidak Valid 

58 0,370 0,361 Tidak Valid 

59 0,565 0,361 Valid 

60 0,161 0,361 Tidak Valid 

Rencana 

Masa Depan 

61 0,136 0,361 Tidak Valid 

62 0,181 0,361 Tidak Valid 

63 0,019 0,361 Tidak Valid 

64 0,549 0,361 Valid 

65 -0,134 0,361 Tidak Valid 
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Pemahaman 

diri 

66 0,458 0,361 Valid 

67 0,472 0,361 Valid 

68 0,594 0,361 Valid 

69 0,621 0,361 Valid 

70 0,233 0,361 Tidak Valid 

Peran di 

Masyarakat 

71 0,282 0,361 Tidak Valid 

72 0,263 0,361 Tidak Valid 

73 0,580 0,361 Valid 

74 0,227 0,361 Tidak Valid 

75 0,359 0,361 Tidak Valid 

Kekurangan 

dan 

kelebihan 

diri 

76 0,269 0,361 Tidak Valid 

77 0,603 0,361 Valid 

78 -0,034 0,361 Tidak Valid 

79 0,345 0,361 Tidak Valid 

80 0,337 0,361 Tidak Valid 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021) 

Hasil perhitungan uji validitas diatas mengenai identitas diri, dari total 40 

indikator, 21 item dinyatakan valid sedangkan 19 diantaranya dinyatakan tidak 

valid. Maka dari itu, peneliti hanya menggunakan 21 item valid sebagai instrument 

penelitian yang sah. 

 

3.3.4 Uji Reliabilitas 

 Menurut indrawati (dalam Zahra & Rina, 2018), uji reliabilitas merupakan 

alat uji yang mengandung konsistrensi dan tingkat kepercayaan pada suatu 

pengukuran. Yang mana uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach’s alpha. 

Dengan uji reliabilitas, peneliti bisa mendapatkan hasil penelitian yang valid dan 

reliabel. 
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 Pengujian reliabilitas ini juga menggunakan  (SPSS) software Corellation 

pearson product 24 for windows. Instrumen dapat dikatakan valid atau reliabel 

apabila nilai cronbach’s alpha lebih besar daripada nilai > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =0,361  

Tabel 3. 8 - Uji Reliabilitas 

Cronbach’s alpha Jumlah item keterangan 

0,915 80  Reliabel 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2021) 

Berdasarkan perhitungan diatas mengenai hasil cronbach’s alpha, sebanyak 

80 item indicator dinyatakan reliabel karena hasil Cronbach alpha menunjukkan 

angka lebih besar daripada nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 0,915 yang merupakan angka yang jauh 

lebih besar sehingga dengan ini dapat dinyatakan bahwa angket penelitian ini 

dianggap sangat konsisten dan mampu dijadikan instrumen penelitian yang sah. 

3.3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.5.1 Angket 

Angket merupakan salah satu metode penelitian yang didalamnya terdapat 

rangkaian pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk memperoleh data (Oliver, 

2013). Angket atau kuesioner dari penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup 

yang mana jawaban dari pernyataan dalam kuesioner sudah disediakan oleh 

peneliti, sehingga responden hanya tinggal memilih jawaban sesuai dengan 

gambaran dirinya. Dalam penelitian ini kuesioner tertutup dibuat menggunakan 

media sosial google form sebagai media yang memudahkan penyebaran data disaat 

pandemi dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan hasil kuesioner dari 

responden 

Dalam penelitian ini, Teknik angket digunakan untuk mengetahui pengaruh 

military parenting terhadap identitas diri anak remaja. Pada pelaksanaan penelitian 

ini, siswa sebagai anak remaja diarahkan untuk mengisi angket atau kuesioner yang 

telah dibuat berdasarkan keadaan diri sebenar-benarnya guna menggambarkan 

identitas diri yang terbentuk. Data yang diperoleh dari kuesioner atau angket adalah 

skor dari pola asuh dan identitas diri. 
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3.3.5.2 Observasi 

 Observasi merupakan alah satu metode penelitian dengan cara mengamati 

objek penelitian (Oliver, 2013). Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh 

peneliti adalah melakukan pengamatan atau observasi pada siswa SMAN 14 

Bandung dalam bentuk wawancara dengan staff atau pihak sekolah guna 

memperkaya sumber penelitian dan memperhatikan perilaku-perilaku siswa di 

SMAN 14 Bandung pada saat proses KBM ketika praktik mengajar sebagai bentuk 

pengamatan. Observasi dilakukan guna peneliti mendapatkan data dan sumber-

sumber informasi yang akurat. 

3.3.5.3 Studi Literatur 

Teknik pengumpulan data dengan metode studi literatur ini adalah dengan 

cara menghimpun atau mengumpulkan data kepustakaan seperti bahan bacaan 

berbagai buku, berbagai jurnal, dan terbitan lainnya yang selaras dengan topik 

penelitian (Marzali, 2016) Dokumen yang menjadi sumber data tidak harus selalu 

teks tetapi juga dapat berupa gambar, pamflet, spanduk, dan laporan jurnalistik. 

Dalam penelitian ini, sumber literatur yang digunakan oleh peneliti guna 

menambah informasi adalah baik jurnal, maupun buku yang berkaitan dengan pola 

asuh militer atau military parenting dan identitas diri, dan makna anak remaja itu 

sendiri, yang mana studi literatur ini juga digunakan sebagai acuan pada penemuan 

penelitian terdahulu.  

3.3.5.4 Studi Dokumentasi 

 Studi dokumentasi adalah salah satu metode penelitian yang mempelajari 

dokumen-dokumen sebagai tambahan data atau informasi yang berkaitan dengan 

penelitian (Ahdiani, 2013). Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang 

digunakan yaitu, peneliti meminta dokumen-dokumen dari pihak sekolah, seperti 

bukti peneybaran google form pada pihak sekolah untuk siswa yang bersangkutan 

yaitu  siswa dari orangtua yang berprofesi sebagai anggota TNI atau anggota 

Militer, dokumentasi instrument penelitian, dan bukti hasil dari kuesioner pada 

google form. 
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Teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah dengan memotret 

semua dokumen atau data-data yang berkaitan. Metode ini juga dilakukan agar data 

dan informasi yang didapatkan benar-benar bersifat orisinil dari tempat penelitian. 

3.4   Prosedur Penelitian 

 Peneliti menggunakan kuantitatif sebagai metode dalam penelitian, 

sehingga tercatat tahapan-tahapan yang terukur secara sistematis dan jelas. Yang 

mana tahapan tersebut tertuang sebagai berikut: 

a) Tahap I: Persiapan yang meliputi, menentukan masalah, studi pendahuluan, 

perumusan nmasalah, pemilihan pendekatan, menentukan variabel dan 

sumber data, melakukan observasi dan mengajukan instrument penelitian 

b) Tahap II: Pelaksanaan penelitian yang meliputi, pemberian angket atau 

kuesioner pengaruh military parenting terhadap identitas diri anak remaja 

c) Tahap III: Analisis yang meliputi, peneliti menganalisis semua data yang 

diperoleh dengan Teknik analisis data 

d) Tahap IV: Kesimpulan yang meliputi pengambilan kesimpulan dari data 

yang telah dianalisis dan pembuatan laporan 

3.5  Analisis Data Kuantitatif 

Pada bagian ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik analasis data kuantitatif melalui bantuan software SPSS 25 for 

windows dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.1 Uji Normalitas Data  

Pada penelitian kuantitatif ini, uji normalitas data digunakan untuk 

mengetahui sampel yang diambil apakan berasal dari populasi normal atau tidak. 

Normal atau tidaknya sampel dapat mempengaruhi Teknik uji itu sendiri. 

Bagi populasi yang normal maka akan menggunakan Teknik analisis 

parametrik, namun apabila data tidak normal maka digunakan Teknik analisis non 

parametrik. 

3.5.2 Uji Liniearitas 

Pada penelitian kuantitatif ini, uji liniearitas digunakan untuk mengetahui 

apakah dua variabel memiliki hubungan yang liniear atau tidak. uji liniearitas juga 
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digunakan untuk memperlihatkan apakah data data yang berada pada data sampel 

terletak dalam garis lurus (Rumini, 2012) 

3.5.3 Regresi Linear Sederhana 

Pada penelitian kuantitatif yang menggunakan dua variabel atau bivariat, 

regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara 

variabel X dan variabel Y pada penelitian ini. 

3.5.4 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan proses dari pendugaan parameter dalam populasi. Dalam 

penelitian ini, uji hipotesis digunakan untuk mencari tahu apakah hipotesis 

penelitian dapat diterima atau ditolak. Uji hipotesis dapat diukur menggunakan 

signifikasi korelasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Taraf signifikan sebesar 5%. Besaran taraf signifikasi dipilih berdasarkan 

ukuran baku batas toleransi kesalahan dalam penelitian ilmu sosial. Selain 

itu juga ditentukan peneliti berdasarkan besarnya populasi penelitian.  

b) Apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻1diterima dan 𝐻0 ditolak  

c) Apabila 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙>𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak 

3.5.5 Analisis Koefisien Determinasi 

Dalam penelitian kuantitatif ini, Analisis Koefisien Determinasi dilakukan 

untuk melihat besaran prediksi atau kontribusi pengaruh yang diberikan oleh 

variabel penyebab (X) terhadap variabel akibat (Y). 

 


