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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini hendak mengkaji tentang pengaruh pemanfaatan smartphone 

terhadap pola belajar, hasil belajar dan minat baca siswa di SMA Negeri 

Kabupaten Sleman Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

adalah pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan kuantitatif merupakan 

penelitian yang banyak menggunakan angka mulai dari pengumpulan data hingga 

hasil dari penelitiannya. 

Sedangkan  jenis  dari  penelitian  ini  adalah  survey,  sebab penelitian  ini  

 merupakan metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen 

pengumpulan datanya. Tujuannya dari itu adalah untuk memperoleh informasi 

tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Menurut 

wikipedia pengertian Penelitian survei adalah merupakan suatu teknik 

pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan 

yang diajukan pada responden dalam berbentuk sample dari sebuah populasi. Di 

dalam  penelitian survei, peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab 

akibat antar variabel tanpa adanya intervensi peneliti. 

M. Nazir (2005) mengemukakan bahwa Pengertian Penelitian survei 

adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala 

yang ada dan mencari keterangan secara faktual baik itu mengenai  institusi sosial, 

ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau  individu. 
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Dengan demikian, nantinya dapat diketahui dari data yang diperoleh yang  

telah  dianalisis  mengenai  seberapa  besar  variabel  independen memiliki  

pengaruh  terhadap  variabel dependen  yang  ditunjukkan  dengan  angka-angka  

mengingat penelitian ini merupakan yang menggunakan penelitian k uantitatif. 

B. Tempat dan Waktu penelitian. 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa SMA Negeri yang ada di 

kabupaten Sleman, Yogyakarta  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu di laksanakan 

pada bulan Mei sampai dengan Juni 2018. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi ialah keseluruhan dari semua data dalam suatu lingkup dan waktu 

yang diperhatikan oleh peneliti. Populasi itu sendiri terdari banyaknya data yang 

ada, jika setiap orang memberikan setiap datanya maka populasinya dapat 

dikatakan sama dengan banyak jumlah orangnya. 

Menunjukkan  ciri  dari  populasi  itu di antaranya.  istilah  yang  dikenal 

dengan  besaran  rata-rata,  bentangan  rata-rata,  simpangan  variansi, simpangan  

baku  sebagai  parameter  populasi.  Parameter dari  suatu  populasi tertentu yaitu 

nilainya tetap  apabila terjadi perubahan nilai maka berubah pula  populasinya. 

Ada banyak yang menyebutkan pengertian populasi itu sendiri diantaranya 

yang sering dipelajari, dalam pengertian populasi  adalah  keseluruhan objek  
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penelitian  yang  terdiri  dari  manusia,  benda,  hewan,  tumbuhan, gejala,  nilai  

tes,  atau  peristiwa  sebagai  sumber  data  yang  memiliki karakteristik tertentu di 

dalam suatu penelitian. 

Tabel 1 Tempat penelitan. 

No Nama Alamat 
1 SMA N 1 

Cangkringan 
Jl. Merapi Golf Bedoyo 
Wukirsari Cangkringan 
Sleman 55583 

2 SMA N 1 Depok Jl. Babarsari Caturtunggal 
Depok Sleman 55281 

3 SMA N 1 Gamping Jl. Tegalyoso Banyuraden 
Gamping Sleman 55293 

4 SMA N 1 Godean Sidokarto Sidokarto Godean 
Sleman 55564 

5 SMA N Kalasan Bogem Tamanmartani 
Kalasan Sleman 55571 

6 SMA N 1 Minggir Jl. Pakeran Sendangmulya 
Minggir Sleman 55562 

7 SMA N 1 Mlati Cebongan Tlogodadi Mlati 
Sleman 55286 

8 SMA N 1 Ngaglik Jl. Yogya-Pulowatu 
Donoharjo Ngaglik. Sleman 
55581 

9 SMA N 2 Ngaglik Sukoharjo Sukoharjo 
Ngaglik Sleman 55581 

10 SMA N 1 Ngemplak Jangkang Manisrenggo 
Bimomartani Ngemplak 
Sleman 55584 

11 SMA N 1 Pakem Jl. Kaliurang KM 19 Pakem 
Sleman 55582 

12 SMA N 1 Prambanan Jl. Madubaru Madurejo 
Prambanan Sleman 55572 

13 SMA N 1 Sayegan Tegalcentan Margoagung 
Seyegan Sleman 55561 

14 SMA N 1 Sleman Jl. Magelang KM 14 
Caturharjo Sleman 55515 
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15 SMA N 2 Sleman Brayut Pandowoharjo 
Sleman 55512 

16 SMA N 1 Tempel Banjarharjo Pondokrejo 
Tempel Sleman 55552 

17 SMA N 1 Turi Gununganyar Donokerto 
Turi Sleman 55551 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diselidiki dalam bentuk  

mini  (miniatur  population). Begitu  pula  menurut  Suharsimi Arikunto bahwa 

sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Lebih  lanjut  

Suharsimi  mengatakan  penentuan  sampel apabila subyeknya  kurang  dari  100,  

lebih  baik  diambil  semua selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 

10-15% atau 20-25%  dan  juga bisa  lebih. Teknik  pengambilan  sampel  yang  

digunakan dalam  penelitian ini  adalah  menggunakan  teknik  quota sampling 

untuk mengambil sekolah yang mempunyai kriteria tertentu yang bersangkutan 

dengan judul peneitian ini,di mana sekolah tersebut para siswa nya mempunyai 

dan memanfaatkan smartphone setidakanya 50% dari jumlah siswa yang ada,dari 

data yang ada telah di tentukan sampel nya sebagai berikut. 

Tabel 2 Sampel penelitan. 

No Nama Alamat 

1 SMA N 1 
Cangkringan 

Jl. Merapi Golf Bedoyo Wukirsari 
Cangkringan Sleman 55583 

2 SMA N 1 Depok Jl. Babarsari Caturtunggal Depok 
Sleman 55281 

3 SMA N 1 Ngaglik Jl. Yogya-Pulowatu Donoharjo 
Ngaglik. Sleman 55581 

4 SMA N 1 Godean Sidokarto Sidokarto Godean Sleman 
55564 
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D. Variabel Penelitian 

Menurut Sekaran (2013), macam-macam variabel penelitian dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Variabel Independent 

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

(dependent), baik secara positif atau negatif (Sekaran, 2013).Variabel independent 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Smartphone (X1) 

2.  Variabel Mediasi (Penghubung) 

Variabel  mediasi  (M)  atau  mediating  variabel  adalah  variabel  yang 

mempengaruhi  fenomena  yang  diobservasi  (variabel  dependen),  variabel 

mediasi sering juga disebut dengan variabel intervensi (intervening variabel), 

karena memediasi atau mengintervensi hubungan kausal variabel independen ke  

variabel  dependen (Jogiyanto, 2004:  154). Pada penelitian ini Pola Belajar 

merupakan variabel mediasinya.  

3. Variabel Dependent 

Variabel dependent disebut juga variabel terikat. Variabel terikat yaitu 

variable yang  dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat karena adanya variabel 

bebas. Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hasil 

Belajar (Y1), dan Motivasi Belajar (Y2). 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini ditentukan berdasarkan landasan teori yaitu 

pemanfaatan smaratphone, pola belajar, hasil belajar, dan motivasi belajar. Secara 

operasional variabel tersbut didefinisikan sebagai berikut: 
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1. Pemanfaatan Smartphone 

Pemanfaatan smarphone adalah kemampuan siswa untuk memanfaatkan 

kecanggihan teknologi khususnya smartphone, guna menunjang kegiatan 

pembelajaran baik di luar maupun di dalam sekolah. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur  pemanfaatan smartphone adalah pengetahuan tentang 

smartphone, fungsi smartphone, kelebihan smartphone, faktor yang 

mempengaruhi penggunaan smartphone, kaitannya dengan hasil belajar, dan 

kekurangan smartphone. 

2. Pola Belajar 

Pola belajar adalah tindakan yang dilakukan siswa untuk untuk 

mempersiapkan, mengikuti, maupun melakukan pembelajaran baik di luar 

maupun di dalam sekolah. Indikator yang digunakan untuk menentukan pola 

belajar adalah persiapan belajar, cara mengikuti pelajaran, pembuatan jadwal dan 

catatan, dan mengerjakan tugas. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam penelitian ini adalah nilai akhir yang diberikan guru 

kepada siswa dalam mata pelajaran Ekonomi, nilai tersebut merupakan nilai yang 

telah diolah oleh guru, dilihat dari nilai rapot siswa pada semester ganjil.. 

 

4. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah hal-hal apa saja yang melatarbelakangi siswa guna 

meningkatkan semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran baik di luar 

maupun di dalam sekolah. Indikator yang digunakan untuk menentukan motivasi 
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belajar adalah ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, minat 

dan ketajaman perhatian dalam belajar, berprestasi dalam belajar, dan mandiri 

dalam belajar. 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Teknik  

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu : 

a. Angket  

Angket digunakan untuk mengetahui bagaimana pengguanaan smartphone 

digunakan oleh para siswa dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang 

nantinya akan di jawab oleh siswa melalui pilihan jawaban yang sudah tersedia. 

b. Dokumentasi 

Tehnik ini dipakai karena adanya data yang tidak dapat diperoleh melalui 

angket atau hasil wawancara yang nantinya digunakan untuk melengkapi 

kebutuhan dalam penelitian. Dalam  penelitian ini dokumen yang digunakan 

untuk mengetahui  hasil  belajar siswa berupa nilai  UAS  semester  ganjil  mata  

pelajaran  Ekonomi siswa kelas XI di SMA Negeri Sleman Yogyakarta. 

c. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

menemukan dan menyusun hal – hal yang berupa permasalahan yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini. Wawancara yang digunakanpun tidak terstruktur. 
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b. Instrumen Pengumpulan Data 

Penggunaan  instrumen  dilakukan  untuk  mendukung  proses 

pengumpulan data dan memperoleh data yang  diinginkan, instrument tersebut 

berupa: 

1. Peneliti  menggunakan  kuisioner  atau  angket  untuk  mengumpulkan  

data dilapangan  untuk  mengetahui  data  tentang  penggunaan  android.  

Yang mana  butir  pernyataan  dalam  angket  dikembangkan  dari 

indikator  berdasarkan  teori  yang  relevan  dengan  masing-masing  

variabel penelitian.  Selanjutnya  pernyataan  tersebut  diukur  dengan  

menggunakan skala  likert.  Menurut  Riduwan  dan  Sunarto  skala  likert  

yaitu  skala  yang digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan  

persepsi  seseorang  atau sekelompok tentang kejadian atau gejala 

sosial.Jawaban dari setiap butir pernyataan  memiliki  tingkatan  dari  yang  

sangat  positif  sampai  ke  sangat negatif, yang berupa kata-kata dengan 

skor dari tiap pilihan jawaban atas pernyataan sebagai berikut: 

 

a)  Skor 4    : untuk jawaban selalu 

b)  Skor 3    : untuk jawaban sering kali 

c)  Skor 2    : untuk jawaban kadang-kadang 

d)  Skor 1    : untuk jawaban tidak pernah 

2. Peneliti  menggunakan  nilai  ujian  akhir  semester  ganjil  untuk  

mengetahui data  tentang  hasil  belajar  siswa  dan  dokumen-dokumen  

lain  yang  terkait dengan penelitian, misalnya dokumen mengenai profil 
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sekolah. Sedangkan untuk hasil belajar akan di lihat dari data sekunder 

yaitu,dilihat dari nilai rapot siswa pada semester ganjil.  

G. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

1. Uji  validitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 145), "validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen.Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan". Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data 

yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang realitas yang dimaksud. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan validitas isi 

dan validitas konstruk, dimana kedua validitas ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut. 

a. Uji Validitas Isi 

Uji validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Uji validitas isi 

dilakukan dengan mengkonsultasikan kepada para ahli (judgment exsperts). Hasil 

dari konsultasi dengan para ahli tersebut dijadikan masukan untuk 

menyempurnakan instrumen sehingga layak dipakai untuk mengambil data. 

b. Analisis Konstruk 

Setelah dilakukan pengujian validitas isi, selanjutnya dilakukan uji 

validitas kontruks (construct validity) dengan menggunakan Confirmatori Factor 

Analysis (CFA). Dengan menggunakan CFA, akan dilihat validitas konstruk yang 

terdiri dari komponen-komponen convergent validity dan discriminant 
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validity.Suatu variabel yang dianalisis dengan menggunakan CFA dikatakan 

mempunyai validita yang baik apabila nilaistandarzed loding factor-nya lebih 

besar atau sama dengan 0,5 dan lebih ideal jika lebih besar dari 0,7. Nilai tersebut 

merupakan bukti adanya convergent validity. 

Hasil pengujian validitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Item 
Variabel 

Loading 
Faktor 

Item 
Variabel 

Loading 
Faktor 

Item 
Variabel 

Loading 
Faktor 

ktb1 0.550 mpb25 0.851 mu23 0.849 
ktb2 0.289 mpb26 0.743 mu24 0.502 
ktb3 0.580 pb1 0.613 ma1 0.907 
ktb4 0.420 pb2 0.798 ki2 0.940 
ktb5 0.797 pb3 0.891 sb3 0.916 
ktb6 0.519 mp4 0.597 mdk4 0.773 
ktb7 0.573 mp5 0.693 ba5 0.347 
ktb8 0.548 mp6 0.839 po6 0.886 
ktb9 0.634 mp7 0.898 kop7 0.668 
ktb10 0.285 mp8 0.772 tren8 0.617 
ktb11 0.455 pj9 0.617 sosmed9 0.878 
ktb12 0.764 pj10 0.656 sosmed10 -0.840 
ktb13 0.560 pj11 0.797 m11 0.755 
ktb14 0.629 pj12 0.592 m12 0.913 
mk15 0.292 pj13 0.707 hb13 0.917 
mk16 0.638 pj14 0.376 hb14 0.840 
mk17 0.830 pj15 0.595 kp15 0.511 
mk18 0.851 pj16 0.619 kp16 0.940 
mk19 0.658 pj17 0.594 tm17 0.891 
mk20 0.481 mt18 0.505 tm18 0.858 
mk21 0.705 mt19 0.795 h19 0.567 
mk22 0.892 mt20 0.858     
mpb23 0.759 mt21 0.729     
mpb24 0.367 mu22 0.770     
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Berdasarkan hasil di atas, terdapat beberapa item variabel yang memiliki 

nilai loading faktor dibawah 0,50, sehingga harus dikeluarkan dari instrumen 

penelitian. Item-item tersebut antara lain: ktb2, ktb4, ktb10, ktb15, mk20, mpb24, 

pj14, ba5, dan sosmed9. Untuk item variabel yang memiliki loading faktor diatas 

0,50 layak digunakan untuk tahapan penelitian selanjutnya. Item-item yang telah 

valid tersebut selanjutnya dilakukan pengujian reliabilias. 

1. Uji Reliabilitas Instrumen  

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 154), "reliabilitas menunjukkan pada 

satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik". Suatu 

instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan berulang-ulang kali 

akan menghasilkan data yang sama, apabila berubah-ubah maka tidak dapat 

dikatakan reliabel. Untuk menguji reliabilitas instrumen, menurut Arikunto, 

(2010: 239) dapat digunakan teknik Alpha Cronbach’s. Instrumen penelitian 

dikatakan reliabel jika memiliki nilai Alpha Cronbach’s > 0,70 Irma Yuliani 

(2012: 61). 

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 

Variabel Cronbach’s Alpha 
Motivasi 0.868 
Pola Belajar 0.875 
Pemanfaatan  0.890 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa ketiga variabel penelitian telah 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha diatas 0,70, oleh karena itu ketiga variabel 

penelitian telah lolos uji reliabilitas. 
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Oleh karena seluruh variabel penelitian telah lolos uji instrumen, maka 

variabel-variabel tersebut layak digunakan untuk tahapan penelitian selanjutnya. 

2. Teknik Analisa Data 

 Menurut Sugiyono (2009:147) analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data 

dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Adapun analisis data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Analsis Deskriptif 

Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua yakni 

kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik (inferensi). Kegiatan 

mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh 

bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang 

lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan 

mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. 

Dalam penelitian ini, software yang digunakan adalah SPSS 21. 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap objek 

yang diteliti melalui data populasi tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistika deskriptif meliputi 

Mean (M), Median (Me), Modus (Mo), Standar Deviasi (SD), nilai maksimum 

dan nilai minimum, dan. Penyajian data menggunakan distribusi frekuensi, 

kategori kecenderungan dan pie chart distribusi kecenderungan (Sugiyono, 2012: 

29). 
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2. Uji Indikator (Outer Model) 

Uji indikator atau disebut juga Outer model atau measurement model adalah 

menguji hubungan antara indikator terhadap variabel konstruknya.  Dari uji 

indikator ini diperoleh  output  validitas dan realibilitas model yang diukur 

dengan kriteria: Convergent Validity, Discriminant Validity, dan  Composite 

Reliability menggunakan bantuan program SmartPLS 3.0 

a. Convergent validity  

Convergent Validity dapat diukur melalui korelasi antara skor indikator 

dengan konstruknya. Indikator itu sendiri secara individu dikatakan valid hanya 

jika  korelasi di atas 0,50. Jika ada salah satu  indikator yang tidak memenuhi 

syarat ini maka harus dibuang. 

b. Discriminant Validity 

Discriminant Validity diukur dari cross loading antara indikator dengan 

konstruknya. Indikator bisa dikatan valid jika hubungan indikator dengan 

konstruknya lebih tinggi dibandingkan dengan hubungannya dengan konstruk 

yang lain. 

c. Composite Reliability 

Jika composite reliability memiliki nilai diatas 0,70 maka konstruk dapat 

dinyatakan reliabel. 

3. Uji Hipotesis 

 berdasarkan pada substantive theory. Inner Model atau structural model 

sebenarnya merupakan uji hipotesis, yang menggambarkan hubungan dan 



75 
 

pengaruh antar variabel laten. Model persamaannya dapat dituliskan seperti 

dibawah ini. 

 

η = β0 + βη + гξ + ζ 

 

Dimana: 

η = vector endogen (dependen) variabel laten 

ξ = vector exogen (independen)  variabel laten  

ζ = vector residual 

Oleh karena PLS didesain untuk model recursive,  maka hubungan antar 

variabel laten dapat dispesifikasikan sebagai berikut: 

 

ηj = ∑iβji ηi + ∑i γjbξb + ζj 

 

Dimana: 

βji dan  γjb adalah koefisien jalur yang menghubungan predictor endogen dan 

variabel laten exogen ξb dan ηi sepanjang range indeks I dan b. Sedangkan ζj 

adalah inner residual variabel. 

Inner model  merupakan  pengujian terhadap model structural dilakukan 

dengan melihat nilai R-square sebagai uji goodness of fit model.  Selain itu juga 

dilakukan uji signifikansi pengaruh antar konstruk dengan melihat nilai koefisien 

parameter dan nilai signifikansi t-statistiknya. 

 



76 
 

4. Kriteria Penilaian PLS 

Sebagai tambahan penjelasan dari penggunaan PLS ini, disampaikan bahwa 

dalam penilaiinya terdapat criteria model PLS sebagaimana diajukan oleh Chin 

(1998) dalam Ghozali (2008)  seperti tabel berikut ini: 

 

Tabel 5. Kriteria Penilaian PLS 

No Kriteria Penjelasan 
1 Evaluasi Model 

Pengukuran 
a. Convergent Validity 
 
b. Discriminant Validiy 
 
 
 
c. Composite Reliability 

 
 

a. Nilai loading factor dan Average variance 
extracted (AVE) harus di atas 0,50 

b. Setiap indikator memiliki loading dan 
akar AVE lebih tinggi terhadap 
konstruknya dibandingkan dengan 
terhadap konstruk yang lainnya. 

c. Composite reliability nilai harus di atas 
0,70 

2 Evaluasi Model 
Struktural 
a. R2 untuk variabel 

latent endogen 
b. Estimasi koefisien 

jalur 

 
 
a. Hasil R2 sebesar  0,70 mengindikasikan 

bahwa model “Baik” 
b. Nilai estimasi untuk hubungan jalur 

dalam model struktural harus signifikan, 
yang dapat diperoleh dengan prosedur 
bootstrapping. (T value > 1,96) 

 

5. Analisis Jalur 

Analisis jalur pada prinsipnya adalah melakukan analisis terhadap model 

jalur dari suatu diagram yang menghubungkan antara variabel independen 

(eksogen), intervening (eksogen/endogen), dan dependen (endogen). Pola 

hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah dari variabel eksogen ke 

variabel endogen. Menurut Sarwono (2007), analisis jalur dapat dilakukan dengan 
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menghitung pengaruh langsung (Direct Effect), pengaruh tidak langsung (Indirect 

Effect), dan pengaruh total (Total Effect), dengan formula sebagai berikut: 

a. Pengaruh Langsung 

Xn → Y1 = sebesar koefisien parameter sesuai output (a) 

Xn → Y2 = sebesar koefisien parameter sesuai output (b) 

Y1 → Y2 = sebesar koefisien parameter sesuai output (c) 

b. Pengaruh Tidak Langsung 

Xn → Y1 → Y2 = sebesar a x c (d) 

c. Pengaruh Total 

Xn → Y1 → Y2 = sebesar a + d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


