
III. METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh

strategi belajar terhadap tingkat keterampilan komputer/computer literarcy siswa

SLTA, karena itu penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian

deskriptif adalah prosedur pemechan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian (seseorang,

lembaga, masyarakat dan lain-lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

tampak atau sebagaimana adanya (Hadar Nawawi, 1991: 25).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei ialah penelitian

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai

alat pengumpulan data yang pokok (Masri Singarimbun, 2006:3). Ciri khas

penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya

dengan menggunakan kuesioner (Masri Singarimbun, 2006:5). Kuesioner

merupakan lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku.
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B. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan-batasan terhadap masalah-masalah variabel

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga tujuan dan arahnya tidak

menyimpang. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi Belajar adalah suatu garis-garis besar haluan dalam belajar untuk

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2. Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah proses, penggunaan sebagai alat

bantu, manipulasi, dan pengelolaan komunikasi dan informasi

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan

untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-

tiap variabel. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Strategi belajar siswa

Dalam strategi belajar siswa dibedakan menjadi 2 (dua) strategi belajar yaitu:

a. Strategi belajar mandiri

Strategi belajar mandiri merupakan strategi belajar yang bersifat

individual yang efektif bagi siswa dalam belajar.

b. Strategi belajar tidak mandiri

Strategi belajar tidak mandiri merupakan strategi belajar yang bersifat

kolaborasi yang efektif dengan guru, orang tua atau teman pada siswa

dalam belajar
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2. Computer literacy

Computer literacy merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk

menggunakan komputer dan teknologi secara efisien. Computer literacy

dapat juga mengarah kepada tingkat kenyamanan yang seseorang miliki

dengan menggunakan program-program komputer dan aplikasi-aplikasi

lainnya yang berhubungan dengan komputer.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan

diduga (Singarimbun dan Efendi, 1987:108). Populasi dalam penelitian ini

adalah remaja, siswa SLTA swasta di Bandar Lampung yang laboratorium

komputernya telah terkoneksi ke internet dan tidak, serta SLTA swasta yang

tidak ada laboratorium komputer dan belum terkoneksi ke internet.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu

yang juga memiliki karakteristik tertentu (Hasan, 2002:44). Sampel dalam

penelitian ini adalah siswa kelas 1 dan 2 (atau kelas 10 dan 11) tiap sekolah

dari 3 sekolah.

Sampel penelitian ini diambil dengan beberapa tahap :

1. Tahap I adalah mengklasifikasikan sekolah berdasarkan keadaaan

kesenjangan digitalnya yaitu keadaan laboratorium dan koneksitasnya

terhadap internet.
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2. Tahap II, dari jumlah klasifikasi tahap 1 ditetapkan 3 sampel SLTA swasta

dengan tekhnik ” sample random sampling” yang masing-masing

mewakili 3 kategori kesenjangan digital :

1. SLTA swasta yang mempunyai Lab Komputer dan terkoneksi ke

internet. (SLTA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung).

2. SLTA swasta yang mempunyai Lab Komputer dan belum  / tidak

terkoneksi ke internet. (SLTA Arjuna Bandar Lampung).

3. SLTA swasta yang tidak/belum mempunyai Laab Komputer ( SLTA

YPPL Panjang Bandar Lampung).

3. Tahap III, menetapkan sampel penelitian yaitu siswa yang menjadi

responden. Dengan cara ” cluster sampling ” yang diambil masing-masing

1 kelas dari kelas 10 dan kelas 11.

Jumlah sampel yang diambil dari masing-masing kelas dapat dijelaskan pada

tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah sampel yang diambil dari masing-masing kelas

Kelas Muhammadiyah
2

Arjuna YPPL Panjang Total

n=84 n=52 N=64
L P L P L P

XI 13 31 8 25 9 25 111
XII 10 30 4 15 8 22 89
Total 23 61 12 40 17 47 200
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E. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Survey

Melakukan survey keadaan laboratorium komputer sebagai sarana praktek

mata pelajaran TIK dan keadaan koneksitas internet di sekolah.

2. Kuesioner

Sampel akan diberi kuesioner berkenaan dengan masalah penelitian.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data dari berbagai literatur pendukung penelitian seperti data-

data tentang pelaksanaan mata pelajaran TIK, keadaan sekolah, prestasi

sekolah, dan dokumentasi siswa.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data dari lapangan maka tahapan selanjutnya adalah

mengadakan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Editing dilakukan untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh,

kesempurnaan jawaban maupun kejelasan dalam penulisan.

2. Koding

Koding merupakan taharap dimana jawaban responden diklasifikasikan

menurut jenis pertanyaan dengan jalan memberi tanda pada tiap-tiap data

termasuk dalam kategori yang sama.
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3. Tabulasi

Tabulasi adalah mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa secara

teratur dan sistematis untuk kemudian dihitung berapa banyak yang masuk

kedalam suatu kategori yaitu membuat tabel tunggal dan tabel silang.

G. Teknik Pemberian Skors

Setiap pertanyaan dalam kuesioner akan diberi lima alternatif jawaban yaitu A, B,

C, D, dan E berdasarkan skala Likert. Skala Liket sering digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap suatu objek (USLTAn

dan Akbar, 2004:69). Penentuan skor untuk masing-masing alternative jawaban

adalah sebagai berikut:

1. Alternatif jawaban A akan diberi skor 5, yang menunjukkan interval sangat

tinggi

2. Alternatif jawaban  B akan diberi skor 4, yang menunjukkan interval tinggi

3. Alternatif jawaban C akan diberi skor 3, yang menunjukkan interval sedang

4. Alternatif jawaban D akan diberi skor 2, yang menunjukkan interval rendah

5. Alternatif jawaban E akan diberi skor 1, yang menunjukkan interval sangat

rendah.


