
III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu

penelitian Asosiatif, dengan menggunakan metode pendekatan Ex Post Facto dan

Survey.

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2005: 11). Ex Post Facto merupakan

suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan

kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat

menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono, 2005: 7). Sedangkan metode survey

adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta dari gejala-gejala

yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik secara institusi

soaial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir,

2003: 56).

Berdasarkan jenis data yang dianalisis, penelitian ini tergolong dalam penelitian
kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berbentuk angka, atau data kualitatif
yang diangkakan (Sugiyono, 2005: 13).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi



Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Gajahmada Metro

Tahun Pelajaran 2009/2010 kelas X Manajemen Bisnis semester genap yang

berjumlah 100 orang.

Tabel 2. Daftar populasi Penelitian

No Keterangan Jumlah
1
2
3

Kelas X MB 1
Kelas X MB 2
Kelas X MB 3

34 siswa
32 siswa
34 siswa

Jumlah 100 siswa

Sumber : SMK Gajahmada  Metro Tahun Pelajaran 2009/2010

2. Sampel

Dalam penelitian ini, penentuan besarnya sampel yang diambil dihitung

berdasarkan rumus T.Yamane, Teknik pengambilan sampel ini digunakan karena

jumlah populasinya sudah diketahui dan karakteristik dari variabel bebasnya

berupa benda.

1. 2dN

N
n

Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
d2 = Presisi yang ditetapkan (0,05)²
(Sugiyono, 2005:65).

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dihitung jumlah sampel dalam penelitian

ini adalah:
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n dibulatkan menjadi 80 orang siswa.

Jadi jumlah keseluruhan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini

dibulatkan menjadi 80 orang. Selanjutnya karena populasi terdiri dari delapan



keelas, maka untuk pengambilan sampel dari masing-masing kelas secara

proportional random sampling ditentukan dengan memakai rumusan alokasi

proporsional Riduwan (2006:66), sebagai berikut:

n
N

N
n i

i

Keterangan

ni = jumlah sampel menurut stratum

n  = jumlah sampel

Ni = jumlah populasi menurut stratum

N = jumlah populasi seluruhnya

Tabel 3. Daftar Perhitungan jumlah sampel

Kelas Perhitungan Pembulatan Persentase

X1 2,2734
100

80
X 27 34 %

X2 6,2532
100

80
X 26 32 %

X3 2,2734
100

80
X 27 34 %

Total 80 100 %

3. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan simple random sampling. Jika

sebuah sampel yang besarnya n ditarik dari sebuah populasi finit/terbatas yang

besarnya N, sedimikian rupa sehingga tiap unit dalam sampel mempunyai peluang

yang sama untuk dipilih, maka prosedur sampling dinamakan sampel random

sederhana  (Nazir, 2003:279)

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar (Y).



2. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, variabel

bebas dalam penelitian ini adalah :

1. Prasarana di Sekolah (X1),

2. Media pembelajaran (X2).

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional Variabel adalah defenisi yang diberikan kepada suatu

variabel dan konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan

kegiatan atau memberikan suatu oprasional yang diperlukan untuk untuk

mengukur konstrak, variabel tersebut (Nazir, 2003: 152).

Definisi variabel secara operasional adalah menggambarkan atau mendeskripsikan

variabel penelitian sedemikian rupa, sehingga variabel tersebut spesifik dan

terukur.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang terdiri atas dua variabel bebas dan

satu variabel terikat.

1. Prasarana adalah fasilitas dasar yang digunakan untuk menjalankan

pendidikan .(PP No 19, 2005: 28)

2. Media adalah segala alat fisik yang dapat membantu siswa dalam proses

pembelajaran. Melalui alat-alat tersebut, siswa akan termotivasi untuk belajar

dan mudah memahami pesanp-pesan yang disampaikan oleh guru. ( Arief S.

sadiman, dkk, 2005: 6 ).

3. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan



sebagai hasil pengalamannya sendiri sebagai hasil interaksi dengan

lingkungannya. (Slameto  2006)

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

Variabel Devinisi
Variabel

Indikator Sub Indikator Skala
Pengukuran

Prasarana
disekolah
(X1)

Prasarana
disekolah adalah
fasilitas dasar
yang digunakan
untuk
menjalankan
fungsi sekolah
(Depdikbud:110
)

Kelengkap
an
prasarana
di sekolah

1. Tersedianya
halaman
sekolah

2. Tersedianya
ruang kelas
yang
mencukupi

3. Tersedianya
perpustakaan

4. Tersediannya
ruang guru dan
Kepala
sekolah

Skala interval
dengan
menggunakan
semantic
diferensial

Media
pembelajaran
(X2)

Media
pembelajaran
adalah
penggunaan alat
bantu dalam
proses belajar
mengajar secara
optimal demi
tercapainya
tujuan
pembelajaran.
(Djamarah dan
Aswan Zain,
2006:138)

Kualitas
media
berdasrkan
media
yang
digunakan

1. Mudah
dimengerti

2. Mudah
dipahami

3. Lebih jelas
penyampaiann
ya

4. Merangsang
pikiran

5. Merangsang
perasaan

6. Merangsang
perhatian

7. Merangsang
minat

8. Menggunakan
media inovatif,
misal OHP

Skala interval
dengan
menggunakan
semantic
diferensial

Hasil belajar
ekonomi (Y)

Hasil belajar
adalah Hasil

Hasil MID
semester

Tingkat besarnya
nilai yang

Interval



yang telah
dicapai
seseorang
setelah
mengalami
proses belajar
dengan terlebih
dahulu
mengadakan
evaluasi dari
proses belajar
yang dilakukan,
yang dinyatakan
ke dalam ukuran
dan data hasil
belajar.
(Sudjana,2005:
65)

ganjil pada
mata
pelajaran
ekonomi

diperoleh dari
hasil ulangan
harian pelajaran
ekonomi

E. Pengukuran Variabel

Dalam variabel penelitian diperlukan kesesuaian antara alat ukur dengan apa yang

diukur serta diperlukan kecermatan dan kestabilan alat ukur, sehingga benar-benar

reliabel dan valid.

Sehubungan dengan data dalam instrumen penelitian ini masih berbentuk ordinal,

maka digunakan Methode Of Sucsessive Interval (MSI) yaitu suatu metode yang

digunakan untuk menaikkan atau mengubah tingkat pengukuran dari data ordinal

menjadi data interval, dengan langkah-langkah :

1. Untuk setiap pertanyaan, hitung frekuensi jawaban setiap kategori (pilihan

jawaban),

2. Berdasarkan frekuensi setiap kategori dihitung proporsinya,

3. Dari proporsi yang diperoleh, hitung proporsi kumulatif untuk setiap

kategori,

4. Tentukan pula nilai batas Z untuk setiap kategori,

5. Masukkan nilai Z ke dalam rumus distribusi normal baku dengan rumus:



f(z)=
2

2

exp
2

1 z

6. Hitung scale value (interval rata-rata) untuk setiap kategori melalui

persamaan berikut:

kumulatifbawahbataskumulatifatasbatas

atasbatasZbawahbatasZ
Scale

7. Hitung score (nilai hasil transformasi) untuk setiap kategori melalui

persamaan:

Score = scaleValue +| scaleValuemin|+1

(Hays, W, L, 1976 )

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau data

mengenai pengaruh persepsi siswa tentang perhatian orang tua dan ketersediaan

fasilitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

ekonomi. Angket yang digunakan adalah angket tertutup yang diberikan langsung

kepada responden, menggunakan daftar-daftar pertanyaan yang diarahkan dalam

menentukan alternatif jawaban yang harus dipilih responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat skunder atau data

yang sudah tersedia mengenai jumlah siswa kelas X, sejarah berdirinya sekolah,

dan keadaan guru serta siswa.

3. Observasi



Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu

atau kelompok secara langsung. Metode ini dilakukan ketika peneliti mengadakan

penelitian pendahuluan dan menngambil data siswa yang akan dijadikan populasi

dan sampel penelitian.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang

digunakan dapat mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan

valid apabila mampu mengukur apa yang inginkan dan dapat mengungkapapkan

data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Untuk mengukur validitas angket dalam penelitian ini digunakan rumus Korelasi

Product Moment, sebagai berikut:

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

Keterangan:
rxy =  koefisien korelasi antara variable X dan Y
n =  jumlah sampel

=  jumlah skor item X
=  jumlah skor item Y

(Arikunto, 2002: 146)

Kriteria pengujian jika hitungr > tabelr dengan taraf kesukaran ( ) = 0,05 dan dk =

n, maka alat ukur tersebut valid. Sebaliknya jika hitungr < tabelr maka alat ukur

tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas



Reliabilitas merupakan suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu, artinya dapat dipercaya

dan dapat diandalkan. Instrumen harus variabel mengandung arti bahwa instrumen

tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya

(Arikunto, 1996:168-169).

Untuk mengetahui reliabilitas digunakan rumus Alpha, sebagai berikut:

2

1

2

11 1
1

b

k

k
r

Keterangan:
r11 =  reliabilitas instrumen
k =  banyaknya butir soal

2b =  jumlah varians butir
2

1
=  varians total

(Arikunto, 2002: 171).
Tabel 5. Interpretasi Reliabilitas Instrumen

Besarnya nilai r11 Kriteria
0,800 - 1,000
0,600 - 0,799
0,400 - 0,599
0,200 - 0,399
0,000 - 0,199

sangat tinggi
tinggi
cukup
rendah

sangat rendah (tidak valid)

(Ridwan, 2006: 110).

H. Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan

sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang



digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan bantuan

SPSS

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Merumuskan hipotesis

0H = sampel berdistribusi normal

1H = sampel tidak berdistribusi normal

2. Menentukan nilai rata-rata

N

Xi
X

Keterangan:

N = jumlah siswa

Xi = nilai siswa

__

X = nilai rata-rata

3. Menentukan nilai simpangan baku (S)

1
2

nn

XiXin
S

Keterangan:

S = simpangan baku

n = banyaknya data

4.  Membuat tabel seperti berikut:

Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi)

Xi = data disusun dari yang terkecil dari yang terbesar



S

XXi
Zi

__

Dari F(Zi) S(Zi) diperoleh harga 0L yaitu dengan mengambil harga yang

terbesar.

Kriteria pengujian: Terima 0H jika 0L < tabelL , tolak 0H untuk harga lainnya.

2. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Bartlett.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Menghitung varians gabungan dari semua sampel, dengan rumus:

1

12

i

i

n

n
s

2. Menghitung harga satuan B, dengan rumus:

1log 2
insB

3. Uji Barlett menggunakan statistik Chi Kuadrat, dengan rumus:

22 log110 ii snBInX

Dengan In 10 = 2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan 10 dalam taraf

kesalahan = 0,05. Kriteria pengujian diterima hipotesis jika tabelX 2 di dapat

dari Chi Kuadrat dengan peluang (1 - ) dan dk = (k-1) (Sudjana, 2002: 263).

I. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang pertama dan kedua digunakan Statistik t dengan

teknik Korelasi Product Moment dengan rumus sebagai berikut:



2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy

keterangan:

xyr = koefisien korelasi antara gejala X dan gejala Y

X   = skor gejala X

Y   = skor gejala Y

N   = jumlah sampel

(Arikunto, 2002: 146).

Setelah diperoleh besarnya r, maka dapat dihitung tingkat signifikansi korelasi

menggunakan Uji t dengan rumus sebagai berikut:

21

2

r

nrt

Kriteria pengujian: tolak Ho jika t hitung > t tabel, terima Ho jika t hitung < t tabel

dengan dk = n 2 dengan mengambil taraf si

2002:380).

Sedangkan untuk menguji hipotesis ketiga digunakan model Korelasi Ganda

21xRyx antara X1 dengan X2 dengan rumus sebagai berikut:

2
2

2
2

2
1

2
1

2121
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Setelah menghitung 21XrX selanjutnya dihitung dengan rumus Korelasi Ganda

sebagai berikut:
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212121

21 2

22

1

2
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xxyxyxyxyx

xyx r
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R

Keterangan:

21xyxR =  korelasi variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y

1yxr =  korelasi Product Moment antara X1 dengan Y

2yxr =  korelasi Product Moment antara X2 dengan Y

21xxr =  korelasi Product Moment antara X1 dengan X2

Setelah itu dilanjutkan dengan uji F, dengan rumus:

1/1

/
2

2

knR

kR
Fh

Keterangan:

Fh =  F hitung

R  =  koefisien korelasi ganda

k  =  jumlah variabel independen

n  =  jumlah anggota sampel

Kriteria pengujian: tolak Ho jika Fhitung > Ftabel. Terima Ho jika Fhitung < Ftabel ,

dimana distribusi F tabel untuk dk pembilang = k dan dk penyebut = (n k 1),

dengan taraf kesalahan ( ) 0,05 (Sugiyono, 2005:190).


