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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 
A. Metode penelitian 
 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai yaitu penelitian Asosiatif, dengan menggunakan metode 

pendekatan Ex-Postfacto dan survey. 

 
Ex-Postfacto merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa 

yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-

faktor yang dapat menimbulkan kegiatan tersebut. (Sugiyono, 2005:7). 

Kerlinger memberikan definisi Ex-postfacto research more formarly as that in 

which the independent variabeles have already occurred and in which the 

researcher starts with the observation of a dependent variable. 

(Sukardi,2000:165) 

  
Sedangkan survey digunakan untuk penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari populasi tersebut 

sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan sumbangan-

sumbangan antar variabel sosiologis maupun psikologis.   

(Riduwan, 2006:49). 
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B. Populasi dan Sampel 
 
 
1. Populasi 

 
 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2009:117) 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro 

tahun ajaran 2009/2010 yang berjumlah 117 siswa. 

 
Tabel 2. Jumlah Siswa Kelas XI IPS MAN 1 Metro di Lampung Timur Tahun 

Ajaran 2009/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Guru Mata Pelajaran Ekonomi/Akuntansi 
 

2. Sampel 
 
 
Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus T Yamane, 

sebagai berikut 

 

Keterangan :   = Ukuran sampel 

   e  = Persen kelonggaran (tingkat signifikansi) 

   N = Ukuran populasi 

(Basrowi, 2007:274) 

No Kelas Jumlah 

1 XI IPS 1 38 

2 XI IPS 2 39 

3 XI IPS 3 40 

 TOTAL 117 
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Populasi 117 siswa dan tingkat signifikansi 0,05, maka besarnya sampel pada 

penelitian ini adalah: 

     Dibulatkan menjadi 91 

Selanjutnya karena populasi terdiri dari tiga kelas, maka untuk pengambilan 

sampel dari masing-masing kelas secara proporsional random sampling 

ditentukan dengan memakai rumus alokasi proporsional. sebagai berikut 

 

Keterangan :  ni = jumlah sampel menurut stratum 
    n = jumlah sampel seluruhnya 
  Ni = jumlah populasi menurut stratum 
   N = jumlah populasi seluruhnya (Sugiyono, 2009:34) 
 
Table 3. Perhitungan sampel untuk masing-masing kelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Pengolahan Data 
 

Teknik pengambilan sampel adalah probability sample dengan menggunakan 

simple random sampling. Jika sebuah sampel yang besarnya n ditarik dari sebuah 

populasi terbatas yang besarnya N, sedemikian rupa sehingga tiap unit dalam 

sampel mempunyai peluang yang sama untuk dipilih, maka prosedur sampling 

dinamakan sampel random sederhana (simple random sampling). 

(Basrowi, 2007:277) 

 

 

Kelas Perhitungan Pembulatan Persentase (%) 
XI IPS 1 

 
30 32,97 

XI IPS 2 
 

30 32,97 

XI IPS 3 
 

31 34,06 

Total  91 100 
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C. Variabel Penelitian 
 
 
1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variable terikat. (Sugiyono,2009:61) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

1.) Ketersediaan sarana belajar di rumah 

2.) Pemanfaatan media pembelajaran 

3.) Konsep diri 

 
2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang variasinya disebabkan atau dipengaruhi oleh 

variabel lain (variabel bebas). (Basrowi,2007:175) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi 

siswa. 
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D. Definisi Operasional Variabel 
 
 
Tabel 4. Definisi Operasional Variabel 

No Variable Konsep 
variable 

Indikator Sub 
Indikator 

Skala 

1. Ketersedia

an sarana 

belajar di 

rumah 

(X1) 

Sarana belajar 

adalah 

kebutuhan 

logistik tetentu 

yang 

dibutuhkan 

dalam belajar 

seperti ruang 

belajar yang 

bebas 

gangguan, 

situasi dan suhu 

udara yang baik 

dan penerangan 

serta 

perlengkapan 

yang baik dan 

cukup. 

(Hasbullah 

tabrani, 

1999:48) 

Bebas dari 
gangguan/ 
nyaman dari 
kebisingan 
 
 
Sirkulasi udara 
yang baik 
 
 
 
Penerangan 
yang baik 
 
 
Alat-alat belajar 
yang dimiliki 
 
 
Siswa 
menyediakan 
buku sendiri/ 
sumber belajar 
 
 
Pemanfaatan 
sarana belajar 

Tingkat 

ketenangan 

dari 

kebisingan 

Tingkat 

kenyamanan 

belajar yang 

diperoleh 

Tingkat 

penerangan 

yang ditrima 

Tingkat 

kelengkapan 

buku 

pelajaran yang 

dimiliki 

Tingkat 

pemanfaatan 

sarana belajar 

yang dimiliki 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

2. Pemanfaat

an media 

pembelajar

an (X2) 

Media 

pembelajaran 

adalah alat 

bantu dalam 

proses belajar 

mengajar yang 

digunakan oleh 

guru dalam 

menyampaikan 

pesan-pesan 

dari bahan 

pelajaran yang 

Sumber belajar 
yang digunakan 
 
 
 
Media 
pembelajaran 
yang digunakan 
guru  
 
 
 
 
 

Adanya buku 
pelajaran,buk
u penunjang, 
LKS 
 
Tingkat 
kesesuaian 
dengan tujuan 
materi 
 
Variasi media 
yang 
digunakan   
 

 

 

 

 

Ordinal  
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diberikan 

kepada anak 

disik agar anak 

didik lebih 

mudah 

mencerna dan 

memahami 

bahan pelajaran 

yang diberikan 

demi 

tercapainya 

tujuan 

pengajaran 

Media yang 

dimiliki dan 

yang digunakan 

dalam proses 

pembelajaran  

Adanya buku 
pelajaran dan 
buku 
penunjang 
yang tersedia 
di 
perpustakaan 
sekolah 
 
 
Manfaat 

media 

3. Konsep 

diri (X3) 

Konsep diri 

adalah 

pandangan 

seseorang 

tentang dirinya 

sendiri yang 

menyangkut 

apa yang ia 

ketahui dan 

rasakan tentang 

perilakunya, isi 

pikiran dan 

perasaannya, 

serta, 

bagaimana 

perilakunya 

tersebut 

berpengaruh 

terhadap orang 

lain. 

(Djaali,2008:12

9) 

Dimensi 

internal 

 

 

 

 

 

 

Dimensi 

Ekternal 

 

 

 

 

 

Diri identitas 

 

Diri prilaku 

 

Diri 

penerimaan/ 

penilai 

 

Diri fisik 

 

Diri etik–

moral 

 

Diri pribadi 

 

Diri keluarga 

 

Diri social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  
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4. Prestasi 

belajar (Y) 

Prestasi belajar 
adalah 
penguasaan 
pengetahuan 
atau 
keterampilan 
yang 
dikembangkan 
oleh mata 
pelajaran, 
lazimnya 
ditunjukkan 
dengan nilai tes 
atau angka nilai 
yang diberikan 
oleh guru.  

   

 

 

Nilai 

semester 

 
 
E. Teknik Pengumpulan data 

 
1. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Angket  

Angket digunakan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai 

keterseediaan sarana belajar di rumah, pemanfaatan media pembelajaran dan 

konsep diri siswa. 

3. Observasi 

Observasi digunakan untuk menemukan hal-hal yang sedianya tidak terungkap 

dengan wawancara atau teknik lain karena bersifat sensitive atau ingin 

ditutupi. 
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F. Uji persyaratan Instrumen 
 
 
1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau shahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. 

Untuk mengukur validitas pada angket menggunakan rumus korelasi product 

moment, yaitu 

 

Keterangan :   rxy = Koefisien korelasi antara XY 

        N  = Banyaknya sampel yang diambil 

          XY = Skor rata-rata dari XY 

Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel, maka item pertanyaan tersebut valid, 

demikian juga sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka item pertanyaan tersebut 

tidak valid. Arikunto (2006:109) 

 
2. Uji Reliabilitas 
 
 
Penelitian angket yang dibuat menggunakan lebih dari dua alternatif  jawaban, 

sehingga digunakan rumus Alpha untuk menguji tingkat reliabilitasnya, yaitu 

 

(Arikunto, 2006:109) 
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Keterangan :    r11      = Reliabilitas yang dicari 

K         = Banyaknya butir soal 

      = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

                           = Varians total 

Selanjutnya untuk menginterprestasikan besarnya nilai r11 dengan indeks 

korelasi, sebagai berikut: 

0,800 sampai dengan 1,00      = sangat tinggi 

0,600 sampai dengan 0,800  = tinggi 

0,400 sampai dengan 0,600    = cukup 

0,200 sampai dengan 0,400    = rendah 

0,00  sampai dengan 0,200  = sangat rendah 

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila r hitung > r table maka alat 

ukur tersebut reliabel dan sebaliknya, jika r hitung < r table maka alat ukur tersebut 

tidak reliabel. 

G. Teknik Analisis Data 

 
Sehubungan data penelitian masih dalam ukuran ordinal, maka harus diubah 

menjadi interval.  Langkah-langkah untuk mengubah data ordinal menjadi interval 

menggunakan Methode of Successive Interval (MSI), yaitu: 

0. Menentukan banyaknya frekuensi (fi) 

1. Menghitung proporsi dengan rumus: 

Frekuensi

Frekuensi
Pi


  

2. Menghitung proporsi kumulatif  

     11 PPiPK    
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3. Menetapkan nilai-nilai yang diperoleh dari tabel normal baku 

4. Menghitung Scala Value (SV) dengan rumus:    

AuLLAuUL

DaULDaLL
SV




  

Keterangan: 

SV = Scala value 

DaLL = Density at Lower Limit 

DaUL = Density at Upper Limit 

AuUL = Area under Upper Limit 

AuLL = Area under Lower Limit 
 
 
 

Table 5. Pengubahan Data Ordinal ke Interval (Methode Of Successive Interval) 
 

Kriteria/unsure 1 2 3 4 

Frekuensi     

Proporsi     

Proporsi Kumulatif     

Tabel Z     

SV     
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1. Uji Normalitas 

 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas pada 

penelitian ini digunakan uji Kolmogorov Smirnov Z. 

Syarat hipotesis yang digunakan: 

Ho : Distribusi variable mengikuti distribusi normal 

H1 : Distribusi variable tidak mengikuti distribusi normal 

 
     xSxFT  *max ; i =1,2,3 .... 

Keterangan: 

 xF *  = Fungsi distribusi komulatif normal standar 

 xS    = Fungsi distribusi komulatif empirik Z.  

 
Keputusan dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogrov Smirnov Z, yaitu 

jika nilai KSZ ≤ Zα maka terima Ho artinya data berdistribusi normal dan apabila 

Z hitung > Z tabel artinya distribusi data tidak normal. Dalam perhitungan 

menggunakan software komputer keputusan atas hipotesis yang diajukan dapat 

menggunakan nilai signifikansi (Asymp. Significance). Jika nilai signifikansinya 

lebih kecil dari α maka tolak Ho demikian juga sebaliknya. Robert GD Steel and 

James H Torrie (dalam Fariqoh,2009:47-48). 

 
2. Uji Homogenitas 

 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh memiliki varians 

yang sama atau sebaliknya.  
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Uji ini menggunakan Uji Bartlet dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan menggunakan 

rumus: )]1(/)1([ 22  nsnS i  

b. Menghitung harga satuan B dengan rumus:B= Log S2 )1(  n  

c. Menggunakan uji chi kuadrat untuk Uji Bartlet yaitu:   

χ )11()[11(2  nBon log S2] 

Kriteria: jika )1)(1(22  ktabelhitung  berarti sampel homogen dan 

tabelhitung
22    sampel tidak homogen.  (Sudjana, 2005:263)  

 
H. Uji Hipotesis Penelitian 

 
Hipotesis pertama, kedua, ketiga menggunakan rumus korelasi product moment 

(r) dan dilanjutkan dengan uji signifikansi menggunakan uji statistik t dengan 

rumus sebagai berikut: 

r xy = 

   
  





})(}{)({

))((

2222 yiyinxixin

yixixiyin
 

Keterangan:  

r xy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

n = Jumlah sampel yang diteliti 

Xi = Skor variabel bebas 

Yi = Skor variabel terikat (Sugiyono,2009:255) 

untuk uji t sebagai berikut:  
21

2

r

nr
t




  

Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika  t hitung>t tabel terima H0 Jika t hitung>t tabel 

untuk dk distribusi t diambil n-2 dengan   =0,05 (Sugiyono,2009:257) 



39 
 

 

Sedangkan untuk menghitung hipotesis ke empat dihitung dengan rumus korelasi 

multipel (R) sebagai berikut: 

 

321

321321321

321 2

222

1

...2

xxx

xxxyxyxyxyxyxyx

xxx
r

rrrrrrr
R




  

Keterangan:  

321 xxxR    :  Korelasi ganda antara X1, X2 dan X3 secara bersama dengan variabel Y 

1yxr         :  Korelasi product moment antara X1 dengan Y 

2yxr         :  Korelasi product moment antara X2 dengan Y 

3yxr         :  Korelasi product moment antara X3 dengan Y 

(Sugiyono,2009:266) 

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi multiple dihitung dengan statistik F 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   1/1

/
2

2




knR

kR
F  

Keterangan: 

R  :  Koefisien korelasi ganda/multipel 

k  :  Jumlah varian independent 

n  :  Jumlah anggota sampel 

(Sugiyono:2009:266) 

Kriteria pengujian tolak H0 jika F hitung < F tabel, terima H0 jika Fhitung < Ftabel 

dimana ditribusi Ftabel untuk dk pembilang k dan dk penyebut (n-k-1) dengan 

05,0  (Sugiyono,2009:266).  

 
 


