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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan

berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yaitu:

1. Cara ilmiah berati kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan

yaitu rasional, empiris dan sistematis

2. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk

akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

3. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera

manusia, sehingga orang lain dapat diamati oleh indera manusia, sehingga

orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

4. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif. Bungin (2010:36)

menjelaskan bahwa penelitian bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang

bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau

berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.
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Melalui pendekatan kuantitatif sederhana, dengan di bantu tabel tunggal atau tabel

silang. Peneliti menggunakan metode ini karena dalam  penelitian ini berkaitan

erat dengan realita sosial perilaku anak yaitu mengukur pengaruh status sosial

ekonomi orang tua terhadap perilaku anak.

3.2 Definisi Konseptual

Status sosial ekonomi orangtua adalah tingkatan atau kedudukan sebuah keluarga

di tengah kelompoknya dan posisi yang disandangnya dilengkapi dengan berbagai

faktor diantaranya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan

orangtua responden.

a) Tingkat pendidikan orangtua

Pada dasarnya pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal yang

bertujuan untuk meningkatkan pengalaman, keterampilan dan sikap. Tingkat

pendidikan dapat juga menentukan posisi seseorang dalam masyarakat yang

akhirnya berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh. Tingkat pendidikan

orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal akhir yang

ditempuh oleh orangtua responden.

b) Jenis pekerjaan orangtua

Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dikerjakan manusia dengan berbagai tujuan.

Ada yang melakukan dengan terpaksa ada juga yang ikhlas. Ada yang melakukan

pekerjaan karena membutuhkan pekerjaan  tersebut dan ada juga yang melakukan

pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, jenis-jenis

pekerjaan cukup banyak sesuai dengan keahlian seseorang. Jenis pekerjaan orang
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tua dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan tetap yang dimiliki orangtua

responden.

c) Tingkat pendapatan orangtua

Tingkat pendapatan adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang diterima atau

diperoleh keluarga dalam sebulan, baik berupa barang maupun uang, yang

bersumber dari pekerjaan pokok dan tambahan. Tingkat pendapatan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan keseluruhan yang

dihasilkan orangtua responden dalam 1 bulan.

3.2.1 Motivasi Belajar Anak

Untuk melihat bagaimana pengaruh status sosial ekonomi orangtua terhadap

motivasi belajar anak, disini disebutkan bahwa motivasi belajar anak terbagi

menjadi dua, yaitu :

1. Bimbel diluar sekolah, cek hasil pelajaran di sekolah, berprestasi di sekolah,

aktif dalam kegiatan belajar mengajar, mengikuti berbagai exskul.

2. Tidak bimbel diluar sekolah, suka membolos pada jam pelajaran, tidak

berpretasi di sekolah, pasif dalam kelas, tidak aktif dalam kegiatan exskul di

sekolah.
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3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2008:12) variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti

untuk diamati, dan sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang

mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok.

1. Status Sosial Ekonomi Orangtua (Varibel X)

Status sosial ekonomi orangtua adalah tingkatan atau kedudukan sebuah keluarga

di tengah kelompoknya dan posisi yang disandangnya dilengkapi dengan berbagai

faktor diantaranya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan

orangtua responden.

a) Tingkat pendidikan yang dimaksudkan di penelitian ini tingkat pendidikan

formal akhir yang dimiliki orangtua responden di SMA Negeri 10 Bandar

Lampung. (X1).

b) Jenis pekerjaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jenis

pekerjaan tetap yang dimiliki orang tua responden yang menghasilkan

pendapatan tiap bulannya di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. (X2).

c) Tingkat pendapatan yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah tingkat

pendapatan keseluruhan yang dihasilkan orangtua responden dalam 1 bulan

di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. (X3).

2. Motivasi belajar (Variabel Y)

Untuk melihat bagaimana pengaruh status sosial ekonomi orangtua terhadap

motivasi belajar anak, disini disebutkan bahwa perilaku anak terbagi menjadi

dua, yaitu:
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a. Bimbel diluar sekolah, cek hasil pelajaran di sekolah, berprestasi di

sekolah, aktif dalam kegiatan belajar mengajar, mengikuti berbagai

ekskul.

b. Tidak bimbel diluar sekolah, suka membolos pada jam pelajaran,

tidak berpretasi di sekolah, pasif dalam kelas, tidak aktif dalam

kegiatan ekskul di sekolah.

3.4 Definisi Operasiaonal

Menurut Singarimbun dan Efendi (1989) definisi operasional adalah kumpulan

dari berbagai unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya

mengukur suatu variabel.

Tabel 1. operasionalisasi konsep penelitian
Variabel Indikator Kategori Responden

Status Sosial

Tingkat
Pendidikan

a. Pendidikan terahir
ayah anda?

b. Ayah anda pernah
mengikuti kursus?

1. Tamat Diploma/Sarjana/S2
2. Tamat SMA/SMK/MA/Sederajat
3. Tamat SMP/MTs/Sederajat
4. Tamat SD dan atau tidak sekolah

1. Pernah,lamanya pendidikan lebih dari 1
tahun

2. Pernah, lamanya pendidikan antara 6
bulan sampai 1 tahun

3. Pernah, lamanya pendidikan kurang dari
6 bulan

4. Tidak pernah
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c. Ayah anda kursus?
1. Lembaga pemerintah abri
2. Lembaga pemerintah non abri
3. Kursus swasta
4. Tidak pernah

Kedudukan
Jenis
Pekerjaan

a. Pekerjaan
ayah/wali anda?

1. PNS
2. Swasta
3. Wiraswasta
4. Petani/buruh

Pendapatan orang tua
a. Penghasilan ayah

anda (termasuk
gaji pokok dan
penghasilan
sampingan) ?

b. Alat komunikasi
yang dimiliki
keluarga anda?

c. Kekayaan yang
dimiliki orang tua
anda?

d. Orang tua anda
punya bisnis /
usaha lain selain
pekerjaan pokok?

1. Lebih dari 3 juta rupiah
2. Rp. 1.500.000 sampai Rp. 3 000.000
3. Rp. 500.000 sampai Rp. 1. 500.000
4. 0 – Rp. 500.00

1. HP
2. Telepon rumah
3. Intertnet
4. Tidak punya

1. Tanah / rumah
2. Tabungan / deposito
3. Mobil / motor / sepeda
4. Tidak ada

1. Pabrik
2. Toko
3. Warung
4. Tidak ada
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Tingkat
Pendapatan

e. Rumah orang tua
anda?

f. Jenis rumah yang
ditempati keluarga
anda?

g. Jenis lantai rumah
keluarga anda?

h. Apakah sumber
penerangan
utama?

i. Apakah bahan
bakar utama untuk
memasak?

j. Barang-barang
elektronik yang
dimiliki orang tua?

1. Rumah sendiri
2. Sewa / kontrak
3. Numpang
4. Tidak tahu

1. Permanen
2. Semi permanen
3. Kayu
4. Bambu

1. Marmer
2. Keramik
3. Semen
4. Tanah

1. PLN
2. PLN elektrik
3. Petromak
4. Lampu minyak

1. Listrik
2. Gas
3. Minyak tanah
4. Kayu

1. Televis perangkat son,AC
2. Kulkas
3. Radio
4. Tidak ada
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k. Keadaan atap
rumah keluarga
anda?

1. Genteng beton / press
2. Genteng biasa
3. Seng
4. Asbes

Motivasi belajar
l. Anda mengerjakan

soal-soal pelajaran
yang memerlukan
ketelitian,
kecermatan dan
ketepatan?

m. Anda berusaha
untuk belajar
sendiri dirumah?

n. Anda bertanya
kepada guru
tentang setiap
pelajaran yang
belum dimengerti?

o. Guru memberikan
tugas kepada anda,
apakah berusaha
untuk
mengerjakannya?

p. Untuk
mengembangkan
diri dalam
belajar,apakah
anda mengerjakan
soal yang
berhubungan
dengan mata
pelajaran?

1. Ya
2. Kadang-kadang
3. Tidak pernah
4. Tidak tahu

1. Ya
2. Kadang-kadang
3. Tidak pernah
4. Tidak tahu

1. Ya
2. Kadang-kadang
3. Tidak pernah
4. Tidak tahu

1. Ya
2. Kadang- kadang
3. Tidak pernah
4. Tidak tahu

1. Ya
2. Kadang-kadang
3. Tidak pernah
4. Tidak tahu
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q. Anda berusaha
mengulang
kembali mata
pelajaran yang
telah diajarkan
oleh guru?

r. Anda mengikuti
kegiatan yang ada
disekolah?

s. Anda melakukan
kegiatan sekolah?

t. Anda merespon
pelajaran dikelas?

u. Anda selalu
mengajukan
pertanyaan saat
belajar?

v. Anda mengikuti
LES/Bimbel?

w. Dimanakah anda
mengikuti

1. Ya
2. Kadang-kadang
3. Tidak pernah
4. Tidak tahu

1. Ya
2. Sering
3. Kadang-kadang
4. Tidak pernah

1. Senang
2. Biasa saja
3. Tidak senang
4. Tidak tahu

1. Senang
2. Biasa saja
3. Tidak senang
4. Tidak tahu

1. Ya bertanya
2. Sering bertanya
3. Kadang-kadang
4. Tidak pernah

1. Ya
2. Kadang-kadang
3. Tidak pernah
4. Tidak tahu

1. GO
2. Lia
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LES/Bimbel?

x. Lama anda
mengikuti
LES/Bimbel?

y. Dalam seminggu
anda mengikuti
LES/Bimbel?

z. Peringkat berapa
anda dalam kelas?

a. Mengikuti
kegiatan
ektrakulikuler
disekolah?

b. Kegiatan
ektrakulikuler apa
yang anda ikuti
disekolah?

c. Respon anda
terhadap kegitan
ekstrakulikuler?

d. Anda sering
membolos?

3. Al-qolam
4. Tidak pernah

1. 1 tahun
2. 6 bulan
3. 3 bulan
4. Tidak pernah

1. Setiap hari
2. 4 hari
3. 2 hari
4. Tidak pernah

1. 1-10
2. 11-20
3. 21-30
4. 31-40

1. Ya
2. Sering
3. Kadang-kadang
4. Tidak pernah

1. Paskibra
2. Basket
3. Futsal
4. Tidak ada

1. Senang
2. Biasa saja
3. Tidak senang
4. Tidak tahu

1. Ya
2. Sering
3. Kadang-kadang
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4. Tidak pernah

3.5 Penetapan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung

(SMAN 10 Bandar Lampung) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.81.

Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi tersebut adalah:

a) Di sekolah tersebut terlihat bahwa siswa yang ada di SMAN 10 Bandar

Lampung memiliki orangtua dengan status sosial ekonomi yang bervariasi

sehingga penelitian mengenai pengaruh status sosial ekonomi orangtua

terhadap motivasi belajar anak signifikan dan relevan untuk dilaksanakan.

b) SMAN 10 Bandar Lampung memiliki banyak prestasi dibandingkan sekolah

lain yang ada di Bandar Lampung.

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh siswa kelas X dan

XI SMA Negeri 10 Bandar Lampung dari kelas X sampai dengan kelas XI yang

berusia 15-18 tahun adalah 661 orang.
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Tabel 1. Jumlah Siswa SMAN 10 dan hasil pengambilan sampel tiap kelasnya.

Nama Kelas Laki-laki Perempuan

Kelas X 157 172

Kelas XI 161 171

Jumlah 318 343

Sumber: data SMA Negeri 10 Bandar Lampung tahun  ajaran 2014/2015

2. Sampel

Menurut Winarno (1998), sampel adalah bagain dari populasi yang memiliki sifat-

sifat utama dari populasi. Menurut Hadi (1986:70) sampel adalah individu atau

dapat dikatakan sebagai contoh atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar.

Azwar (2007:79) sampel merupakan sebagian dari populasi. Untuk menentukan

ukuran sample dari suatu populasi menggunakan rumus T. Yamane

(Rakhmad,1997:82), yaitu :

= NN( ) + 1
Keterangan :

n = Banyaknya sampel

N = Banyaknya Populasi

d2 = Taraf nyata atau derajat penyimpanan (0,1)

1 = Bilangan Konstanta
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661
n=

661 (0.1) 2 + 1

661
n=

7,61

n= 86,85939553219448 (Dibulatkan menjadi 87)

Jadi Sampel yang akan di ambil adalah sebanyak 87 responden.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang

paling strategis dalam penelitian dan berguna untuk mendapatkan data yang

memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pada penelitian ini teknik yang akan di pergunakan dalam pengumpulan data

adalah:

1. Observasi

Suatu studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang judul yang

diangkat penulis dalam skripsi ini dengan cara pengamatan dan pencatatan.

Metode ini  digunakan untuk mengamati keadaan responden yang tidak secara

mudah dapat ditanggap melalui metode wawancara dan kueioner. Dari sini dapat

kita ketahui
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2. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti

mempelajari sikap dan keyakinan dari responden dari apa yang di teliti dalam

bentuk daftar pertanyaan.

Penyebaran kuesioner dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015, setelah 3

minggu dari masuknya surat izin penelitian di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.

Kuesioner disebar secara acak dari kelas X dan XI masing-masing kelas

berjumlah 36 responden. Pemilihan kriteria responden tiap kelasnya harus berusia

15-18 tahun dan proses ini dibantu oleh guru BK (Bimbingan Konseling) selaku

koordinator  yang ditunjuk wakil kepala sekolah untuk membantu penulis

menyebar kuesioner tersebut pada saat jam pelajaran berlangsung.

3. Wawancara

Merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung

dengan membuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih

mendalam guna mendukung data primer yang berkaitan dengan penelitian yang

akan dilakukan.

Wawancara dilakukan sebelum dan sesudah dilakukannya penyebaran kuesioner.

Penulis mewawancarai guru BK selaku penanggung jawab apabila terjadi

pelanggaran yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah dan Wakil Kepala

Sekolah serta Satpam di SMA Negeri 10 Bandar Lampung.
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4. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu berupa pengumpulan dan penggalian informasi yang diambil

dari buku-buku yang relevan dan artikel-artikel yang menyangkut dengan judul

yang di angkat.

5. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mendapatkan data skunder mengenai siswa

melalui dokumen-dokumen yang terdapat di SMA Negeri 10 Bandar Lampung,

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa catatan, arsip

atau agenda.

3.8 Teknik Pengolahan Data

Data akan diolah melalui tahap sebagai berikut:

a. Editing

Yang akan diteliti adalah lengkap tidaknya kuesioner yang akan diisi,

keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesesuaian atau keajegan

antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain.

b. Coding

Mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut macam-macam

jenisnya, kemudian untuk memperjelas melihat kategori data tersebut

dibuat tabel frekuensinya.
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c. Tabulasi

Pada tahap ini hasil kuesioner dimasukkan ke dalam tabel dan kemudian di

interpretasikan. Dalam tahap ini setelah kuesioner selesai diberi kode

maka kuesioner tersebut disajikan di dalam bentuk tabel dengan

menggunakan kode-kode yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian isi dari

tabel tersebut diinterpretasikan atau dijelaskan dalam bentuk kalimat agar

lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca.

d. Interpretasi

Dalam tahap interpretasi Yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran

atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan

menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Interpretasi ini

dimaksudkan untuk menafsirkan dan menjabarkan serta menggambarkan

hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan.

3.9 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah

dibaca dan diintepretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik. Yang

mana fungsi pokoknya adalah agar menjadi informasi yang lebih sederhana dan

lebih mudah untuk dipahami (Singarimbun, 1989:263).

1. Analisis statistik Deskriptif

Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel yang ada pada penelitian

yaitu pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi

belajar anak. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam

penelitian adalah persentase, dengan langkah- langkah sebagai berikut:
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a. Membuat tabel distribusi jawaban angket variabel X dan Y

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang

telah ditetapkan.

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap- tiap

responden.

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus:

DP= x 100%

Keterangan :

DP = Deskripsi persentase

n = Jumlah skor yang diharapkan

N = nilai persentase atau hasil

(Arikunto, 2007)

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka

penarikan simpulan. Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian,

model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederna.

Penggunaan analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara

variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara tingkat

pendidikan,jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan orang tua (X)

terhadap motivasi belajar anak (Y). Pada penelitian ini menggunakan

persamaan regresi linier sederhana yang dioperasikan dengan spss 17.


