
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif  asosiatif. Data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada ditempat penelitian

sehingga menggunakan pendekatan expost facto dan survey. Penelitian dengan

pendekatan expost facto merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui

faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiono, 2009: 7).

Sedangkan pendekatan survey yaitu penyelidikan yang diadakan untuk

memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu

kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 2003: 56).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 7

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2009/2010, yang berjumlah 240 siswa.

2. Sampel



Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang akan diteliti

serta dianggap mewakili seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan

teknik (Arikunto, 2006:59). Adapun proporsi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah seperti pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:134) bahwa,

apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi, dan apabila jumlah subyeknya besar

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya

dari:

a. Kemampuan meneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana.

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya dana.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Jumlah sampel tiap-tiap kelas diperoleh dengan cara jumlah siswa masing-

masing kelas yang merupakan anggota populasi dikalikan 40%.

b. Penentuan siwa yang akan menjadi sampel dilakukan dengan cara acak

(random) sesuai dengan jatah masing-masing kelas.

Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 40% dari jumlah populasi

sehingga : 40% x 240 = 96 responden.

Menurut Rachmat dan Soeratno dalam Lisa (2004: 37) bahwa penarikan sampel

10%, 20% atau lebih dari populasi pada banyak penelitian dianggap sebagai

ukuran sampel yang cukup memadai.

C. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel



1. Definisi Konseptual Variabel

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa, persepsi

siswa tentang koleksi pustaka, dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Variabel

terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar.

a) Motivasi belajar adalah sebuah dorongan, nilai dan hasrat untuk belajar.

b) Persepsi siswa tentang koleksi pustaka adalah anggapan atau proses pemberian

arti mengenai sekumpulan bahan pustaka.

c) Pemanfaatan perpustakaan yaitu penggunaan berbagai fasilitas yang ada dalam

perpustakaan.

d) Hasil Belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang

wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.

2. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Oprasional Variabel adalah defenisi yang diberikan kepada suatu

variabel dan konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan

kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur

konstrak variabel tersebut (Nazir, 2003: 152).

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel

Variabel Konsep
Variabel

Indikator Tingkat
pengukuran

Skala
Pengukuran



Motivasi
Belajar Siswa
(X1)

Suatu dorongan
atau kekuatan
yang berasal
dari dalam diri
siswa yang
menimbulkan
suatu tindakan
untuk mencapai
suatu tujuan
yang
diinginkan.

- Kesadaran akan
kebutuhan

- Minat dalam
belajar

- Keyakinan dan
tujuan

- Adanya
kesadaran
dan inisiatif
siswa untuk
belajar

- Adanya
inisiatif
dalam belajar

- Adanya
kemauan dan
dorongan.

- Adanya
kepercayaan
diri dan
dorongan

Ordinal

Persepsi
Siswa
Tentang
Koleksi
Pustaka(X2)

Anggapan
atau proses
pemberian arti
mengenai
sekumpulan
bahan
pustaka.

- Kelengkapan
buku

- Relevansi buku

- Jumlah buku
yang tersedia

- Kemuktakhiran
buku

- Jenis bahan
pustaka yang
tersedia

- Lengkapnya
buku yang
ada

- Adanya
kesesuaian
buku dengan
mata
pelajaran dan
kurikulum

- Banyaknya
buku yang
tersedia di
perpustakaan

- Adanya
buku-buku
terbitan baru

- Banyak jenis
bahan
pustaka

Ordinal

Pemanfaatan
Perpustakaan
(X3)

Memanfaatkan
atau
keterampilan
menggunakan
perpustakaan
sebagai sumber
informasi,
edukasi, riset
dan rekreasi

- Frekuensi
kunjungan
siswa ke
perpustakaan

- Peminjaman
buku

- Jenis dan
jumlah buku
yang dipinjam

- Banyaknya
kunjungan
siswa

- Ada
peminjaman
buku oleh
siswa

- Banyaknya
jenis buku
yang
dipinjam
beserta
jumlahnya

Ordinal



- Fasilitas
perpustakaan

- Adanya
fasilitas yang
tersedia dan
dimanfaatkan

Hasil Belajar
(Y)

Hasil belajar
merupakan hasil
dari suatu
interaksi tindak
Mengajar atau
tindak belajar

- Nilai IPS
Terpadu

- Nilai IPS
Terpadu

Interval

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan

data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Wawancara  digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin

melakukan  studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti dan mengambil hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit/ kecil (Sugiono, 2009; 130).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga



akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Budi

Koestoro dan Basrowi, 2006; 142).

4. Angket

Angket atau kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara

memberikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh

responden (Margono, 2007: 167).

E. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus memenuhi

persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam suatu penelitian harus

memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas Angket

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan ketepatan

suatu instrument. Untuk mengukur tingkat validitas dalam penelitian ini

digunakan rumus Korelasi Product Moment yang menyatakan hubungan skor

masing-masing item pertanyaan dengan skor total dan beberapa sumbangan skor

masing-masing item pertanyaan dengan skor total.

Adapun rumus Korelasi Product Moment, adalah:

rxy =
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Keterangan:

rxy : Koefisien korelasi antara  variabel X dan Y
N : Jumlah sampel
X : Skor total X

Y : Skor total Y



XY : Skor rata-rata dari X dan Y
(Suharsimi Arikunto, 2006: 72)

Kriteria pengujian, apabila r hitung r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka

item soal tersebut adalah valid dan sebaliknya jika r hitung r tabel maka item soal

tersebut tidak valid. (Lihat Lampiran 2)

2. Uji Reliabilitas Angket

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu pengukuran

dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan pengukuran

kembali terhadap objek yang sama.

Uji reliabilitas item dilakukan dengan menggunakan rumus alpha, yaitu:

2
1

2
1

11 1
)1(n

nr

Keterangan:

11
r = Reliabilitas instrument
k = Banyaknya soal

2
1 = Jumlah baris butir

2
1 = Varians total

Suharsimi Arikunto, (2006: 108)
Untuk menginterpretasikan besarnya nilai kesalahan angket dapat dilihat sebagai

berikut:

Interpretasi Nilai r

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kriteria korelasi yang besarnya:

Antara 0,800 1,000 : Sangat tinggi

Antara 0,600 0,799 : Tinggi

Antara 0,400 0,599 : Cukup

Antara 0,200 0,399 : Rendah



Antara 0,000 0,199 : Sangat rendah

Kriteria pengujian apabila r hitung r tabel dengan taraf kesalahan/ signifikan 0,05

maka item soal tersebut reliabel, demikian pula sebaliknya jika r hitung r tabel

maka item soal tidak reliabel. (Lihat Lampiran 2 setelah validitas)

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang akan digunakan adalah uji Liliefors berdasarkan sampel yang

akan diuji hipotesisnya. Apakah sampel berdistribusi normal atau tidak.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pengamatan X1, X2 n dan dijadikan angka baku Z1, Z2 n dengan

menggunakan rumus:

Zi =
S

XXi

Keterangan:
X = Rata-rata
S = Simpangan baku

2. Menghitung peluang F (Zi) = Produktivitas (Z, Zi) untuk setiap angka baku

menggunakan daftar-daftar distribusi normal baku.

3. Menghitung S (Zi) yaitu dengan rumus:

S(Zi) =
n

ZnZbanyaknyaZ ,..., 21

4. Menghitung selisih F (Zi) S (Zi), kemudian menentukan harga mutlaknya.

5. Diantara harga mutlak tersebut diambil harga yang paling besar tanpa

memandang nilai positif atau nilai negatifnya.



Kriteria pengujian adalah jika Lo hitung Lo tabel maka variabel tersebut

berdistribusi normal, dan jika Lo hitung Lo tabel maka variabel tersebut

berdistribusi normal. (Sudjana, 2002: 466-477).

(Lihat Lampiran 7).

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji BARTLETT. Langkah-

langkahnya sebagai berikut:

1. menghitung varian gabungan dari semua sampel dengan rumus

S² =
)1(

)1( 2

ni

Sini

2. menghitung harga satuan dengan rumus B = (Log S²) ∑ (ni - 1)

3. uji Barlett menggunakan Chi Kuadrat dengan rumus, X² = (in.10)[B- -1)

Log Si²]

Kriteria pengujian tolak hipotesis nol jika X² X² (1-α)(k-1) dimana X² didapati

dari daftar distribusi Chi kuadrat dengan peluang (1-α) dan dk = (k-1).

(Sudjana, 2002: 263).

(Lihat Lampiran 8)

G. Pengujian Hipotesis



Pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga digunakan statistik t dengan model

korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut:

rxy =
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keterangan:
rxy = Koefisien korelasi antara X dan Y
n = Jumlah sampel yang diteliti
Xi = Skor variabel bebas
Yi = Skor variabel terikat
(Sudjana, 2002: 369)

Setelah diperoleh besarnya r, maka untuk menguji signifikansi koefisien korelasi

dihitung dengan uji t dengan rumus:

t =
21

2

r

nr

Kriteria pengujian hipotesis tolak Ho jika t hitung t tabel, terima Ho jika t hitung t

tabel. Untuk distribusi t diambil dk = n-2 dengan α = 0,05 (Sudjana, 2002: 380).

Sedangkan untuk menguji hipotesis keempat digunakan statistik F dengan model

Korelasi Ganda sebagai berikut:
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Keterangan:
RY123 = Koefisien korelasi berganda 4 variabel
rY1 = Koefisien korelasi variabel Y dan X1

rY2 = Koefisien korelasi variabel Y dan X2

rY3 = Koefisien korelasi variabel Y dan X3

(M. Iqbal Hasan, 2002: 109)

Untuk menguji signifikansi koefisien korelasi berganda dihitung dengan uji F

dengan rumus sebagai berikut:
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Keterangan:
R = Koefisien korelasi berganda
k = Jumlah variabel independent
n = Jumlah anggota sampel

Kriteria pengujian tolak Ho jika Fhitung Ftabel, terima Ho jika Fhitung Ftabel,

dimana distribusi Ftabel untuk dk pembilang k dan dk penyebut (n-1) atau

dk = n-k-1, dengan α = 0,05 (Sudjana, 2002: 385).


