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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Disain Penelitian  

 

 

Penelitian ini menggunakan disain penelitian deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan ex post facto dan survey. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek dan obyek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan 

verifikatif menunjukkan penelitian mencari pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Nawawi, 2003:61).   

 

Penelitian dengan pendekatan ex post facto merupakan penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian ke belakang untuk 

megetahui faktor-fator yang dapat menimbulkan kejadian tersebut, (Sugiyono, 

2007:7). Sedangkan survey yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

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

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

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

 

Popolasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 19 

Bandar Lampung yang berjumlah 276 siswa. Sampel di ambil dengan 

menggunakan teknik probability sampling, dengan menggunakan Simpel Random 
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Sampling . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

bebas yaitu pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai X 1  dan motivasi belajar 

sebagai X 2  terhadap variabel terikat yaitu prestasi belajar IPS Terpadu sebagai Y.  

 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

 

1. Populasi 

 

Menurut Sogiyono (2009:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

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

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung pada semester ganjil tahun pelajaran 2009/2010, yang 

berjumlah 276 orang siswa dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 5. Daftar Jumlah siswa kelas VIII SMP Negeri 19 Bandar  Lampung pada 

  semester ganjil tahun pelajaran 2009/2010 

 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. VIII A 39 

2. VIII B 39 

3. VIII C 39 

4. VIII D 39 

5. VIII E 40 

6 VIII F 40 

7. VIII G 40 

Jumlah Siswa 276 

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

 

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 penelitian pergunakan dalam 
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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 sehingga 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 30%. 

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 30% dari jumlah populasi 

sehingga : 30% x 276 = 82,8 dibulatkan menjadi 83 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. Oleh karena itu dengan sampel 83 orang 

responden dianggap cukup memadai   untuk sampel yang representatif.   

   

Teknik pengambilan sampel adalah probabilty sampling dengan  menggunakan 

simple random sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang 
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memberikan peluang yang sama bagi setiap  unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2009: 120).  

 

Penentuan siswa yang akan dijadikan sampel untuk setiap kelas dilakukan dengan 

cara undian yang merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam menarik 

sampel dengan menggunakan simple random sampling (Nazir, 2003: 336). 

 

C. Variabel Penelitian 

 

  

Menurut Sugiyono (2009:60) “variabel penelitian biasanya adalah suatu hal yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. 

1. Variabel Indipendent (variabel bebas) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan perpustakaan sekolah  1  

dan motivasi belajar siswa  2  

2. Variabel Dependent (variabel terikat) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalan penelitian ini 

adalah prestasi belajar IPS Terpadu siswa (Y).  

 

D. Definisi Oprasional Variabel 

 

  

Definisi Oprasional Variabel adalah defenisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dan konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau 
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memberikan suatu oprasional yang diperlukan untuk untuk mengukur konstrak, 

variabel tersebut (Nazir, 2003: 152). 

Definisi variabel secara oprasional 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. Variabel X 1 adalah pemanfaatan perpustakaan sekolah.  

Konsep variabel X 1 adalah berikut ini: 

Tujuan diselenggarakannya pemanfaatan perpustakaan sekolah adalah untuk 

menunjang kelancaran proses belajar dan pembelajaran maka hasil belajar 

siswa juga meningkat yang juga merupakan harapan orang tua. (Suryosubroto, 

2002: 229). 

Perpustakaan sekolah merupakan suatu unit kerja yang berada di sekolah yang 

berupa tempat menyimpan koleksi, bahan pustaka penunjang proses 

pendidikan yang diatur secara sistematis untuk digunakan ataupun 

dimanfaatkan secara kesinambungan  sebagai sumber informasi untuk 

memperkembangkan dan memperdalam pengetahuan baik oleh pendidik dan 

peserta didik. 

2. Variabel X 2 adalah motivasi belajar siswa. 

Konsep variabel X 2  adalah berikut ini: 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 
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belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. (Sardiman, 2001:75) 

3. Variabel Y adalah prestasi belajar IPS Terpadu.  

Konsep variabel Y adalah berikut ini: 

Prestasi belajar adalah pengungkapan hasil belajar yang berdimensi cipta 

(kognitif), rasa (afektif), maupun karsa (psikomotor) yang dinyatakan ke dalam 

ukuran dan data hasil belajar. (Syah, 2003: 213). 

 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan oleh guru. 

Tabel 6. Definisi Oprasional Variabel  

 
Variabel Indikator 

Variabel 

Sub Indikator 

Variabel 

Skala 

pengukuran 

1 2 3 4 

Pemanfaatan 

Perpustakaan 

Sekolah   

(X 1 ) 

 Frekuensi 

kunjunagan siswa 

ke perpustakaan 

sekolah  

 

 Peminjaman buku  

 

 

 Jenis dan jumlah 

buku yang 

dipinjam 

 

 Fasilitas 

perpustakaan 

 Banyaknya kunjungan 

siswa ke perpustakaan  

 

 

 

 Adanya peminjaman 

buku oleh siswa  

 

 Banyaknya dan jenis 

buku yang tersedia  

 

 

 Adanya fasilitas yang 

dimanfaatkan  

Data Interval 

dengan skala 

Semantic 

Defferensial  

Motivasi 

Belajar Siswa 

 (X 2 ) 

 Ingin memperoleh 

nilai yang tinggi 

dan berprestasi 

 

 

 Belajar pelajaran IPS 

Terpadu   

 Menanyakan hal yang 

tidak dimengerti pada 

guru atau teman 

 

Data Interval 

dengan skala 

Semantic 

Defferensial  
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1 2 3 4 

  Tekun 

menghadapi 

tugas, ulet 

menghadapi 

kesulitan  

 

 

 

 Konsentrasi 

terhadap 

pelajaran  

 

 

 Adanya 

penghargaan 

dalam belajar 

 

 Adanya 

dorongan atau 

kebutuhan dalam 

belajar 

 Berusaha 

menyelesaikan soal 

IPS Terpadu  

 Tidak mudah putus asa 

ketika menemui 

kesulitan dalam belajar 

IPS Terpadu  

 

 Perhatian terhadap 

pelajaran IPS Terpadu  

 Aktif dalam bertanya  

 

 

 Besarnya penghargaan 

dalam belajar 

 

 

 Besarnya dorongan 

atau kebutuhan dalam 

belajar 

 

Prestasi Belajar 

IPS Terpadu   

(Y) 

Hasil tes semester 

mata pelajaran IPS 

Terpadu semester 

ganjil 

Besarnya hasil semester 

mata pelajaran IPS 

Terpadu semester ganjil 

Interval 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi  

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko dan Ahmadi, 

2004:70). Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung kegiatan 

pemanfaatan perpustakaan sekolah di SMP Negeri 19  Bandar Lampung. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data-data mengenai hal-hal atau berupa variabel yang berupa catatan. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai prestasi belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 19 Bandar Lampung, data 
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pengunjung perpustakaan dan frekuensi siswa yang meminjam buku pelajaran IPS 

Terpadu.  

3. Angket  

Angket atau kuesioner adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk mejawab secara terulis pula 

oleh responden (Margono,2005: 167). Angket ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi belajar. 

 

 

F. Uji Persyaratan Angket 

 

 

Sebelum angket disebarkan kepada responden penelitian, terlebih dahulu diadakan 

uji coba angket untuk mnegetahui validitas dan reliabilitas setiap item atau butir 

pertanyaan yang diajukan.   

 

1. Uji Validitas Angket 

 

Menurut Sudarmanto (2005:77-78), uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur secara tepat. 

Validitas suatu instrumen (angket) akan menggambarkan tingkat kemampuan alat 

ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok 

pengukuran. Dalam penelitian ini validitas angket dihitung dengan menggunakan 

bantuan program SPSS. Dari hasil perhitungan tersebut nantinya dapat diketahui 

apakah angket sudah memenuhi kriteria valid/tidak valid.  

Menurut Sudarmanto (2005:79) kriteria yang dapat digunakan suatu 

interumen/angket untuk dinyatakan valid antara lain: 
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1) Harga koofisien korelasi yang diperoleh dari analisis dibandingkan dengan 

harga koofisien korelasi pada tabel dengan tingkat kepercayaan yang telah 

dipilih. 

2) Suatu intrumen dinyatakan valid jika harga koofisien korelasi r
tabelhitung r

 

atau Pearson Correlation > Alpha (0,05)
 

 

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.  

Menurut Sudarmanto (2005:124), reliabilitas instrument menggambarkan 

keajegan alat ukur yang digunakan. 

Suatu alat ukur dinyatakan mempunyai reliabilitas atau keajegan yang tinggi atau 

dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil (ajeg) sehingga dapat diandalkan 

dan digunakan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini, reliabilitas angket 

dihitung dengan menggunkaan program SPSS 17. Angket dikatakan memenuhi 

kriteria reliabel apabila nilai koofisien reliabilitas Cronbach's Alpha if Item 

Deleted > dari r tabel  dengan taraf alpha 0,05.
 

 

 

G. Uji Persyaratan Regresi Linier Ganda 

 

Menurut Sudarmanto (2005:124), untuk menggunakan regresi linier ganda 

sebagai alat analisis perlu dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu, apabila 

persyaratan tersebut terpenuhi, maka regresi linier ganda dapat digunakan. 

Beberapa persyaratan yang perlu diujikan sebelumnya sebagai berikut. 
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1. Uji Persyaratan Statistik Parametrik  

 

a) Uji Normalitas 

  

Menurut Sudarmanto (2005:104-123), untuk menggunakan alat analisis 

parametrik diperlukan dua persyaratan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.  

Uji normaliatas digunakan untuk menguji apakah sampel yang diambil berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal.  

Untuk menguji normalitas distribusi populasi diajukan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal  

Ha  : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji K-S (Kolmogorof 

Smirnov), dimana Ho diterima apabila nilai Assymp. Sig (2-tailed) > nilai alpha 

yang digunakan yaitu 5%. 

 

b) Uji Homogenitas 

 

Menurut Sudarmanto (2005:114) uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah data sampel diperoleh dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. 

Untuk melakukan pengujian homogenitas populasi penelitian diperlukan 

pengujian homogenitas populasi penelitian diperlukan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : Data populasi bervarians homogen  

Ha  : Data populasi tidak bervarians homogen 

Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Levene Statistic, 

dengan ketentuan terima Ho jika nilai Sig > alpha (0.05) dan sebaliknya.  
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2. Uji Persyaratan Analisis Regresi Ganda 

 

 

a) Uji Linieritas Garis Regresi  

 

Menurut Sudarmanto (2005: 124), uji linieritas garis regresi digunakan untuk 

mengambil keputusan dalam memilih model regresi yang akan digunakan. 

Hipotesis yang digunakan untuk menguji linieritas garis regresi dinyatakan 

sebagai berikut.  

Ho  : Model regresi berbentuk linier 

Ha : model regresi tidak berbentuk linier 

Selanjutnya menurut Sudarmanto (2005: 135), kriteria pengujian yang diterapkan 

untuk menyatakan kelinieran garis regresi adalah dengan menggunkan harga 

koofisien signifikansi dan dibandingkan dengan nilai alpha yang dipilih oleh 

peneliti.  

Simpulan yang harus diambil yaitu Ho akan diterima jika nilai signifikansi dari 

Deviation from Lineaity > alpha yang ditetapkan dan sebaliknya. 

 

b) Uji Multikolinearitas 

 

Menurut Sudarmanto (2005: 135-138), uji asumsi tentang multikolonieritas 

dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang 

linier antara variabel bebas (independen) yang satu dengan variabel bebas 

(independen) lainnya. Hipotesis yang digunakan untuk menguji ada tidaknya 

multikoliniearitas antar variabel yang dinyatakan sebagai berikut. 

Ho  : Tidak terdapat hubungan anatar variabel independen 

Ha  : Terdapat hubungan anatar variabel independen 
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Menurut Sudarmanto (2005: 140) ada tidaknya korelasi antar variabel independen 

dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi product moment dari 

Pearson dengan kriteria apabila koofisien signifikansi > alpha maka dapat 

dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen, dengan 

demikian Ho diterima dan sebaliknya. 

 

c) Uji Autokorelasi 

 

Menurut Sudarmanto (2005: 142-143), pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya 

Autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum 

dan uji t tidak dapat digunakan, karena akan memberikan kesimpulan yang salah.  

Hipotesis yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak 

dinyatakan sebagai berikut. 

Ho  : Tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan  

Ha : Terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan 

Ada atau tidaknya autokorelasi dapat diteksi dengan menggunkan uji Durbin –

Watson. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada atau tidaknya 

autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik Durbin-Watson mendekati angka 2, maka 

dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tidak memiliki autokorelasi yang berarti 

Ho diterima dan sebaliknya. 

 

d) Uji Heteroskedastisitas 

 

Menurut Sudarmanto (2005:148), uji heteroskedatisitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah varian residual absulut sama atau tidaknya sama untuk semua 

pengamatan. Adapun hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut.  
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Ho : Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang  

  menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya. 

Ha : Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang  

  menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya. 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedatisitas yaitu rank korelasi dari Spearman. Menurut Sudarmanto 

(2005:156) kriteria yang digunakan yaitu apabila koofisien signifikansi > 

alpha yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan tidak terjadi 

heteroskedatisitas diantara data pengamatan tersebut, yang berarti menerima 

Ho dan sebaliknya. 

 

 

H. Teknik Analisis Data  

 

Analisis data yang digunakan regresi linier sederhana dan regresi linier ganda. 

Menurut Sudarmanto (2005: 160-161), persamaan regresi untuk sampel 

menggunakan simbol 


  yang menunjukkan pada hasil pengamatan sampel, 

dengan persamaan berikut: 

2211 


bba  

Penjelasan: 

a = Konstanta  

21 ,bb  = Koofisien Arah (Sudarmanto, 2005: 160). 
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