
II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode kerja yang dilaukan dalam penelitian, termasuk alat-

alat apa yang digunakan untuk mengukur kemampuan mengumpulkan data serta bagaimana

penelitian dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

asosiatif dengan pendekatan ex post facto dan survey.

Metode deskriptif bisa juga disebut dengan taxonomic research berujuan untuk

mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan

medeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unuit yang diteliti

(Faisal, 2003: 20).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada ditempat penelitian

sehingga menggunakan pendekatan ex post facto dan survey. 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, 2006: 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 dearah (Nazir, 2003:

56).

B.  Populasi dan Sampel



1.   Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siwa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri  24

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010 sebanyak 4 (empat) kelas dengan jumlah

seluruh siswa adalah 148 siswa.

Tabel 4. Jumlah Siswa Kelas VIII IPS  Semester
Ganjil SMP Negeri 24 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2009/2010

No Kelas Jumlah
1 VIII A 40
2 VIII B 39
3 VIII C 38
4 VIII D 36
5 VIII E 37
6 VIII F 37
7 VIII G 38

Total 265
Sumber: Wakil Kepala Sekolah SMP

Negeri 24 Bandar Lampung

Berdasarkan tabel di atas, kelas yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah kelas D

sampai G, hal ini dikarenakan kelas tersebut merupakan kelas yang tergolong paling ribut,

bandel, selalu membuat kegaduhan, dibandingkan dengan kelas yang lain. Sehingga dari

pihak sekolah mengharapkan peneliti untuk meneliti kelas tersebut.

3. Sampel

Sugiyono (2008: 53) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan rumus  T.Yamane yaitu :
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Keterangan :



N  =  Jumlah sampel

n   =  Jumlah populasi

d   =  Presisi yang ditetapkan
Ridwan  (2004: 65)

Berdasarkan rumus di atas sampel dalam penelitian ini adalah:
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3. Teknik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel adalah probabilty sampel dengan  menggunakan sample random

sampling. Tehnik ini merupakan tehnik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang

sama bagi setiap  unsur (anggota) yang dipilih untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2010: 120).

Untuk menentukan besarnya sampel pada kelas dilakukan dengan alokasi proposional agar

sampel yang diambil   proposional, hal ini dilakukan dengan cara:

Jumlah sampel setiap kelas = kelastiapsiswajumlahx
populasijumlah

sampeljumlah

Tabel 5. Perhitungan Sampel Untuk Masing Masing Kelas

Kelas Perhitungan Pembulatan Persentase (%)

VIII D 26 24,07

VIII E 27 25

VIII F 27 25
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VIII G 28 25,93

Total 108 100

Jalaludin Rahmat dalam Ridwan  (2004: 65)

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, 1999: 336).

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, subyek atau kegiatan

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2005: 32).

1.  Variabel Independen atau Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.  Variabel bebas dalam

penelitian ini adalah persepsi siswa tentang metiode mengajar guru (X1) dan pemanfaatan

media oleh guru (X2).

2.  Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah motivasi  belajar siswa ekonomi (Y)

D. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah tabel yang memuat definisi operasional variabel yang disertai dengan

indikator-indikator dan skala pengukurannya.
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Tabel 6.  Definisi Operasional Variabel

No Variabel Definisi
Variabel Indikator Sub Indikator Tingkat

pengukuran
Skala
Pengukuran

1 Persepsi
siswa
tentang
metode
mengajar
guru (X1)

Kemampua
n siswa
memahami,
menilai,
menginterpr
estasikan
dan
menentukan
tindakan
terhadap
metode
mengajar
guru

 Cara tertentu
yang gunakan
oleh guru guna
mempermudah
proses belajar
mengajar
untuk
mencapai
tujuan
pembelajaran

 Penggunaa
n metode
yang
bervariasi

 Memudahka
n siswa
dalam
memahami
materi
pelajaran

 Mendorong
siswa untuk
mempelajari
materi
secara
mandiri

 Menyenang
kan siswa
dalam
mengikuti
materi
pelajaran

 Ordinal

2 Pemanfaa
tan media
belajar
oleh guru
(X2)

Media
adalah
berbagai
komponen
berbagai
jenis
komponen
dalam
lingkungan
siswa yang
dapat
merangsang
untuk
belajar
Gagne
dalam
(Sadirman
2005: 6)

 Kriteria
pemenfaatan
media

 Tujuan
pengajaran

 Keterpadu
an

 Menarik
 Keadaan

peserta
didik

 Mutu
teknis

 Kejelasan

 Tingkat
kesesuaian
dengan
materi

 Tingkat
pemahaman
materi yang
diberikan

 Tingkat
kemampuan
daya
tangkap
siswa

 Tingkat
pemanfaatan
yang
efisisen

 Tingkat
kejelsan
siswa
dengan
media

 Ordinal

3 Motivasi
belajar
siswa
ekonomi
(Y)

Motivasi
belajar
merupakan
dua hal
yang saling
mempengar
uhi.
Motivasi
belajar
dapat
timbul
karena

 Motivasi
instrinsik

 Motivasi
ekstrinsik

 Adanya
hasrat dan
keinginan
untuk
belajar

 Adanya
keinginan
untuk
memperol
eh

 Siswa
memiliki
hasrat dan
keinginan
untuk
belajar

 Siswa
memilki
keinginan
untuk
memperoleh

 Ordinal



faktor
instrinsik
berupa
hasrat dan
keinginan
untuk
berhasil dan
dorongan
akan cita
cita
sedangkan
faktor
ekstrinsik
ada
penghargaa
n dan
kegiatan
belajar yang
menarik
(Uno, 2003:
12),

pengharga
an

 Adanya
hasrat dan
keinginan
untuk
berprestasi

 Adanya
harapan
dan cita-
cita

 Adanya
kondisi/lin
gkungn
belajar
yang baik

 Adanya
kegiatan
yang
menarik

penghargaan

 Siswa
memiliki
hasrat dan
keinginan
untuk
berprestasi

 Siswa
memiliki
cita-cita

 Kondisi
/lingkunga
belajar yang
baik dan
kondusif

 Terdapat
kegiatan
belajar yang
menarik

E. Teknik Pengumpulan Data

1.   Angket (Kuisioner)

Angket atau kuesioner adalah alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan

sejumlah pertanyaan tertulis untuk mejawab secara terulis pula oleh responden (Margono,

2000: 167). Angket ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan persepsi

siswa tentang  metode mengajar guru dan pemanfaatan media belajar oleh guru dan motivasi

belajar ekonomi siswa kelas VIII di SMP Negeri 24  Bandar lampung Tahun Ajaran

2009/2010.

2.   Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder mengenai hubungan

persepsi siswa tentang  metode mengajar guru dan pemanfaatan media belajar oleh guru dan



motivasi belajar ekonomi siswa Kelas VIII di SMP Negeri 24  Bandar Lampung  Tahun

Ajaran 2009/2010.

3. Wawancara

Wawancara adala suatu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahaan yang harus diteliti dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dalam jumlah

sedikit/kecil (Sugiyono:210)

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke pada obyek penelitian untuk melihat dari

dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2004:104).

F.  Uji Persyaratan Instrumen

Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan melalui komputerisasi dengan

menggunakan program SPSS 17.0 (Statistical Program and Service Solution).

1.   Uji Validitas Angket

Menurut Arikunto (2002: 160), validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen. Validitas menunjukan sejauh mana alat pengukur cukup

akurat satbil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur. Salah satu cara yang

dapat digunakan adalah dengan menghuting korelasi masing-masing pertanyaan dengan skor

total. Sebagaiman menurut Arikunto (2002: 146), untuk mengukur validitas angket digunakan

rumus korelasi Korelasi Product Moment, yaitu:

r xy =
2222 YYNXXN
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Keterangan:

r xy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variebel Y

N = Jumlah sampel yang diteliti

= Jumlah skor item

= Jumlah skor total seluruh item

Kriteria pengujian , apabila rhitung > rtabel maka alat pengukuran

atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran atau

angket tersebut tidak valid (Arikunto, 2006: 275-276).

2.  Uji Reliabilitas Angket

Menurut Arikunto (2002: 194) reabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pegumpulan data karena

instrumen tersebut telah baik. Instrumen yang dapat dipercaya yang reliabelnya akan

menghasilkan data yang dipercaya juga. Uji reabilitas diperlukan untuk menunjukan berapa

jauh suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan

pengukuran kembali terhadap obyek yang sama. Uji reabilitas dalam penelitian ini

menggunakan rumus Alpha, yaitu:

r11 =
t

b

k
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keterangan:

r11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

2
b = Jumlah varians butir

t
2 = Varians total



(Arikunto, 2002: 171)

Berdasarkan kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka

pengukuran tersebut reliabel dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka pengukuran tersebut tidak

reliabel. Jika alat instrumen tersebut reliabel, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai

indeks korelasi sebagai berikut:

0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi

0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi

0,400 sampai dengan 0,599 = cukup

0,200 sampai dengan 0,399 = rendah

0,000 sampai dengan 0,199 = sangat rendah

G.  Teknik Analisis Data

Sehubungan data penelitian berskala ordinal maka harus diubah menjadi interval. Untuk

mengubah data dari skala ordinal menjadi interval di lakukan melalui Method Of Successive

Interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan banyaknya frekuensi (f)

b. Menghitung proporsi dengan rumus Pi =
n

fi

c. Menghitung proporsi komulatif  (PK) = Pi 1 + P1

d. Menetapkan nilai Z yang diperoreleh dari tabel normal baku

e. Menghitung Scala Value (SV) dengan rumus :

SV =
AuLLAuLL

DaULDaLL

Keterangan:



DaLL   = Desinty at lower lmit

DaUL  = Desinty at under limit

AuU  l = Area under upper limit

AuLL  = Area under lower limit

(Thomas, 2003: 93)

Berdasarkan langkah-langkah di atas dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 7. Pengubahan Data Ordinal ke Interval
(Method Of Successive Interval)

Kriteria/unsur 1 2 3
Frekuensi
Proporsi
Proporsi
Komulatif

Tabel Z
Sv

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan apakah instrumens yang digunakan sebagai alat pengumpul data

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini digunakan uji

Lilliefors dengan rumus sebagai berikut:

s

xixi
Zi

Keterangan:

X = Rata-rata

S = Simpangan Baku

Langkah - langkahnya sebagai berikut:

1. Pengamatan X1, X2 n dijadikan angka baku Z1, Z2 n yang dicari dengan rumus:

s

xixi
Zi



2. Menghitung peluang F(
1Z ) = Produktivitas (Z,

1Z ), untuk tiap angka baku menggunakan

daftar distribusi normal baku

3. Menghitung S (
1Z ) yaitu:

S (
1Z ) = banyaknya

n

ZdanZZZ 13.........21,

4. Menghitung selisih F (
1Z ) S (

1Z ) kemudian ditentukan harga mutlak

5. Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Sebutlah harga itu

Lo. (Sudjana, 1982: 450)

2. Uji Homogenitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh memiliki varians yang sama

atau sebaliknya. Uji ini menggunakan uji BARTLET dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan menggunakan

rumus:   s2 =
1

1

1

2
1

n

sni

2. Menghitung harga satuan B dengan rumus, B = (Log s2 i 1)

3. Mengunakan uji chi-kuadrat untuk uji Barlet, yaitu:

22 log)1()101( ii snBnX

Kriteria:

Tolak hipotesis nol jika X2 2 (1- -1), dimana X2 (1- -1) didapati dari daftar distribusi chi-

kuadrat dengan peluang (1 -1).

(Sudjana, 2002: 263).

4. Pengujian Hipotesis

1. Hipotesis pertama dan Kedua



Untuk menguji hipotesis yang pertama dan kedua digunakan statistik t melalui model korelasi

product moment dengan rumus sebagai berikut:

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

Dimana:

xyr = Koefesien korelasi X dan Y

iX = Jumlah item

Yi = Jumlah skor total

n = Jumlah responden

(Riduwan, 2004: 136)

Untuk menguji apakah apakah harga korelasi signifikan atau tidak maka perlu diuji

signifikansinya dengan menggunakan rumus t sebagai berikut:

21

2

r

nr
t

Dimana:

n = sampel

r = koefisien korelasi

(Sugiyono, 259: 2010)

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).

2. Hiotesis Ketiga

Untuk menguji hipotesis ketiga menggunakan model korelasi multiple atau korelasi ganda

dengan rumus sebagai berikut:
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Keterangan:

21xxR = Korelasi antara variabel X
1

dengan X
2
secara bersama

n = Jumlah sample yang diteliti

1X = Jumlah skor butir soal variabel X
1

2X = Jumlah skor butir soal variabel X
2

21
2

2121
22
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221
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rrryxryxr
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Keterangan:

yxxR 21 = Korelasi antara variabel
1X dengan

2X secara bersama-sama dengan

variabel Y

yxr 1 = Korelasi product moment antara
1X dengan variabel Y

yxr 2 = Korelasi product moment antara
2X dengan variabel Y

21xxR = Korelasi product moment antara
1X dengan

2X

(Riduwan, 2004: 136)

Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interprestasi nilai r sebagai berikut:

0,80 sampai dengan 1,00 = sangat kuat

0,60 sampai dengan 0,799 = kuat

0,40 sampai dengan 0,599 = cukup kuat

0,20 sampai dengan 0,399 = rendah

0,00 sampai dengan 0,199 = sangat rendah



Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi antara metode mengajar dan pemanfaatan media

dapat digeneralisasikan atau tidak, maka harus diuji signifikansinya dengan menggunakan

rumus statistik F sebagai berikut:

1/1

/
2

2

knR

KR
F

Dimana:

R = korelasi ganda

K =  jumlah variable independen

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) dengan α = 0,05. (Sudjana,

2002: 385).

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecil sumbangan variabel X terhada Y dapat ditentukan

dengan rumus koefisien derteminan sebagai berikut:

%1002xrKP

Dimana:

KP = Nilai koefisien determinan

R = Nilai koefisien korelasi




