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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Setiap melakukan penelitian ilmiah perli ditetapkan metode. Suatu metode penelitian akan 

memberikan arah dan cara untuk memecahkan suatu permasalahan penelitian sehingga tujuan 

dapat tercapai.Penentuan metode penelitian sangatlah penting karena dapat membantu 

mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penelitian. 

Penelitian ini merupakan tipe penelitian kuantitatif eksplanatoris (explanatory/confirmatory 

research), karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan pengaruh dan hubungan kausal 

antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

   

B. Definisi Konseptual 

 Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas (x), dan variabel tergantung (y). 

Variabel bebas (x) adalah program bina lingkungan, dan variabel tergantung (y) adalah prestasi 

siswa-siswi miskin. Pada dasarnya variabel x selalu mempengaruhi variabel y, dalam penelitian 

ini dapat ditarik batasan bahwa : Program Bina lingkungan (x) selalu mempengaruhi Prestasi 

siswa-siswi miskin (y). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah : 
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Program Bina Lingkungan(x), merupakan Program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung dalam hal bantuan terhadap masyarakat kurang mampu yang ada disekitar sekolah 

negeri agar anak-anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan secara maksimal dan tentunya 

untuk menunjang prestasi siswa-siswi kurang mampu. 

Prestasi siswa-siswi miskin (y),dalam hal ini prestasi menurut program bina lingkungan ada 2 

yaitu akademik dan non akademik : 

- Prestasi akademik dapat dicontohkan seperti nilai raport yang baik, sikap dan prilaku siswa-

siswi dikelas maupun disekolah dalam jangka waktu selama masih belajar disekolah tersebut. 

- Prestasi non akademik dapat dicontohkan siswa-siswi mengikuti kegiatan diluar aktivitas 

belajar disekolah seperti kejuaraan/olimpiade baik antar sekolah, tingkat kota/provinsi bahkan 

sampai tingkat nasional. Dalam hal ini kejuaran tersebut bisa dibidang olahraga maupun mata 

pelajaran. 
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C. Definisi Operasional 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Sub Variabel Indikator Skor Ukur 

Program Bina 

Lingkungan (X) 

1. Biaya sekolah 

 

 Biaya Spp 

 Biaya     

laboratorium 

 Biaya 

ekstrakulikuler 

 

 

2-1 

 

 

2. Fasilitas yang 

diberikan 

sekolah 

 Seragam 

 Buku 

 Tas 

 Sepatu 

2-1 

3. Proses 

Pembelajaran 

Perlakuan saat 

pembelajaran 

2-1 

Variabel Indikator Skor Ukur 

Prestasi siswa-

siswi miskin 

1. Tingkat prestasi siswa-siswi miskin 

dibidang akademik atau 

intrakulikuler 

 

2. Tingkat prestasi siswa-siswi miskin 

dibidang non akademik atau 

ekstrakulikuler 

 

2-1 

 

2-1 
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Dengan melihat definisi oprasional diatas, maka didapatkan indikator sebagai berikut: 

Indikator program bina lingkungan (x) : 

1. Biaya sekolah 

2. Fasilitas yang diberikan sekolah 

3. Proses pembelajaran 

Indikator Prestasi siswa-siswi miskin (y) 

1. Tingkat prestasi siswa-siswi miskin dibidang akademik atau intrakulikuler 

2. Tingkat prestasi siswa-siswi miskin dibidang non akademik atau ekstrakulikuler 

 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 22 Bandar lampung, alasan pemilihan lokasi adalah 

untuk menghemat dana, waktu, dan tenaga. Selain itu dapat dipastikan bahwa dilokasi tersebut 

terdapat program bina lingkungan sehingga dapat lebih mudah untuk mengamati dan meneliti 

terkait dengan prestasi siswa-siswi miskin. 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi 

Sugiyono (1997 : 57) berpendapat bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Dari penelitian ini yang dijadikan populasi adalah siswa-siswi SMP Negeri 22 Bandar Lampung 

yang termasuk dalam Program bina lingkungan, yang berusia antara 12-15 tahun dari kelas 8 dan 

9 tahun ajaran 2013/2014. Jumlah seluruh populasi siswa dan siswi miskin yang mengikuti 

program bina lingkungan sebanyak 300, dengan rincian : 150 laki-laki, dan 150 perempuan. 

Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:116) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto (2008:116) Penentuan 

pengambilan Sample sebagai berikut : Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi, Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 

10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari: 

Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, sempit luasnya wilayah pengamatan 

dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.besar kecilnya resiko yang 

ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika samplenya besar 

hasilnya akan lebih baik. 
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Penelitian ini menekankan pada siswa-siswi miskin kelas 8 dan 9 tahun ajaran 2013/2014 Dalam 

penelitian ini jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:                  

                 N 

n=  

               N (d)
2
+1 

Keterangan :  

n  = Jumlah sampel N = Jumlah populasi 

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

Pengambilan kesalahan yang ditolerir seperti : 2%, 5%, 10% 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus slovin, batas kesalahan yang ditolerir sebesar 

10%. Alasan peneliti menggunakan rumus slovin adalah karena didalam penelitian ini populasi 

yang diambil oleh peneliti adalah <1000 orang. 

                           300 

n  = 

                  300 (0,1)
2
+1 

n= 79,6 dibulatkan menjadi 80 
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F. Teknik Penarikan Sampel 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling, yaitu pengambilan 

sampel secara acak. Berdasarkan hasil dari perhitungan rumus diatas maka jumlah sampel yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah berjumlah 80 orang, yang terdiri dari 40 siswa laki-laki dan 40 

siswi perempuan. Objek pengambilan sampel hanya diperuntukan pada siswa-siswi miskin kelas 

2 dan 3 tahun ajaran 2014/2015.  yang termasuk dalam program bina lingkungan di SMP Negeri 

22 Bandar Lampung. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Metode/teknik pengumpulan data adalah teknik/cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Data adalah sebuah hasil 

yang diperoleh dari penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode : 

1. Metode angket/kuisioner 

Kuesioner merupakan alat dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan 

beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab. 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang 

akan diharapkan dari responden. adapun pengolahan angket akan peneliti lakukan dengan 

memberikan skor/ nilai pada tiap-tiap item dari angket yang telah responden isi (Iskadar, 

2008:77). 
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Alternatif pilihan jawaban dari setiap pertanyaan biasanya memuat point (1=YA ) dan 

(2=TIDAK) Setiap alternatif jawaban, memiliki point-point yang nantinya akan memberikan 

skor akhir terhadap penelitian. 

2. Observasi  

Pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenao fenomena sosial dengan gejala-

gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan langsung tentang objek yang akan 

menjadi topik kajian penelitian. Teknik observasi dimaksudkan untu mengungkapkan fenomena 

yang tidak diperoleh dari angket/kuesioner. 

3.  Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi 

kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber 

baik dari buku-buku dan media elektronik seperti internet. Penggunaan studi kepustakaan 

sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk mencari dan 

menghimpun informasi/data yang bersifat kepustakaan. (Zed, 2004) 
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H. Teknik Pengolahan Data 

a. Tahap Editing 

Pada tahap ini data yang telah terkumpul melalui daftar pertanyaan (kuesioner)ataupun pada 

wawancara perlu dibaca kembali apabila untuk melihat apakah ada hal-hal yang masih 

meragukan dari jawaban responden.jadi editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data 

dan menghilangkan keraguan data 

b. Tahap Koding 

Setelah tahap editing selesae, maka data-data yang berupa jawaban-jawaban responden perlu 

diberi kode untuk memudahkan dalam menganalisis data. Hal ini sangat penting, apalagi jika 

proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Pemberian kode 

pada data dilakukan dengan melihat jawaban dari jenis pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner. 

c. Tahap Tabulating 

Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkan 

data ke dalam tabel atau dapat dikatakan bahwa tabulasi data adalah penyajian data dalam 

bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi. Hasil tabulasi 

data ini dapat menjadi gambaran tentang hasil penelitian, karena data-data yang diperoleh 

dari lapangan sudah tersusun dan terangkum dalam tabel-tabel yang mudah dipahami 

maknanya. Selanjutnya peneliti bertugas untuk memberi penjelasan dan keterangan dengan 

menggunakan kalimat atas data-data yang telah diperoleh. 
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d. Tahap interpretasi 

Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik hasilnya harus 

diinterpretasikan atau ditafsirkan agar kesimpulan-kesimpulan penting mudah ditangkap 

pembaca. Interpretasi merupakan penjelasan terperinci tentang arti sebenernya dari materi 

yang dipaparkan, selain itu juga dapat memberikan arti yang lebih luas dari penemuan 

penelitian.  

 

I. Teknik Analisis Dan Alat Ukur 

Menurut Platto (1975:268), analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Platto membedakannya dengan berbagai 

penafsiran, diantaranya memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola 

uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Selain itu Bodgan dan Taylor 

mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema 

dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data, dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan tema pada hipotesis itu. Dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah 

sebuah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Analisis data memiliki peran untuk mengatur serta mengurutkan data, 

mengelompokan, memberi kode , dan mengkategorikannya, yang bertujuan untuk menemukan 

tema dan hipotesis kerja.  
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Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana ; dikarenakan ada 1 variabel X 

(Program Bina Lingkungan) dan 1 variabel y ( Prestasi siswa-siswi miskin), selanjutnya analisis 

data diolah menggunakan SPSS.17. Metode itu yang kemudian akan penulis terapkan dalam 

penelitian  ini untuk mengungkap dan menganalisa data yang berkaitan dengan Pengaruh 

program lingkungan terhadap prestasi siswa-siswi miskin di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. 

 

Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu penelitian yakni, menunjukan 

sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Apabila semua komponen 

yang diukur valid, maka hasil pengukuran dengan masing-masing komponen akan berkorelasi 

satu sama lain. Cara yang digunakan untuk mengukur validitas kuesioner penelitian ini dengan 

menggunakan validitas konstruksi (contruct validity). 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indikator tingkat keandalan atau kepercayaan terhadap suatu hasil pengukuran 

(Morissan, 2012). Reliabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukan sejauh mana 

suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Suatu 

penelitian disebut reliable atau memiliki keandalan konsistensi memberikan jawaban yang sama. 
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Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode cronbach alpha. Metode alpha 

merupakan suatu metode untuk mencari reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran (Abdi, 

2009). 

 


