
 
 
 
 
 
 

BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
3.1 Metode Penelitian 

 
Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 

deskriptif secara kualitatif dan kuantitatif dengan menjelasakan secara sistematik, 

faktual dan dengan keakuratan mengenai fakta dan karakteristik objek penelitian. 

 
3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah: 
 
 
1. Data Primer 

Menurut Umar (2001) data primer merupakan data yang didapat dari sumber 

pertama, baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara atau 

hasil pengisian kuisioner. Sedangkan menurut Soeranto dan Arsyad (2003: 76) 

mendefinisikan data primer sebagai data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Data primer 

diperoleh dengan cara mendatangi langsung SMA Negeri 2 Bandar Lampung  

untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan menyebarkan  
 
kuisioner dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur  
 
kepada para siswa dan orang tua murid di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 
 



 26

 
2. Data Sekunder 

Umar (2001) mengemukakan data sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau 

oleh pihak lain. Soeratno dan Arsyad (2003: 76) bahwa data sekunder adalah 

data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. 

 
Data diperoleh dari berbagai sumber melalui literatur, makalah dan dengan 

cara mencatat langsung dari catatan resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang 

terkait. 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data  
 
 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada responden. 

2. Dokumentasi 

Mengumpulkan data dari dokumen-dokumen SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung. 

3.  Angket 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan 

(angket) kepada siswa dan orang tua murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 
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3.4 Alat Analisis 
 
 
Alat analisis yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan 

permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh penulis. Adapun untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan tersebut digunakan alat analisis Kualitatif yang di 

bagi menjadi 2 bagian sebagai berikut: 

 
 
1. Untuk mengetahui perubahan harga/ biaya pendidikan yang dibebankan 

kepada setiap siswa antara sebelum dan sesudah diberikan subsidi, penulis 

menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis dan membandingkan 

dari data berupa tabel pengeluaran di SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun 

2002/2003 sampai 2007-2008. 

 
2. Alat analisis yang digunakan untuk  mengetahui apakah subsidi pemerintah 

pada sektor pendidikan memberikan manfaat yang berarti bagi para siswa 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung, penulis menggunakan analisis kualitatif 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan secara utuh yaitu 

dengan menggunakan analisis tabel. Analisis tabel digunakan untuk 

mengetahui median, modus, dan rata-rata dari setiap variabel yang diamati 

dengan bantuan tabulasi data sehingga dapat mengetahui apakah subsidi 

pemerintah pada sektor pendidikan mampu memberikan manfaat yang berarti 

bagi para siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 
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 Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur manfaat dari subsidi 

pemerintah sektor pendidikan bagi siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 

 
1. Keadaan serta kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

2. Peningkatan mutu dari proses pembelajaran di SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung. 

3. Mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan setiap siswa. 

Penentuan Skor Jawaban Responden 
 
 

Penentuan skor yang digunakan untuk jumlah pertanyaan yang diajukan 

kepada responden adalah dengan menggunakan skala ordinal, yaitu dengan 

skala Likert. Skala Likert adalah skala dengan lima jenjang untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tantang 

fenomena sosial. (Sugiono,1999:86) 

1. Untuk jawaban (a) diberi nilai 5  : menggambarkan kondisi sangat baik 

2. Untuk jawaban (b) diberi nilai 4  : menggambarkan kondisi baik 

3. Untuk jawaban (c) diberi nilai 3  : menggambarkan kondisi cukup baik 

4. Untuk jawaban (d) diberi nilai 2  : menggambarkan kondisi kurang baik 

5. Untuk jawaban (e) diberi nilai 1  : menggambarkan kondisi tidak baik 

 
Untuk menilai manfaat dari subsidi pemerintah sektor pendidikan di SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung, maka penulis menggunakan kriteria penilaian atas 

jawaban responden sebagai berikut: 
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81 – 100% = Sangat bermanfaat 

  61 – 80% = Bermanfaat 

41 – 60% = Cukup Bermanfaat 

21 – 40% = Kurang Bermanfaat  

  0 – 20% = Tidak bermanfaat 

 
 

3.5 Uji Validatas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 
3.5.1 Uji Validitas 

 
Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana daftar pertanyaan dapat 

mengukur manfaat subsidi pemerintah sektor pendidikan dengan menggunakan 

rumus Product-Moment Co-efficient of Correlation  sebagai berikut: 
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 (Suharsimi Arikunto, 1998:162) 

 
Keterangan: 

xyr Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

  ix Manfaat Subsidi Pemerintah Sektor Pendidikan 

  iy Jumlah skor dari ix  

  n  = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis 

  
Pengujian kevalidan menggunakan r product moment pada derajat kebebasan 

(dk)=n-1 dengan kriteria pengujian: 
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Jika xyr > r tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan valid 

 Jika xyr < r tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan tidak valid 

 
3.5.2 Uji Reliabilitas 

 
Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang 

digunakan dapat dipercaya dengan menggunakan rumus Alpha  sebagai berikut : 
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Alpha (Suharsimi Arikunto, 1999:109)  

 
Keterangan : 

r11      = Kereliabelan instrumen  

  k         = Banyaknya jumlah pertanyaan 

  2t      = Jumlah varian total 

  2b  = Jumlah varian pertanyaan 

 
Dengan rumus varian : 
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Keterangan : 

  n  = Banyaknya skor responden yang diuji coba 

∑X  = Jumlah skor yang dipilih 
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Untuk menilai alat ukur yang digunakan apakah cukup reliabel atau tidak, maka 

digunakan rumus t : 

   
t = r.        n – 1 

                 1 – r2 

Dengan keputusan: 

 Jika t ≥  dari t tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan reliabel. 

 Jika t ≤ dari t tabel, maka daftar pertanyaan dinyatakan tidak reliabel. 

 
Selanjutnya indeks kereliabelan diinterpretasikan dengan menggunakan tabel 

interpretasi r untuk menyimpulkan alat ukur yang digunakan cukup atau tidak 

reliabel. 

 
Tabel 4. Nilai Interpretasi Kereliabelan: 
 
Besarnya Nilai r Interpretasi 
Antara 0,8000 - 0,10000 
Antara 0,6000 - 0,7999 
Antara 0,4000 - 0,5999 
Antara 0,2000 – 0,3999 
Antara 0,0000 – 0,1999 

Tinggi 
Cukup 
Agak rendah 
Rendah 
Sangat rendah 

 Sumber: Suharsimi Arikunto (1999:268) 
 
 
3.6  Pengambilan Sampel 
 
 
Sampel adalah sebagian atau wakil individu yang diselidiki (Sutrisno 

Hadi,1990:70).  Sedangkan menurut Arikunto sampel adalah sebagian dari 

populasi yang diteliti (Arikunto,1998: 117). Jadi sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki populasi, untuk itu sampel yang diambil dalam 

penelitian ini harus betul-betul representatif (mewakili). 
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Populasi adalah keseluruhan subyek atau obyek yang menjadi sasaran penelitian 

(Budi Kastoro dan Basrowi, 2006:  435). Sedangkan menurut Sugiyono 

(2001:72), mengemukakan bahwa populasi adalah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Pendapat lain 

menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto,1998: 112). 

 
Dalam penelitian ini besarnya populasi adalah sebesar 706 orang murid. Populasi 

tersebut berdasarkan data jumlah siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung tahun 

ajaran 2007/2008. 

 
Penentuan sampel dilakukan secara acak sederhana (Simple Random Sampling). 

Rumus Simple Random Sampling: 
 

 

n = 
)1()1(

)1(.

ppDN

ppN




 

 
Keterangan :     n = Besar sampel 

N = Besar populasi 

  p = Proporsi yang diduga 

  D = 
4

2B
 ( estimasi terhadap mean ) = 

4

)10,0( 2

= 0,0025 

B = Bound of Error 

    Pada tingkat kepercayaan 90%, maka B = 0,10 atau 10% 

  (M. Nazir, 1999:361) 
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Nilai P pada umumnya dapat dianggap 0,5 dan B = 0,1 (M. Nazir, 1999: 344). 

Maka besar sampel yang harus diambil adalah : 

)5,01(5,00025,0)1706(

)5,01(5,0.706




n  

      
01,2

176,5
  

 
        = 87,81 dibulatkan menjadi 88  

 
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 

88 orang dari keseluruhan populasi sebanyak 706 orang. 

 
Karena populasi untuk mengambil sampel terdiri dari tiga kelas yaitu: kelas 10, 

11, 12, pengambilan sampel juga harus diambil dari tiga kelas tersebut.  

Maka digunakan rumus proporsional stratified sampling: 

  
 ni = (Ni/N) x n  
 
 
Keterangan :  ni = Jumlah sampel menurut stratum 

   n = Jumlah sampel seluruhnya 

            Ni = Jumlah populasi menurut stratum 

N = Jumlah populasi seluruhnya 

 Kelas 10 : 

n10 =   
706

233
 x  88 = 29,04 = 29 orang 

 
 Kelas 11 : 

n11 =   
706

242
 x  88 = 30,16 = 30 orang 

 
 Kelas 12 : 

n12 =   
706

231
 x 88 = 28,79 = 29 orang 


