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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah dalam 

mengumpulkan, menganalisa, serta menginterprestasikan data. Metode penelitian 

diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, secara umum metode penelitian 

diartikan sebagai cara ilmiah, untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 6), mengemukakan metode 

penelitian pendidikan dapat diartikan: 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan 

dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan 

tertentu sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.  

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2012, hlm. 14) mengemukakan bahwa: 

metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan 

data, dari beberapa proses pengumpulan data atau yang disebut dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner), lalu ditafsirkan ke dalam 

kalimat yang bersifat kuantitatif, mengenai karakter dari suatu subyek yaitu 

mengenai faktor-faktor yang menghambat penyelesaian studi mahasiswa program 
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studi pendidikan teknik elektro FPTK UPI untuk angkatan 2009 dan 2010, yang 

berlokasi di FPTK UPI Jl. Dr. Setiabudhi No 207 Bandung 40154. 

  

 

B. Variabel dan Paradigma Penelitian  

1. Variabel Penelitian  

Arikunto S. (2006, hlm. 118) berpendapat bahwa “variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian”, Sedangkan 

menurut Sugiyono (2012, hlm. 61) menyatakan bahwa “variabel adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Adapun hubungan variabel kuantitatif (Sugiyono 2012, 

hlm. 18) adalah sebagai berikut: 

X = Faktor belajar. 

Y = Prestasi. 

Faktor Belajar

(X)

Prestasi Belajar

(Y)

 

Gambar 3.1 Hubungan variabel sebab-akibat (kausal). 

 

2. Paradigma Penelitian 

Untuk memudahkan tujuan penelitian, maka disusun paradigma penelitian. 

Paradigma penelitian menurut Sugiono (2012, hlm. 66) menyatakan bahwa : 

Paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang 

menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus 

mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab 

melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, 

jenis dan jumlah hipotesis,  dan teknik analisis statistik yang akan 

digunakan. 
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Adapun paradigma penelitian yang akan dikembangkan pada penelitian ini 

adalah paradigma sederhana, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: 

Faktor Belajar

(X)

Prestasi

(Y)

r

 

Gambar 3.2 Paradigma Sederhana 

 

Keterangan : 

X = Faktor belajar. 

Y = Prestasi akademik mahasiswa. 

         r = Hubungan antara faktor belajar terhadap prestasi. 

(Sugiyono, 2012, hlm. 66) 

 

C. Alur Penelitian 

Alur penelitian merupakan tahap-tahap yang dirancang dalam suatu 

penelitian. Alur penelitian bertujuan  sebagai pedoman sehingga penelitian lebih 

terarah dan sistematis. 

Gambar 3.3 merupakan langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian  

ini adalah sebagai berikut: 
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START

Masalah

Identifikasi 

Masalah

Sesuai

Tidak

Merumuskan 

Masalah

Menentukan 

Variabel

Menyusun 

Instrumen

Menentukan 

Populasi dan 

Sampel

Mengumpulkan 

Data

Analisis Data

Sesuai

Kesimpulan

Menyususn 

Laporan

Tidak

Ya

Ya

END

 

Gambar 3.3 Alur Penelitian 

 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data Penelitian 

Menurut Arikunto S. (2006, hlm. 118) menyatakan bahwa “Data adalah 

hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah 

hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan”. 

Ada dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan 

jenisnya data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, adapun data yang di 

perlukan yaitu: Jumlah mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro FPTK 
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UPI untuk angkatan 2009  masih 41 mahasiswa dan angkatan 2010 masih 85 

mahasiswa, jadi total mahasiswa yang masih kuliah untuk angkatan 2009 dan 

2010 sebanyak 126 mahasiswa. 

 

2. Sumber Data Penelitian 

Arikunto S. (2006, hlm. 129), “Sumber data dalam penelitian adalah 

subjek dari mana data itu dapat diperoleh”. Apabila penelitian menggunakan 

kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data 

tersebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.  

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi sumber data adalah mahasiswa 

program studi pendidikan teknik elektro FPTK UPI untuk angkatan 2009 dan 

2010. 

 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Arikunto S. (2006, hlm. 130) menyatakan bahwa “Populasi adalah suatu 

keseluruhan subjek penelitian”. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sugiyono (2012, hlm. 117) menyatakan 

bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi bukan sekedar jumlah 

yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu. 

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah data mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
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prestasi akademik mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro FPTK UPI 

untuk angkatan 2009 dan 2010 sebanyak 126 mahasiswa. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel yaitu sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

yang dianggap mewakili seluruh populasi dan diambil dengan suatu cara tertentu. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto S. (2006, hlm. 131), menjelaskan bahwa 

“sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Sejalan dengan 

Arikunto, Sugiyono (2012, hlm. 118) menyatakan bahwa “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Pengambilan 

sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan atau 

mewakili populasi yang sebenarnya. 

Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang benar. Arikunto S. (2006, 

hlm. 134), menyatakan bahwa: 

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua, sehingga penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subyeknya besar, dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 % atau 

lebih, tergantung setidak-tidaknya dari : 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap objek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang 

resikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih baik”. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka sampel yang diambil adalah 25% dari 

jumlah populasi yaitu: 126 x 25% = 31,5 atau 30 mahasiswa. Jumlah populasi dari 

mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro FPTK UPI untuk angkatan 

2009 dan 2010 sebanyak 30 mahasiswa. 

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data 

merupakan suatu bahan yang sangat diperlukan untuk dianalisis, maka dari itu 

diperlukan suatu teknik pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2012, hlm. 309) mengemukakan bahwa: 

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan 

keempatnya.  

 

Banyak teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan, masing-masing 

cara mempunyai tujuan-tujuan tertentu serta kelebihan dan keterbatasan masing-

masing. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan angket (kuesioner) sebagai 

teknik pengumpulan data. Menurut Arikunto S. (2006, hlm. 151) mengatakan 

bahwa “kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui”. Sama halnya dengan Arikunto, sugiyono (2012, hlm. 

199) mengatakan “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya”. 

Menurut Arikunto S. (2006, hlm. 152), pengambilan data dengan 

menggunakan angket mempunyai beberapa keuntungan:  

- Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

- Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. 

- Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing 

dan menurut waktu senggang responden. 

- Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-

malu menjawab. 

- Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 
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Pada penelitian ini mengunakan angket tertutup untuk mengungkap 

variabel faktor belajar dengan jawaban yang telah disediakan. Instumen ini 

mengunakan penskoran skala Likert dengan lima pilihan jawaban pada Sugiyono 

(2012, hlm. 134). 

Tabel 3.1 Skala Jawaban Angket Pada Skala Likert 

Pernyataan 

Skala jawaban 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Nilai (Skor) 5 4 3 2 1 

 

Secara lengkap kisi-kisi angket penelitian dilampirkan pada lampiran A1. 

Kisi-kisi dibuat sebagai acuan pertanyaan sehingga pernyataan yang dibuat dapat 

mewakili indikator.   

 

2. Instrumen Penelitian 

Pada dasarnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomenal 

sosial maupun alam. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan 

pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian 

disebut instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, intrumen yang perlu dibuat 

yaitu instrumen untuk mengukur faktor belajar apa saja yang dapat berpengaruh 

terhadap prestasi akademik mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro 

 

G. Uji Coba Instrumen Penelitian 

1. Pengujian Validitas 

Pengujian validitas untuk menguji instrumen menggunakan rumus korelasi 

Product Moment  yaitu sebagai berikut:  
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√ ∑    ∑   
 

 

     
 ∑    ∑   ∑  

√[  ∑     ∑   ][  ∑     ∑   ]
 

(Suharsimi Arikunto, 2006, hlm. 170)  

 

    = Korelasi antara variabel X dan Variabel Y 

∑  = Jumlah skor tiap item yang diperoleh responden 

∑  = Jumlah skor total item yang diperoleh uji coba 

  = Jumlah responden  

 

Kriteria untuk     sebagai berikut: 

    ≤ 0,20  : Validitas sangat rendah 

0,20 <       ≤ 0,40 : Validitas rendah 

0,40 <       ≤ 0,70 : Validitas sedang/cukup 

0,70 <       ≤ 0,90 : Validitas tinggi 

0,90 <       ≤ 1,00 : Validitas sangat tinggi  

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan ke dalam tabel harga Product 

Moment  dengan taraf signifikansi atau pada tingkat kepercayaan 95% dan 99%. 

Jika hasil perhitungan tidak memenuhi taraf signifikasi, maka item pernyataan 

diuji ke dalam rumus t, dengan rumus sebagai berikut: 

  
 √   

√     
 

Sugiyono (2012, hlm. 257) 

  = Uji signifikasi korelasi 

  = Jumlah Responden 

  = Koefisien korelasi 
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Hasil perhitungan uji-t tersebut dibandingkan dengan harga ttabel. Apabila 

didalam perhitungan didapat               , maka item soal tersebut valid. 

Instrument diujikan pada mahasiswa program studi pendidikan teknik 

elektro FPTK UPI untuk angkatan 2009 dan 2010. Pada perhitungannya 

menggunakan bantuan komputer dengan program Statistical Passage for Social 

Science (SPSS) 21. 

Nilai validitas merupakan r hitung yang akan dibandingkan dengan r tabel. 

r tabel dicari pada tabel nilai-nilai r product moment dengan taraf signifikan 5%  

diuji dua sisi dan N= 30, maka didapat r tabel = 0,361. Jika r hitung ≥ 0,361, maka 

soal tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total dan dinyatakan valid. 

Sebaliknya, jika r hitung < 0,361, maka soal tersebut dinyatakan tidak valid atau 

gugur dan harus dikeluarkan. Perhitungan secara lengkap ada pada lampiran C1. 

Secara ringkas hasil dari pengujian validitas instrumen pada penelitian ini 

menyatakan bahwa dari 28 item soal, 11 diantaranya dinyatakan tidak valid dan 

17 diantaranya dinyatakan valid.(Lampiran B1). 

 

2. Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas bertujuan menguji ketetapan alat untuk mengukur 

sehingga diperoleh data yang dapat dipercaya. Reliabilitas instrumen menunjukan 

pada tingkat keterandalan sesuatu.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2006, hlm. 178), menyatakan bahwa 

“reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagi alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik”. Untuk itu, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat reliabilitas 

angket.  

Pengukuran tingkat reliabilitas angket dilakukan dengan menggunakan rumus 

Cronebach Alpha.  

Pengukuran reliabilitas instrumen ini menggunakan rumus alpha 
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    (
 

     
)    

∑  
 

  
 

) 

Suharsimi Arikunto (2006, hlm. 196) 

     =  reliabilitas instrumen 

k =  banyaknya butir soal atau pertanyaan 

∑  
  =  jumlah varians butir 

  
  =  varians total 

 Hasil pengujian reliabilitas berdasarkan perhitungan dengan bantuan 

komputer menggunakan program SPSS. Menurut sugiyono (2013, hlm. 357), jika  

r hitung lebih besar dari r tabel untuk taraf kesalahan  5% dan 1%, maka dapat 

disimpulkan dapat disimpulkan instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan 

untuk penelitian. Pada data diatas dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel 

dengan rincian sebagai berikut: Taraf kesalahan dengan n = 30, 5% = 0,361 dan 

1%=0,463 jadi reliabiltas faktor = 0,842 > 0,463 >0,361 (Reliabel). 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan. Jadi metode analisis adalah cara yang digunakan untuk menganalisis 

data sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 

Adapun Langkah - langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Pengecekan kelengkapan instrumen yang dikembalikan responden. 

b. Tabulasi, Mengolah data untuk mencari validitas nya menggunakan 

software SPSS statistik 21. 

c. Selanjutnya, data yang dinyatakan valid akan dianggap sebagai faktor 

yang berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa program studi 

pendidikan teknik elektro. 


