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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Desain Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

deskriptif korelasional ex-post facto. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang dihasilkan pada penelitian berupa 

angka-angka dalam menunjukkan kontribusi mata kuliah terhadap kemampuan 

penulisan karya ilmiah yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Data yang 

dihasilkan tersebut lebih valid dan reliabel karena melewati berbagai pengujian.  

Metode deskriptif digunakan dengan pertimbangan bahwa hasil dari penelitian 

nantinya akan menggambarkan dan menginterpretasikan data sesuai dengan apa 

yang terjadi secara tepat dan apa adanya. Selanjutnya, penelitian korelasional 

yang merupakan bagian dari penelitian ex post facto, merupakan sebuah langkah 

pengambilan data penelitian dimana variabel tidak mungkin dimanipulasi dan 

dikontrol. Hal ini sesuai dengan penelitian ex post facto yakni data variabel-

variabel didasarkan atas hasil perlakuan secara alami yang telah dilakukan 

sebelum peneliti memulai penelitian. Sehingga maka jelaslah bahwa data yang 

dikumpulkan merupakan data sekunder yang telah diberi perlakuan alami sebelum 

peneliti melakukan penelitian. Dengan demikian penelitian korelasional sesuai 

digunakan untuk mencari jawaban atas tujuan penelitian ini yakni apakah terdapat 

kontribusi dan berapa besarnya kontribusi tersebut yang berarti mencari 

keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya.  

Merujuk pada hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini hanya menganalisa 

dokumen dari hasil perlakuan data variabel-variabel penelitian untuk digambarkan 

dan diinterpretasikan sesuai dengan apa yang terjadi sehingga diperoleh informasi 

yang jelas, utuh dan dapat ditafsir.  
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Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

B. Kerangka Variabel Penelitian  

Penelitian ini mengungkapkan kontribusi antara variabel bebas dan variabel 

terikat yakni variabel kemampuan penulisan karya ilmiah sebagai variabel terikat 

dan variabel bebas yang merupakan variabel yang diduga berkontribusi terhadap 

pengembangan kemampuan tersebut, yakni mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah, 

Metode Penelitian Pendidikan, Bahasa Indonesia, Statistik Dasar dan Statistik 

Lanjut sebagai variabel bebas. Variabel mata kuliah-mata kuliah tersebut 

mencakup nilai akhir mata kuliah, sedangkan variabel kemampuan penulisan 

karya ilmiah mencakup nilai akhir hasil ujian skripsi. Adapun kerangka variabel 

penelitian yang telah dipaparkan di atas digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Variabel Penelitian 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa angkatan 2008-2012 dengan 

mengacu pada nilai akhir mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah, Metode Penelitian 

Pendidikan, Bahasa Indonesia, Statistik Dasar dan Statistik dan nilai akhir hasil 

ujian skripsi mahasiswa. Nilai-nilai dari mahasiswa tersebut dapat digunakan 

sebagai populasi penelitian karena sumber data penelitian dapat pula berupa nilai. 

Sumber data berupa nilai ini telah disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan 

penelitian.  

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel sebagai bagian dari populasi yang pengambilannya menggunakan 

teknik-teknik tertentu sesuai dengan besarnya populasi penelitian serta tujuan 

penelitian. Kategori penarikan sampel dalam penelitian ini yakni probability 

sampling teknik cluster random sampling. Dengan menggunakan probability 

sampling setiap anggota populasi memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi 

sampel penelitian. Adapun teknik dari probability sampling yang digunakan 

dalam penelitian yaitu cluster random sampling dengan pertimbangan pemilihan 

teknik ini karena kondisi populasi terdiri dari kelompok subyek yang berjumlah 

besar dan terdiri dari beberapa kelompok populasi. Oleh sebab itulah teknik 

cluster random sampling ini sangat tepat digunakan dalam penentuan sampel pada 

situasi populasi seperti pada penelitian ini. Dalam menggunakan teknik ini perlu 

diperhatikan langkah-langkahnya yakni:   

1. Melakukan identifikasi populasi penelitian; 

2. Menentukan jumlah sampel yang diinginkan; 

3. Menetukan dasar logika penentuan klaster; 

4. Memperkirakan jumlah rata-rata subyek yang ada pada setiap klaster; 

5. Mendaftar seluruh subyek dalam setiap klaster dengan membagi antara jumlah 

sampel dengan jumlah klaster yang ada; 
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6. Secara random, dipilih jumlah anggota sampel yang diinginkan untuk setiap 

klaster; 

7. Jumlah sampel adalah jumlah klaster dikalikan jumlah anggota populasi per 

klaster.  

Jumlah sampel yang ditarik dengan menggunakan teknik ini yakni 10% dari 

populasi yakni sekitar 1200 mahasiswa dari kelima angkatan (2008-2012) 

sehingga sampel yang digunakan berjumlah 120 mahasiswa. Adapun rincian 

sampel dari setiap angkatan di gambarkan dalam tabel berikut.  

 

Tabel 3.1 Penyebaran Sampel berdasarkan Angkatan 

Angkatan Jumlah 

2008 24 

2009 24 

2010 24 

2011 24 

2012 24 

Total 120 

 

D. Definisi Operasional 

1. Kemampuan Penulisan Karya Ilmiah  

Kemampuan penulisan karya ilmiah adalah kemampuan penulisan tugas akhir 

yang dimiliki mahasiswa dari jurusan PGSD yang terwujud dalam skripsi pada 

bidang pendidikan dasar. Indikator kemampuan penulisan karya ilmiah dalam 

wujud skripsi ini ditinjau berdasarkan penilaian akhir terhadap:  

a. Aspek karya yang meliputi: konsistensi isi dengan judul, sistematika paparan 

dan bahasan, orisinalitas ide penulis, keakuratan metode dan keakuratan kajian 

pustaka, hasil penelitian serta pembahasan; dan  

b. Aspek presentasi, yang meliputi efektivitas penyajian, penguasaan materi dan 

kemampuan menjawab pertanyaan dan penampilan mahasiswa. 

 

2. Mata Kuliah Penulisan Karya Ilmiah 

Mata kuliah penulisan karya ilmiah ditujukkan untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menulis karya ilmiah. Pengetahuan 
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dan keterampilan dasar ini dinilai berdasarkan akumulasi dari tugas-tugas, UTS 

dan UAS berdasarkan kajian perkuliahan mengenai pengertian karya ilmiah, 

fungsi karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, manfaat penyusunan karya ilmiah, 

tahap penyusunan karya ilmiah, teknik penulisan, dan cara menulis rujukan. 

Hingga diperoleh nilai akhir mata kuliah yang nantinya digunakan sebagai data 

pada penelitian ini.  

 

3. Mata Kuliah Metode Penelitian Pendidikan  

Mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan ditujukkan untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan dasar dalam kaitannya dengan berbagai jenis dan 

metode penelitian yang mengkaji konsep dan pendekatan penelitian serta 

perancangan penelitian pendidikan yang diakumulasikan kedalam tugas-tugas, 

UTS dan UAS untuk diperoleh nilai akhir mata kuliah berdasarkan kajian 

perkuliah.   

4. Mata Kuliah Bahasa Indonesia  

Mata kuliah bahasa Indonesia ini ditujukkan untuk menjadikan mahasiswa 

memiliki keterampilan dan kemampuan menulis dan berbicara dengan baik dalam 

bahasa Indonesia laras ilmiah. Adapun indikator kemampuan tersebut terwujud 

dalam akumulasi tugas-tugas, UTS dan UAS sehingga diperoleh nilai akhir mata 

kuliah berdasarkan atas kajian mata kuliah mengenai pengetahuan atas fungsi-

fungsi bahasa serta ragam dan larasnya, keterampilan ejaaan-tanda baca, kalimat, 

paragraf, dan jenis wacana, serta mereproduksi teks-teks dari berbagai sumber. 

5. Mata Kuliah Statistik Dasar  

Mata kuliah Statistik Dasar ditujukkan untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dasar dalam mengolah dan menganalisis data pada suatu penelitian 

yang dituangkan kedalam tugas-tugas, UTS dan UAS sehingga diperoleh nilai 

akhir berdasarkan kajian perkuliahan.    

6. Mata Kuliah Statistik Lanjut 

Mata kuliah Statistika Lanjut ditujukkan untuk memberikan kemampuan 

kepada mahasiswa dalam memahami pengertian statistika inferensial, peran dan 
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fungsinya dalam kegiatan pengujian hipotesis, penarikan kesimpulan dan 

generalisasi serta kajian mengenai pengertian dan jenis uji korelasi, pengertian 

dan jenis uji regresi, pengertian dan jenis uji perbedaan baik yang parametrik 

maupun yang non parametrik yang kemudian diakumulasikan menjadi nilai akhir 

mata kuliah berdasarkan nilai tugas-tugas, UTS dan UAS mahsiswa.  

7. Mahasiswa, pada penelitian ini merupakan mahasiswa angkatan 2008-2012 

yang telah lulus ujian skripsi pada jurusan PGSD UNDIKSHA.  

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Studi 

dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dalam mempelajari 

sebuah data berupa catatan-catatan atau dokumen. Berdasar pada hal tersebut, 

maka studi dokumen pada penelitian ini mengumpulkan nilai akhir dari mata 

kuliah Penulisan Karya Ilmiah, Metode Penelitian Pendidikan, Bahasa Indonesia, 

Statistik Dasar dan Statistik Lanjut dan nilai akhir hasil ujian skripsi mahasiswa 

PGSD angkatan 2008-2012 yang berbentuk dokumen nilai untuk kemudian 

dilakukan analisis terhadap dokumen tersebut yang disesuaikan berdasarkan 

tujuan penelitian. Pada studi dokumentasi, dirancang pula kisi-kisi instrumen 

untuk mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan dan pengambilan data. 

Adapun kisi-kisi instrumen studi dokumentasi dan pedoman studi dokumentasi 

digambarkan dalam tabel pada lampiran 3 dan lampiran 4.  

  

F. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan atau prosedur sebagai berikut.  

1. Tahap Perencanaan  

Pada tahap ini dilakukan hal-hal sebagai berikut.  

a. Mengkaji fenomena yang ada; 

b. Berdasarkan kajian tersebut dipilih sebuah fenomena untuk diteliti;  

c. Merumuskan latar belakang penelitian; 

d. Melakukan perumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang; 
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e. Mendeskripsikan tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah; 

f. Mendeskripsikan manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian;  

g. Merangkum kajian teori yang sesuai dan mendukung serta memperkuat teori 

dasar yang terkait dengan fokus penelitian;  

h. Merancang desain penelitian yang didalmnya terkandung pendekatan serta 

metode yang digunakan pada penelitian;  

i. Merancang kerangka variabel penelitian untuk memperjelas gambaran 

variabel-variabel yang akan di teliti;  

j. Penentuan populasi dan sampel serta instrumen pengumpulan data penelitian;  

k. Menentukan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data 

penelitian; dan 

l. Keseluruh rincian tersebut di atas dikemas menjadi sebuah produk berupa 

rancangan proposal penelitian.  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini dilakukan hal-hal sebagai berikut. 

a. Menyerahkan surat penelitian kepada Ketua Jurusan PGSD UNDIKSHA 

sebagai pemberitahuan resmi bahwasanya peneliti akan melakukan penelitian 

di PGSD;  

b. Melalui studi dokumen, peneliti memperoleh informasi mengenai data terkait 

jumlah populasi kelima angkatan (2008-2012) PGSD;  

c. Berdasarkan data tersebut, kemudian dilakukan teknik penyampelan yaitu 

cluster random sampling untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai 

dengan tujuan penelitian;  

d. Setelah diperoleh sejumlah sampel yang representatif dari kelima angkatan 

tersebut, selanjutnya dilakukan pengumpulan data terhadap sejumlah sampel 

yang meliputi data nilai akhir mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah, Metode 

Penelitian Pendidikan, Bahasa Indonesia, Statistik Dasar dan Statistik; serta 

nilai akhir hasil ujian skripsi mahasiswa.  
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3. Tahap Analisis Data dan Penulisan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir penelitian. Adapun yang dilakukan pada 

tahap ini sebagai berikut.  

a. Melakukan uji normalitas dan linieritas terhadap data-data yang telah 

terkumpul yakni data nilai akhir mata kuliah dan nilai akhir ujian skripsi 

dengan bantuan SPSS untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau 

tidak dan apakah terdapat hubungan yang linier atau tidak antara variabel 

bebas (X) yaitu nilai akhir mata kuliah dan variabel terikat (Y) yaitu nilai 

akhir hasil ujian skripsi yang menunjukkan kemampuan penulisan karya 

ilmiah mahasiswa PGSD dari kelima angkatan tersebut. Normalitas dan 

linieritas data dilihat berdasarkan nilai probabilitas atau signifikansi pada 

SPSS; 

b. Setelah diketahui data-data tersebut berdistribusi normal dan linier, barulah 

dilakukan analisis korelasi product moment secara parsial berdasarkan nilai 

akhir mata kuliah dan nilai akhir hasil ujian skripsi untuk melihat tingkat 

kontribusi antar variabel secara parsial yaitu kontribusi mata kuliah Penulisan 

Karya Ilmiah terhadap kemampuan penulisan karya ilmiah; kontribusi mata 

kuliah Metode Penelitian Pendidikan terhadap kemampuan penulisan karya 

ilmiah; kontribusi mata kuliah Bahasa Indonesia terhadap kemampuan 

penulisan karya ilmiah, kontribusi mata kuliah Statistik Dasar terhadap 

kemampuan penulisan karya ilmiah; dan kontribusi mata kuliah Statistik 

Lanjut terhadap kemampuan penulisan karya ilmiah. Setelah di analisis secara 

parsial, kemudian dilakukan analisis secara majemuk untuk melihat tingkat 

asosiasi atau kontribusi kelima mata kuliah secara bersama-sama terhadap 

kemampuan penulisan karya imiah;  

c. Selanjutnya, setelah diketahui tingkat asosiasi atau kontribusi mata kuliah 

tersebut terhadap kemampuan penulisan karya ilmiah mahasiswa, dilakukan 

perhitungan mengenai besarnya kontribusi tersebut secara parsial dan 

majemuk dengan menggunakan analisis koefisien determinasi;  

d. Setelah analisis data dilakukan, dilanjutkan dengan penulisan laporan akhir 

penelitian yang didalamnya tersaji hasil penelitian serta simpulan terhadap 
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penelitian yang telah dilakukan. Tidak luput pula dalam penulisan laporan 

akhir penelitian tercantum pula rekomendasi dan implikasi yang diberikan 

peneliti terhadap pengguna hasil penelitian, kepada peneliti berikutnya jika 

berminat melakukan penelitian lanjutan; dan terhadap pemecahan 

permasalahan di lapangan berdasarkan hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Analisis Data Penelitian 

Dalam analisis data penelitian ini, terbagi ke dalam tiga kategori yakni 

pengujian persyaratan statistik, yang ditujukan untuk menguji data sebelum 

dilakukan analisis, analisis korelasi Product Moment dan analisis koefisien 

determinasi.   

 

1. Uji Persyaratan Statistik 

Sebelum menggunakan analisis korelasi Product Moment, terlebih dahulu 

dilakukan uji persyaratan statistik diantaranya pengujian normalitas data dan 

linieritas data. Uji normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, sedangkan uji linieritas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah secara signifikan terdapat hubungan linier antara kedua 

variabel (bebas dan terikat). Pengujian normalitas menggunakan kolmogorov-

Smirnov, sedangkan uji linieritas menggunakan ANOVA. Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan bantuan software SPSS. Adapun dasar penentuan keputusan 

dalam pengujian persyaratan statistik ini yaitu sebagai berikut:  

 

a. Uji Normalitas  

Hipotesis:  

Ho : Data berdistribusi normal  

Ha  : Data tidak berdistribusi normal 
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Dasar pengambilan keputusan sesuai dengan hipotesis tersebut yaitu:  

Jika nilai probabilitas > 0,05, maka Ho diterima 

Jika nilai probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

 

b. Uji Linieritas 

Hipotesis: 

Ho : Bentuk hubungan linier  

Ha : Bentuk hubungan tidak linier  

Dasar pengambilan keputusan sesuai dengan hipotesis di atas, yaitu:  

Jika nilai probabilitas <0,05 maka, Ho diterima  

Jika nilai probabilitas > 0,05 maka, tolak Ho  

 

2. Analisis Korelasi Product Moment 

Pertimbangan pemilihan teknik korelasi Product Moment yaitu karena analisis 

korelasi ini digunakan untuk melihat tingkat asosiasi antar variabel baik secara 

parsial maupun majemuk. Hal ini berarti analisis ini berkaitan dengan apakah 

variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah, 

Metode Penelitian Pendidikan, Bahasa Indonesia, Statistik Dasar dan Statistik 

Lanjut memiliki kontribusi yang signifikan atau tidak terhadap kemampuan 

penulisan karya ilmiah mahasiswa baik dilihat secara parsial maupun majemuk 

dengan hipotesis yakni:  

Ho : Berkontribusi secara signifikan  

Ha : Tidak berkontribusi secara signifikan  

Dengan dasar pengambilan keputusan:  

Jika nilai probabilitas <0,05 maka, Ho diterima  

Jika nilai probabilitas > 0,05 maka, tolak Ho 

Tingkat korelasi antar variabel diinterpretasikan berdasarkan pada tabel 

berikut.  

Tabel 3.2 Interpretasi Angka Korelasi 

0,80 – 1,0 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Sedang 
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0,20 – 0,399 Lemah  

0      – 0,199 Sangat lemah 

        (Sumber: Sugiyono, 2007)  

 

Analisis korelasi ini menggunakan bantuan SPSS 16 for windows. Adapun 

rumus korelasi Product Moment  yaitu sebagai berikut: 

 

 

(Sumber: Putrawan, 1990, hlm. 119)  

 

 

 

 

3. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besarnya tingkat 

asosiasi variabel tersebut. Derajat atau besarnya tingkat asosiasi antar variabel 

yaitu mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah, Metode Penelitian Pendidikan, Bahasa 

Indonesia, Statistik Dasar dan Statistik Lanjut terhadap kemampuan penulisan 

karya ilmiah mahasiswa dilihat baik secara parsial ataupun secara majemuk 

sehingga diperoleh persentase terhadap kontribusi variabel-variabel penelitian ini. 

Perhitungan koefisien determinasi ini dibantu dengan menggunakan SPSS 16 for 

windows. Adapun rumus koefisien determinasi yang digunakan untuk menentukan 

besarnya kontribusi tersebut yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

(Sumber: Putrawan, 1990, hlm. 123) 
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