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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tiga variable, yaitu sarana dan prasarana 

pembelajaran (X1), minat belajar (X2) dan prestasi belajar (Y). Variabel 

Independent dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana 

pembelajaran dan minat belajar. Sedangkan variabel dependent nya adalah 

prestasi belajar siswa.  

3.2 Desain Penelitian  

3.2.1 Metode Penelitian  

Agar dapat mengadakan penelitian, Peneliti terlebih dahulu harus 

menentukan metode yang akan digunakan, karena hal ini merupakan pedoman 

atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian. 

Arikunto (2002, hlm. 136) menjelaskan “Metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Tujuan 

adanya metode penelitian adalah untuk memberikan gambaran kepada peneliti 

mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan, sehingga permasalahan 

tersebut dapat dipecahkan. 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan 

verifikatif. Seperti yang dijelaskan oleh Sudjana dan Ibrahim (2001, hlm. 64) 

bahwa penelitian deskriptif adalah, “penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan perkataan 

lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada 

masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanaka”. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat 

Sarana dan Prasarana, Minat Belajar dan prestasi belajar di SMK Kiansantang 

Bandung. Lalu penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari 

suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam 

penelitian diuji mengenai pengaruh Sarana dan Prasarana serta Minat Belajar 
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siswa terhadap Prestasi Belajar siswa di SMK Kiansantang Bandung. Menurut 

Uep & Sambas (2011), penelitian verifikatif adalah: “Penelitian yang diarahkan 

untuk menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang telah ada”.  

Penelitian verifikatif ini sesuai digunakan untuk penelitian ini karena penelitian 

ini bertujuan untuk menguji bagaimana gambaran pengaruh kepuasan Sarana dan 

Prasarana terhadap Prestasi Belajar siswa, bagaimana pengaruh Minat Belajar 

terhadap Prestasi Belajar siswa, dan bagaimana pengaruh Sarana dan Prasarana 

serta Minat Belajar siswa terhadap Prestasi Belajar siswa di SMK Kiansantang 

Bandung. 

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan Metode Survey. Menurut 

Muhidin & Sontani (2010, hlm. 6) metode penelitian survey adalah: 

Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah individu atau unit analisis, 

sehingga ditemukan fakta atau keterangan secara faktual mengenai gejala suatu 

kelompok atau perilaku individu, dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan 

pembuatan rencana atau pengambilan keputusan. Penelitian survey ini merupakan 

studi yang bersifat kuantitatif dan umumnya survey menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul datanya. 

Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian 

relational fokusnya terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel. 

Metode survey ini Penulis gunakan dengan cara menyebarkan angket mengenai 

variabel X1 (Sarana dan Prasarana), variabel X2 (Minat Belajar) dan variabel Y 

(Prestasi Belajar) di SMK Kiansantang Bandung. 

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis melakukan pengamatan di lapangan 

untuk mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

mengetahui pengaruh Sarana dan Prasarana Pembelajaran serta Minat Belajar 

siswa terhadap Prestasi Belajar siswa di SMK Kiansantang Bandung.  

3.2.2 Variabel dan Operasional Variabel 

Menurut Muhidin dkk. (2014, hlm. 37), operasional variable adalah 

kegiatan menjabarkan konsep variabel menjadi konsep yang lebih sederhana, 

yaitu indikator. Operasional variabel menjadi rujukan dalam penyusunan
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instrumen penelitian, oleh karena itu operasional variabel harus disusun dengan 

baik agar memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

Penelitian ini memiliki variabel-variabel yang satu sama lain berhubungan. 

Berkaitan dengan hal ini variabel-variabel tersebut juga dapat disebut sebagai 

objek penelitian. Menurut Setyosari (2010, hlm. 126) mengatakan bahwa, 

“variabel penelitian adalah hal hal yang menjadi pusat kajian atau disebut juga 

fokus penelitian”. Variabel penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu variable bebas 

atau variabel penyebab (independent variable), dan variabel terikat atau variabel 

tergantung (dependent variable). Menurut Tuckman dalam Setyosari (2010, hlm. 

128) menyatakan bahwa “Variabel bebas adalah variable yang menyebabkan atau 

memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh 

peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau 

diamati. Sedangkan variable terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan 

diukur untuk menentukan adanya pengaruh variable bebas, yaitu faktor yang 

muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh 

peneliti itu. 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini meliputi tiga variabel, yaitu 

Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebagai variabel bebas pertama (Variabel X1), 

Minat Belajar sebagai variabel bebas kedua (Variabel X2) dan Prestasi Belajar 

sebagai variabel terikat (Variabel Y). Maka bentuk operasionalisasinya adalah 

sebagai berikut: 

3.2.2.1 Operasional Variabel Sarana Dan Prasarana Pembelajaran  

Menurut Aunurrahman dalam buku belajar dan pembelajaran (2012, hlm. 

195-196) “Komponen-komponen penting yang dapat mendukung terwujudnya 

kegiatan-kegiatan belajar siswa yaitu penataan gedung sekolah yang baik, keadaan 

ruang kelas, keberfugsian perpustakaan, fasilitas kelas dan laboratorium, 

ketersediaan buku-buku pelajaran, optimalisasi media/alat bantu.” 

Operasional variabel Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dilihat 

pada table berikut ini : 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel Sarana Dan Prasarana Pembelajaran 
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Variabel Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 

 

Sarana dan 

Prasarana 

Pembelaran  

(Variabel X1) 

Penataan gedung 

sekolah 

a. Kenyamanan gedung sekolah 

b. Kekokohan gedung sekolah Ordinal 
1-2 

Keadaan ruang 

kelas 

a. Kebersihan ruang kelas 

b. Pencahayaan di kelas  Ordinal 
3 

Keberfungsian 

perpustakaan   

a. Kemudahan menemukan buku 

yang di inginkan 

b. Kenyamanan perpustakaan 

c. Kelengkapan buku pelajaran yang 

dibutuhkan oleh siswa  

Ordinal 

4-6 

Keadaan fasilitas 

kelas dan 

laboratorium 

a. Kenyamanan kursi 

b. Kenyamanan meja 

c. Keberfungsian computer 

 

Ordinal 

7-8 

Ketersediaan buku-

buku pelajaran 

a. Kelengkapan buku sumber sesuai 

jumlah murid 

b. Memiliki lks sesuai jumlah murid Ordinal 

9-10 

Optimalisasi 

media/alat bantu 

a. Keberfungsian media belajar 

 Ordinal 
11 

 

3.2.2.2 Operasional variabel minat belajar  

Menurut Slameto (2010:180) mengemukakan bahwa “minat adalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh”.  

Agar lebih jelas, maka penulis menggambarkan secara lebih rinci variabel, 

indikator, ukuran dan skala seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 3. 2 Operasional Variabel Minat Belajar Siswa 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
No 

Item 

Minat Belajar 

(Variabel X2) 

Ketertarikan untuk 

belajar 

 

a. Tingkat kehadiran siswa pada 

mata pelajaran otomatisasi 

perkantoran 

b. Tingkat kebutuhan 

informasi/pengetahuan yang 

dibutuhkan siswa pada mata 

Ordinal 12-14 
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pelajaran otomatisasi perkantoran 

c. Tingkat ketertarikan siswa pada 

mata pelajaran otomatisasi 

perkantoran saat kegiatan belajar 

mengajar 

Perhatian dalam 

belajar 

 

a. Tingkat kesiapan belajar siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar  

b. Tingkat konsentrasi siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar 

mengajar 

c. Tingkat kesadaran yang ada dalam 

diri siswa dalam mengikuti mata 

pelajaran otomatisasi perkantoran 

Ordinal 15-17 

Motivasi belajar  a. Tingkat kemauan siswa untuk 

menguasai bahan ajar mata 

pelajaran otomatisasi perkantoran 

b. Tingkat antusiasme siswa untuk 

menguasai Kompetensi Dasar 

(KD) mata pelajaran otomatisasi 

perkantoran 

c. Tingkat dorongan siswa untuk 

mencapai prestasi tinggi pada mata 

pelajaran otomatisasi perkantoran 

Ordinal 18-19 

4.     Pengetahuan  a. Tingkat pengetahuan dan 

keterampilan baru yang diperoleh 

siswa pada mata pelajaran 

otomatisasi perkantoran 

b. Tingkat keinginan siswa 

mempelajari materi yang tidak 

dipahami pada  mata pelajaran 

otomatisasi perkantoran 

c. Tingkat penggunaan pengetahuan 

mata pelajaran otomatisasi 

perkantoranpada kehidupan sehari-

hari 

Ordinal 20-22 
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3.2.2.3 Operasional variabel prestasi belajar 

Menurut Ahmadi & Supriyono (2004:56) Prestasi belajar adalah hasil 

usaha bekerja atau belajar yang menunjukkan ukuran kecakapan yang dicapai 

dalam bentuk nilai. 

Tabel 3. 3 Operasional Variabel Prestasi Belajar 

Variabel Indikator Ukuran Skala 

Prestasi Belajar  

(Variabel Y) 

Hasil yang 

diperoleh dari 

kegiatan belajar di 

sekolah 

Nilai ujian akhir 

semester 2 siswa 

kelas X 

Administrasi 

Perkantoran 

Tahun Ajaran 

2016-2017 

Interval 

 

3.2.3 Populasi Penelitian 

Menurut Muhidin (2010, hlm. 1), “Populasi adalah keseluruhan elemen, 

atau unit penellitian, atau unit analisis yang memiliki ciri/karakteristik tertentu 

yang dijadikan sebagai objek penelitian atau menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian (pengamatan) dengan demikian, populasi tidak terbatas pada 

sekelompok orang, tetapi apa saja yang menjadi perhatian kita”. Sedangkan 

menurut Morrisan, populasi adalah suatu kumpulan subjek, variable, konsep, dan 

fenomena.  

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas X 

Administrasi Perkantoran SMK Kiansantang Bandung yang berjumlah 32 orang. 

Merujuk pada keterangan diatas, maka mengingat populasi yang hanya berjumlah 

32 orang, dalam penelitian ini semua populasi dijadikan unit analisis. Berarti 

dalam peneliltian ini tidak ada proses penarikan sample atau prosedur teknik 

penarikan sample dan tidak ada penentuan ukuran sample. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh M. Burhan Bungin (2010, hlm. 101) yaitu: 

Tidak semua penelitian menggunakan sampel sebagai sasaran penelitian, 

pada penelitian tertentu dengan skala kecil yang hanya memerlukan beberapa 

orang sebagai objek penelitian, ataupun beberapa penelitian kuantitatif yang 
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dilakukan terhadap objek atau populasi kecil, biasanya penggunaan sampel tidak 

diperlukan. Hal tersebut karena keseluruhan objek penelitian dapat dijangkau oleh 

peneliti. Dalam istilah penelitian kuantitatif, objek penelitian yang kecil ini 

disebut sebagai sampel total atau sensus, yaitu keseluruhan populasi merangkap 

sebagai sampel penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas X di SMK 

Kiansantang Bandung yang berjumlah 32. Jadi, penelitian ini merupakan 

penelitian populasi dikarenakan subjeknya berjumlah 32 orang atau kurang dari 

100, maka dalam penelitian ini Penulis mengambil seluruh dari populasi. 

3.2.4 Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan data sekunder. 

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Didapatkan 

melalui penyebaran angket yang diberikan kepada siswa kelas X SMK 

Kiansantang Bandung 

2) Data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan objek 

penelitian. Penulis menggunakan data sekunder yaitu buku-buku literatur, 

dokumen-dokumen di sekolah.  

3.2.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam membahas 

permasalahan penelitian ini maka Penulis menggunakan beberapa alat yang dapat 

digunakan sebagai pengumpul data sebagai berikut: 

1) Kuesioner (angket) 

Teknik angket merupakan alat pengumpul data untuk kepentingan penelitian. 

Angket yang digunakan pun berupa angket tipe pilihan di mana Penulis 

meminta responden untuk memilih jawaban dari setiap pertanyaan. Dalam 

menyusun kuesioner, dilakukan beberapa prosedur seperti berikut: 

a. Menyusun kisi-kisi kuesioner atau daftar pertanyaan; 
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b. Merumuskan bulir-bulir pertanyaan dan alternatif jawaban. Jenis 

instrumen yang digunakan dalam angket merupakan instrumen yang 

bersifat tertutup. Arikunto (2010, hlm. 195) berpendapat bahwa, 

“instrumen tertutup yaitu seperangkat daftar pertanyaan yang sudah 

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih”. 

c. Responden hanya membubuhkan tanda check list pada alternatif jawaban 

yang dianggap paling tepat disediakan. 

d. Menetapkan pemberian skor pada setiap bulir pertanyaan. Pada penelitian 

ini setiap jawaban responden diberi nilai dengan skala Likert. Riduwan 

(2007, hlm. 12) mengemukakan bahwa, “skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan presespsi seseorang atau sekelompok 

tentang kejadian atau gejala sosial”.  

2) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang 

ada di sekolah.  

Selain itu, data sekunder pada teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumenter, yaitu mempelajari 

dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada pada SMK Kiansantang 

Bandung. 

3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrumen sebagai alat pengumpulan data sangatlah perlu diuji 

kelayakannya, karena akan menjamin bahwa data yang dikumpulkan tidak bias. 

Pengujian instrumen ini dilakukan melalui pengujian validitas dan reliabilitas. 

Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur dalam penelitian ini. 

3.2.6.1 Uji Validitas  

Arikunto (2010, hlm. 211) mengemukakan bahwa, “validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen”. 
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Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment dari Karl Pearson, rumusnya yaitu: 
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(Muhidin, 2010, hlm. 26)  

Keterangan: 
rxy : Koefisien korelasi antaravariabel X dan Y 

X : Skor pertama, dalam hal ini X merupakan skor-skor pada item ke I  

    yang akan diuji validitasnya. 

Y : Skor kedua, dala hal ini Y merupakan jumlah skor yang diperoleh tiap 

responden. 

∑X : Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y : Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X
2
 : Jumlah jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y
2
 : Jumlah jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N : Banyaknya responden 

Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur validitas 

instrumen penelitian menurut Sambas Ali Muhidin (2010, hlm. 26-30), adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyebar instrumen yang akan diuji validitasnya, kepada responden yang 

bukan responden sesungguhnya. 

2) Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 

3) Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya lembaran 

data yang terkumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa kelengkapan 

pengisian item angket. 

4) Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah perhitungan atau 

pengolahan data selanjutnya. 
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5) Memberikan/menempatkan (scoring) terhadap item-item yang sudah diisi 

pada tabel pembantu. 

6) Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk setiap bulir/item 

angket dari skor-skor yang diperoleh. 

7) Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-2, 

dimana n merupakan jumlah responden yang dilibarkan dalan uji validitas, 

yaitu 20 orang. Sehingga diperoleh db = 20 – 2 = 18, dan  = 5%. 

8) Membuat kesimpulan, yaitu dengan cara membandingkan nilai hitung r dan 

nilai tabel r. Dengan kriteria sebagai berikut: 

(1) Jika        >       , maka instrumen dinyatakan valid. 

(2) Jika        <       , maka instrumen dinyatakan tidak valid 

Apabila instrumen itu valid, maka instrumen tersebut dapat digunakan pada 

kuesioner penelitian. 

3.2.6.1.1 Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran) 

Uji coba angket dilakukan terhadap 20 orang responden, yaitu 20 siswa 

kelas XI AP di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Data angket yang terkumpul, 

kemudian secara statistic dihitung validitas dan reliabilitasnya. Jumlah item 

angket yang diteliti dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas Variabel X1 (Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran) 

No. Item rhitung rtabel Ket 

1 0.591 0.444 Valid 

2 0.713 0.444 Valid 

3 0.771 0.444 Valid 

4 0.125 0.444 Tidak valid 

5 0.445 0.444 Valid 

6 0.766 0.444 Valid 

7 0.462 0.444 Valid 

8 0.091 0.444 Tidak valid 

9 0.608 0.444 Valid 

10 0.766 0.444 Valid 

11 0.771 0.444 Valid 

12 0.488 0.444 Valid 

13 0.489 0.444 Valid 
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Sumber: Hasil uji coba angket 

Berdasarkan table 3.4 terdapat dua item yang tidak valid karena 

pernyataan kuesioner tersebut memiliki koefisien korelasi butir total (rhitung) yang 

lebih rendah dari (rtabel). Pada variabel sarana dan prasarana pembelajaran (X1) 

terdapat 2 item yang tidak valid ) terdapat 2 item yang tidak valid yaitu nomor 

item 4 dan 8 sehingga jumlah item variabel X1 menjadi 11 item.  

3.3.5.1.1 Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Minat Belajar) 

Uji coba angket dilakukan terhadap 20 orang responden, yaitu 20 siswa 

kelas XI AP di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Data angket yang terkumpul, 

kemudian secara statistic dihitung validitas dan reliabilitasnya. Jumlah item 

angket yang diteliti dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 3. 5 Hasil Uji Validitas Variabel X2 (Minat Belajar) 

No. Item rhitung rtabel Ket 

14 0.518 0.444 Valid 

15 0.456 0.444 Valid 

16 0.487 0.444 Valid 

17 0.487 0.444 Valid 

18 0.630 0.444 Valid 

19 0.457 0.444 Valid 

20 0.730 0.444 Valid 

21 0.104 0.444 Tidak valid 

22 0.633 0.444 Valid 

23 0.540 0.444 Valid 

24 0.480 0.444 Valid 

25 0.463 0.444 Valid 

Sumber: Hasil uji coba angket 

Berdasarkan tabel 3.5 terdapat satu item yang tidak valid karena 

pernyataan kuesioner tersebut memiliki koefisien korelasi butir total (rhitung) yang 

lebih rendah dari (rtabel). Pada variabel minat belajar (X2) terdapat 1 item yang 

tidak valid yaitu nomor item 21 sehingga jumlah item variabel X2 menjadi 11 

item.  

Tabel 3. 6 Rekapitulasi Jumlah Angket Hasil Uji Coba 

  Jumlah Item Setelah Uji Coba 
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No Variabel Sebelum Uji 

Coba Valid 
Tidak 

Valid 

Jumlah 

Item 

1. Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran 

13 11 2 13 

2. Minat Belajar Siswa 12 11 1 12 

Total 25 22 3 25 

Sumber: Hasil Pengujian Data 

3.3.5.1 Uji Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas instrumen adalah pengujian alat pengumpulan data 

kedua. Arikunto (2010, hlm. 221) berpendapat bahwa “reliabilitas menunjuk pada 

satu pengertian bahwa, sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Jadi uji 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah koefisien Alfa dari Cronbach, sebagai berikut: 

    [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

Dimana rumus varians sebagai berikut: 

   
∑   

(∑ ) 

 
 

 

(Arikunto, 2010, hlm. 239) 

Keterangan: 

    : Reliabilitas instrumen/koefisien korelasi/korelasi alpha 

 k : Banyaknya bulir soal 

 ∑  
  : Jumlah varians bulir 

   
  : Varians total 

 ∑X : Jumlah skor 

 N : Jumlah responden 
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Langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur reliabilitas 

instrumen penelitian seperti yang dijabarkan oleh Sambas Ali Muhidin (2010, 

hlm. 31-35), adalah sebagai berikut: 

1) Menyebarkan instrumen yang akan diuji reliabilitasnya, kepada responden 

yang bukan responden sesungguhnya. 

2) Mengumpulkan data hasil iju coba instrumen. 

3) Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya lembaran 

data yang terkumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa kelengkapan 

pengisian item angket. 

4) Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. Dilakukan untuk mempermudah perhitungan atau pengolahan data 

selanjutnya. 

5) Memberikan/menempatkan skor (scoring) terhadap item-item yang sudah diisi 

responden pada tabel pembantu. 

6) Menghitung nilai varians masing-masing item dan varians total. 

7) Menghitung nilai koefisien alfa. 

8) Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n–2. 

9) Membuat kesimpulan dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai 

tabel r. Kriterianya: 

(1) Jika nilai         > nilai       , maka instrumen dinyatakan reliabel. 

(2) Jika nilai         < nilai        , maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. 

Pengujian reliabilitas instrument pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program Microsoft Excel 2010 dari tiap item pernyataan pada angket yang terdiri 

dari dua variabel penelitian, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 dan Variabel X2 

No. Variabel 
Hasil 

Keterangan 
rhitung rtabel 

1. Sarana dan Prasarana 

Pembelajaran (X1) 

0.769 0.444 Reliabel 

2. Minat Belajar (X2) 0.676 0.444 Reliabel 
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Sumber: hasil uji coba angket 

 Hasil uji reliabilitas variabel X1 dan X2 menunjukkan bahwa kedua 

variabel tersebut dinyatakan reliabel karena rhitung > rtabel. Dari hasil kedua 

pengujian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa instrument dinyatakan valid 

dan reliabel, sehingga penelitian dapat dilanjutkan. Hal tersebut berarti tidak ada 

hal yang menjadi kendala terjadinya kegagalan penelitian disebabkan instrumen 

yang belum teruji kevalidannya dan kereliabilitasannya. 

3.3.1 Persyaratan Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis dan 

menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dalam melakukan analisis data, 

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengujian 

hipotesis dilakukan. Syarat yang harus terlebih dahulu dilakukan tersebut adalah 

dengan melakukan beberapa pengujian, yaitu uji linieritas, dan uji homogenitas. 

3.3.6.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas, dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat sampel 

yang terpilih menjadi responden berasal dari kelompok yang sama. Dengan kata 

lain, bahwa sampel yang diambil memiliki sifat-sifat yang sama atau homogen. 

Pengujian homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Barlett.  

Muhidin, S.A. (2010, hlm. 96), mengatakan bahwa: 

Ide dasar uji asumsi homogenitas adalah untuk kepentingan akurasi data 

dan keterpercayaan terhadap hasil penelitian. Uji asumsi homogenitas 

merupakan uji perbedaan antara dua kelompok, yaitu dengan melihat 

perbedaan varians kelompoknya. Dengan demikian, pengujian 

homogenitas varians ini untuk mengasumsikan bahwa skor setiap 

variabel memiliki varians yang homogen. 

Uji statistika yang akan digunakan adalah uji Barlett dengan menggunakan 

bantuan Microsoft Office Excel 2010. Kriteria yang digunakannya adalah apabila 
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nilai hitung  2 
> nilai tabel  2

, maka H0 menyatakan varians skornya homogen 

ditolak, dalam hal lainnya diterima. Nilai hitung diperoleh dengan rumus : 

                  (    )[  (∑        
 )] 

(Sambas Ali Muhidin, 2010, hlm. 96) 

Dimana : 

Si
2 

= Varians tiap kelompok data 

dbi= n-1 = Derajat kebebasan tiap kelompok 

B = Nilai Barlett  (       
 ) (∑   ) 

S
2

gab = Varians gabungan      
   

∑     
 

∑  

 

  Menurut Sambas Ali Muhidin (2010, hlm. 97), langkah-langkah yang 

dapat dilakukan dalam pengujian homogenitas varians ini adalah: 

1) Menentukan kelompok-kelompok data dan menghitung varians untuk tiap 

kelompok tersebut. 

2) Membuat tabel pembantu untuk memudahkan proses penghitungan, 

dengan model tabel sebagai berikut : 

Tabel 3. 8 Model Tabel Uji Barlett 

Sampel db=n-1 S1
2
 Log S1

2
 db.Log S1

2
 db. S1

2
 

1      

2      

3      

…      

Σ      

Sumber: Muhidin (2010, hlm. 97) 

 

3) Menghitung varians gabungan. 

2

gabS  = Varians gabungan = 2

gabS = 



db

dbS i

2

 

4) Menghitung log dari varians gabungan. 
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5) Menghitung nilai Barlett. 

B    = Nilai Barlett = (Log S
2

gab)(Σdb1) 

6) Menghitung nilai χ
2
. 

dimana: 

2

iS   = Varians tiap kelompok data
 

7) Menentukan nilai dan titik kritis pada α = 0,05 dan db = k – 1 

8) Membuat kesimpulan. 

(1) Nilai hitung χ
2
< nilai tabel χ

2
, Ho diterima (variasi data dinyatakan 

homogen). 

(2) Nilai hitung χ
2
> nilai tabel χ

2
, Ho ditolak (variasi data dinyatakan tidak 

homogen). 

3.3.6.2 Uji Linieritas 

Pengujian linieritas adalah untuk kepentingan ketepatan estimasi. Setiap 

estimasi biasanya diharapkan pada satu kepastian atau kejelasan sehingga 

kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Asumsi 

linieritas adalah asumsi yang menyatakan bahwa hubungan antar variabel yang 

hendak dianalisis itu mengikuti garis lurus. Artinya, peningkatan atau penurunan 

kuantitas di satu variabel diikuti secara linier oleh peningkatan atau penurunan 

kuantitas pada variabel lainnya.  

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengujian linieritas regresi 

menurut Muhiddin, S.A (2010, hlm. 99-101) sebagai berikut: 

1. Menyusun tabel kelompok data variabel X dan Variabel Y 

2. Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKReg(b/a)) dengan rumus: 

JKReg(b/a) = 
(∑ ) 

 
 

3. Menghitung jumlah kuadrat regresi (JKReg(b/a)) dengan rumus: 

JKReg(b/a) = b. {∑   
(∑ ) (∑ )

 
} 

4. Menghitung jumlah kuadrat residu (JKRes) dengan rumus : 

JKRes= ∑   – JKReg(b/a) – JKReg(a) 

5. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi (JKReg(a)) dengan rumus: 
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RJKReg(a)= JKReg(a) 

6. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi b/a (RJKReg(b/a) dengan rumus : 

RJKReg(b/a) = JKReg(b/a) 

7. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKRes) dengan rumus: 

RJKRes = 
     

   
 

8. Menghitung jumlah kuadrat error (JKE) dengan rumus: 

JKE = ∑ {∑    
(∑ ) 

 
} 

Untuk menghitung JKE ururtkan data x mulai dari data yang paling kecil 

sampai data yang paling besar berikut disertai pasangannya. 

9. Menghitung jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus: 

JKTC = JKRes - JKE  

10. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (JKTC) dengan rumus: 

RJKTC = 
    

   
 

11. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat error (RJKE) dengan rumus: 

RJKE= 
   

   
 

12. Mencari nilai Fhitung dengan rumus: 

Fhitung = 
     

    
 

13. Mencari nilai Ftabel pada taraf signifikan 95% atau α=5% menggunakan rumus: 

F(1-α)(db TC,db) dimana db TC=k-2 dan db E=n-k 

14. Membandingkan nilai uji Fhitung dengan nilai Ftabel 

15. Membuat kesimpulan. 

Jika Fhitung < Ftabel maka data dinyatakan berpola linier. 

Jika Fhitung ≥ Ftabel maka data dinyatakan tidak berpola linier 

3.3.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara melaksanakan analisis terhadap data, 

dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik 

atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik 
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berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik 

kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel (statistik).  

Selain itu, tujuan dilakukannya analisis data ialah mendeskripsikan data, 

dan membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi. Agar mencapai tujuan 

analsisis data tersebut maka, langkah-langkah atau prosedur yang dapat dilakukan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap mengumpulkan data, dilakukan melalui instrumen pengumpulan data; 

2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrumen pengumpulan data; 

3. Tahap koding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan 

yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut variabel-variabel 

yang diteliti. Diberikan pemberian skor dari setiap item berdasarkan ketentuan 

yang ada. Kemudian terdapat pola pembobotan untuk koding tersebut 

diantaranya: 

4. Tabel 3. 9 Pembobotan Kuesioner 

No Alternatif Jawaban 
Bobot 

Positif Negatif 

1 Sangat Setuju 5 1 

2 Setuju 4 2 

3 Ragu-ragu 3 3 

4 Tidak Setuju 2 4 

5 Sangat Tidak Setuju  1 5 

5.    Sumber: Somantri & Muhidin (2006, hlm. 38) 

6. Tahap tabulasi data, ialah mencatat data entri ke dalam tabel induk penelitian. 

Dalam hal ini hasil koding digunakan ke dalam tabel rekapitulasi secara 

lengkap untuk seluruh bulir setiap variabel. Selain itu, tabel rekapitulasi 

tersebut terpapar seperti berikut: 

Tabel 3. 10 Rekapitulasi Hasil skoring angket 

Responden Skor Item Total 
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1 2 3 4 5 6 ............................... N 

1          

2          

N          

 Sumber: Somantri & Muhidin (2006, hlm. 39) 

3.3.7.1 Teknik Analisis Deskriptif 

Salah satu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data deskriptif. Sontani dan muhidin (2011, hlm. 163) 

mengemukakan bahwa: 

Analisis data penelitian secara deskriptif yang dilakukan melalui 

statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. 

Analisis data tersebut dilakukan agar menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah no.1, rumusan masalah no.2, dan 

rumusan masalah no.3, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 

deskriptif, tujuannya agar mengetahui gambaran efektivitas sarana dan prasarana 

pembelajaran, agar mengetahui gambaran tingkat minat belajar, dan agar 

mengetahui gambaran tingkat prestasi belajar di SMK Kiansantang Bandung.  

Variabel penelitian dideskripsikan dengan menggunakan kriteria tertentu 

yang mengacu pada skor angket yang diperoleh dari kedudukan responden 

berdasarkan urutan angket yang masuk untuk masing-masing variabel dengan 

tujuan untuk mempermudah dalam mendeskripsikan variabel penelitian.  

3.3.7.1.1 Menghitung Koefisien Korelasi 

 Untuk menghitung hubungan variabel X dengan Y dapat dicari dengan 

menggunakan rumus Koefesien Korelasi Product Moment (Muhidin, 2010, hlm. 

97), yaitu : 
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 ∑   ∑  ∑ 

√[ ∑   (∑ ) ] [ ∑   (∑ ) ]
 

 Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel X dan 

variabel Y. Nilai koefesien korelasi terdapat dalam batas-batas: -1 < r < + 1. 

Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif atau korelasi antara kedua 

variabel yang berarti. 

a. Jika nilai r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara kedua variabel 

sangat kuat dan positif. 

b. Jika nilai r = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel 

sangat kuat dan negatif. 

c. Jika nilai r = 0, maka korelasi variabel yang diteliti tidak ada sama sekali 

atau sangat lemah. 

Sedangkan untuk mengetahui kadar pengaruh variabel X terhadap variabel 

Y dibuat klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3. 11 Guilford Empirical Rules 

Besar rxy Interpretasi 

0,00 - < 0,20 Hubungan Sangat lemah 

≥ 0,20 - < 0,40 Hubungan Rendah 

≥ 0,40 – < 0,70 Hubungan Sedang atau cukup 

≥0,70 – < 0,90 Hubungan Kuat atau tinggi 

≥0,90 - ≤ 1,00 Hubungan Sangat kuat 

     Sumber: JP. Guilford, Fundamental statistic in Psychology and Education. 

3.3.7.2 Teknik Analisis Data Inferensial 

Analisis data ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah nomor 4, 5, dan 6. Seberapa besar pengaruh 

sarana dan prasarana pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa, seberapa besar 

pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa, seberapa besar pengaruh 
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sarana dan prasarana pembelajaran serta minat belajar terhadap prestasi belajar 

siswa di SMK Kiansantang Bandung.  

Untuk memenuhi sebagian syarat analisis parametrik data ordinal maka 

perlu ditransformasikan menjadi data interval dengan menggunakan Methods of 

Succesive Interval (MSI). 

Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Riduwan dan Kuncoro (2008:30), 

langkah kerja Methods of Succesive Interval (MSI) adalah sebagai berikut: 

1. Perhatikan tiap butir pernyataan dalam angket. 

2. Untuk butir tersebut, tentukan berapa banyak orang yang mendapatkan 

(menjawab) skor 1, 2, 3, 4, 5 yang disebut dengan frekuensi. 

3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya jumlah responden dan hasilnya disebut 

Proporsi (P). 

4. Tentukan Proporsi Kumulatif (PK) dengan cara menjumlah antara proporsi yang 

ada dengan proporsi sebelumnya. 

5. Dengan menggunakan table distribusi normal baku, tentukan nilai Z untuk setiap 

kategori. 

6. Tentukan nilai densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh dengan menggunakan 

table ordinat distribusi normal baku. 

7. Hitung SV (Scale Value) = Nilai Skala dengan rumus sebagai berikut: 

    
(                   )  (                   )

(                   )(                   )
 

8. Menghitung skor hasil transformasi untuk setiap pilihan jawaban dengan rumus: 

      [  (     )] 

dimanaK = 1+[     ] 

Dalam penelitian ini analisis data inferensial yang digunakan adalah 

analisis regresi ganda. 

Somantri dan Muhidin (2006, hlm. 250) mengatakan bahwa “analisis 

regresi ganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana, 

kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel 

bebasnya dua atau lebih”.   
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Dalam analisis regresi ganda ini, variabel terikat yaitu prestasi belajar (Y) 

dan yang mempengaruhinya yaitu sarana dan prasarana pembelajaran (X1) dan 

minat belajar (X2). Persamaan regresi untuk dua variabel bebas adalah sebagai 

berikut: 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan: 

Ŷ = variabel dependen yaitu prestasi belajar 

a = konstanta 

b1 = koefisien regresi untuk Sarana dan parasarana pembelajaran 

b2 = koefisien regresi untuk minat belajar 

X1 = variabel independen yaitu sarana dan prasarana pembelajaran 

X2 = variabel independen yaitu minat belajar 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis regresi ganda menurut 

Muhidin dan Abdurrahman (2007, hlm. 203) adalah sebagai berikut: 

1. Data mentah (sumber data penelitian yang berisikan nilai X1, X2, dan Y dari 

sejumlah responden) disusun terlebih dahulu ke dalam tabel penolong (tabel 

yang berisikan ∑Y, ∑X1, ∑X2, ∑X1Y, ∑X2Y, ∑X1X2, ∑X1, ∑X2) 

2. Mencari harga-harga yang akan digunakan dalam menghitung koefisien a, b1, 

dan b2 dapat menggunakan persamaan berikut: 

b1 = 
(∑  

 )(∑   )  (∑    )(∑   )

(∑  
 )(∑  

 )  (∑    ) 
 

b2 = 
(∑  

 )(∑   )  (∑    )(∑   )

(∑  
 )(∑  

 )  (∑    ) 
 

a = 
∑ 

 
 – b1(

∑  

 
)    (

∑  

 
) 

Sumber: Somantri dan Muhidin (2006, hlm. 250) 

3. Melakukan perhitungan untuk memperoleh nilai ∑  
 , ∑  

 , ∑   , ∑   , 

∑    dengan rumus: 

∑  
 , = ∑  

 –
(∑  )

 

 
 

∑  
  = ∑  

 - 
(∑  )
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∑    = ∑    - 
(∑  )(∑ )

 
 

∑    = ∑    - 
(∑  )(∑ )

 
 

∑     = ∑     - 
(∑  )(∑  )

 
 

3.3.3 Koefisien Determinasi  

Sambas (2010, hlm. 110) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R2) 

dijadikan dasar dalam menentukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan untk melihat besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat atau besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat adalah koefisien korelasi dikuadratkan lalu dikali saratus 

persen (r
2
X 100%). 

3.3.4 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan/jawaban yang masih perlu diuji 

kebenarannya. Tujuan dilakukannya uji hipotesis adalah untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang cukup jelas antar variabel independen dan variabel 

dependen, dengan dilakukannya pengujian hipotesis ini akan didapat suatu 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Adapun alat yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen yaitu 

analisis regresi ganda. Menurut muhiddin (2010, hlm. 43), langkah-langkah 

pengujian hipotesis untuk penelitian populasi (sensus), adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan rumusan hipotesis H0 dan H1 

Hipotesis 1 H0 : β = 0 : Tidak terdapat pengaruh positif sarana dan 

prasarana pembelajaran terhadap prestasi 

belajar siswa 

 H1 : β ≠ 0     : Terdapat Pengaruh positif sarana dan 

prasarana pembelajaran terhadap prestasi 

belajar siswa 

Hipotesis 2 H0 : β = 0 : Tidak terdapat pengaruh positif minat belajar 
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tehadap prestasi belajar siswa  

 H1 : β ≠ 0     : Terdapat pengaruh positif minat belajar 

tehadap prestasi belajar siswa 

Hipotesis 3 H0 : R = 0 : Tidak terdapat pengaruh positif sarana dan 

prasarana pembelajaran serta minat belajar 

tehadap prestasi belajar siswa 

 H1 : R ≠ 0     : Terdapat pengaruh positif sarana dan 

prasarana pembelajaran serta minat belajar 

tehadap prestasi belajar siswa 

    

2. Menentukan taraf kemakmuran/nyata α (lefel of significant α ) 

3. Menghitung nilai koefisien tertentu (dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi) 

4. Menentukan titik kritis dan daerah kritis (daerah penolakan) H0. 

5. Perhatikan apakah nilai hitung jatuh di daerah penerimaan atau penolakan.  

6. Berikan kesimpulan 

 


