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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian dan Variabel Penelitian  

3.1.1 Model Penelitian 
Tujuan dari penelitian ialah untuk mengetahui pengaruh 

pemanfaatan website FotograFiana terhadap Digital Information 

Fluency mahasiswa pada mata kuliah fotografi mahasiswa program studi 

teknologi pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sementara 

pendekatan yang dilakukan ialah menggunakan penelitian deskriptif 

ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi 

atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam 

bentuk laporan penelitian (Sugiono, 2013:3).  

Berdasarkan pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

metode kuantitatif deskriptif ialah metode penelitian yang dilakukan 

untuk menjawab persoalan-persoalan tentang keadaan atau kondisi yang 

terjadi sekarang. Kondisi atau keadaan yang dimaksud mencakup studi 

tentang fenomena sebagaimana adanya di lapangan ataupun untuk 

mengetahui kontribusi atau pengaruh antar variabel dalam fenomena 

yang akan diteliti. Yang mana dalam penelitian deskriptif ada beberapa 

cara yang biasa dilakukan yakni correlation dan survey. 

3.1.2 Variabel Penelitian 

Klasifikasi dari variabel penelitian berdasarkan hubungan antar 

variabel berdasarkan hubungan antara variabel menurut Sugiono 

(2013:61) sebagai berikut: 

a. Variabel independen atau biasa juga disebut variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen / terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini ialah website Fotografiana 

sebagai sumber belajar. 

b. Variabel dependen atau biasa disebut sebagai variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Digital Information Fluency yang mencakup 
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melek internet dan buku pada mahasiswa prodi Teknologi 

Pendidikan
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3.2 Paradigma dan Desain Penelitian 

3.2.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang 

menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan 

sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma 

penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu 

masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab 

masalah penelitian (Sugiono, 2013:66). Dalam penelitian ini paradigma 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 3.1  

Paradigma Penelitian 

 
Keterangan: 

 = Lingkup penelitian 

  = kontribusi variabel x terahadap variabel y 

3.2.2 Desain Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (X) 

adalah pemanfaatan website Fotografiana oleh mahasiswa prodi teknologi 

pendidikan dan variabel terikat (Y) adalah Digital Information Fluency  pada 

mata kuliah fotografi. Adapaun hubungan gambaran antar variabel dapat 

dilihat dalam  tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Hubungan Antar variabel 

Y 

 

 

X 

Digital Information Fluency (Y) 

Locating 

Information 

Efficiently (Y1) 

Evaluating 

Information 

Effectively (Y2) 

Using 

Information 

Ethically (Y3) 

mahasiswa 
prodi tekpend

variabel X 
(Pemanfaatan 

Website)

variabel Y (Digital 
Information Fluency )

• Locating information 
efficiently

• Evaluating 
information 
effectively 

•Using information 
ethically 

temuan 
penelitian

kesimpulan dan 
saran
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Pemanfaatan 

Website 

Fotografiana (X) 

(XY1) (XY2) (XY3) 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas, obyek/subjek yang mempunyai kuantitas & 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitain ini maka populasi 

penelitiannya ialah mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan yang aktif 

perkuliahan dan telah mengikuti mata kuliah fotografi atau pernah 

mengkases dan berkotribusi dalam website fotografiana. Yang mana 

populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa prodi teknologi 

pendidikan tahun masuk ajaran 2015-2016 yang berjumlah 46 orang.  

3.3.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota 

populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat 

mewakili populasinya (Sugiyono, 2013:118).  

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, peneliti 

menggunakan rumus Slovin, 1960 ( dalam Sevilla, consuelo. Dkk, 1993) 

sebagai berikut: 

 
Ket:   n  :  ukuran sampel  

 N  :  ukuran populasi  

 e  :  nilai kritis (batas penelitian) yang diinginkan (persen 

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengamilan sampel populasi) 

Sehingga dalam pengambilan data sampel penelitian yang 

diperoleh melalui perhitungan dengan nilai krisis (batas ketelitian) 

sebesar 10% adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
N

1+𝑁𝑒2  

𝑛 =
46

1+46 (0,1)2  

𝑛 =
46

1,46
 = 31,51 
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Berdasarkan hasil data diatas makan jumlah sampel minimal 

dalam penelitian ini adalah 31 orang.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Simpel Random Sampling. Simple random sampling dikatakan 

simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. (Sugiyono, thn 2017 hal.82). Teknik simple random 

sampling memungkinkan setiap unit sampling sebagai unsur populasi 

memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel. Penulis 

menggunakan teknik simple random sampling karena yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini tidak terlalu besar. Berdasarkan jumlah 

populasi dalam penelitian ini, sehingga sampel yang digunakan ialah 

mahasiswa Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan angkatan 

2016 yang berjumlah 31 mahasiswa.  

 

3.4 Definisi Operasional 

Menurut Arifin (2011, hlm. 190) “definisi operasional adalah 

definisi khusus yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan, dapat 

diamati dan dilaksanakan oleh peneliti lain”. Berikut adalah beberapa 

definisi operasional dalam penelitian ini: 

 

1. Pemanfaatan Website Fotografiana (Variabel Independent) 

Website ini merupakan website interaktif yang memungkinkan 

peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan isi 

website Fotografiana. Dalam penelitian ini, website Fotografiana 

dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi tentang media 

fotografi menuntun peserta didik untuk memahami materi dalam 

pembuatan sebuah media foto. Peserta didik dapat mereview hasil 

berdasarkan materi yang tersedia dalam website Fotografiana, bahkan 

peserta didik juga berkontribusi dalam penyempurnaan materi-materi 

yang ada dalam website Fotografiana. Pada penelitian ini sendiri tempat 

penelitian telah memanfaatkan website ini, maka disini tidak dilakukan 

perlakuan terhadap responden. Dimensi dari variabel ini mengadopsi 

delapan karakteristik pemanfaatan website dalam pendidikan menurut 

Agustian (2013) yaitu: non.-linearity, self-managing, feedback-

interactivity, multimedia learners style, just in time, dynamic updating, 

easy accessibility, collabotaive learning. 
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2. Digital information fluency (DIF) (Variabel dependent) 

Digital information fluency (DIF) merupakan kemampuan untuk 

menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara 

efektif, efisien, dan etis. Model DIF ini terdiri dari tiga kelompok besar 

yang berguna dalam melakukan penilaian level kefasihan informasi 

digital. Dalam penelitian yang ditelaah ruang lingkupnya merujuk pada 

dimensi yang dikemukakan oleh O’conner (2014) yakni: Menemukan 

Informasi yang Efisien (Locating Information Efficiently); 

Mengevaluasi Informasi Secara Efektif (Evaluating Information 

Effectively); dan Menggunakan Informasi Secara Etis (Using 

Information Ethically). 

 

3. Mata Kuliah Fotografi 

Mata kuliah fotografi merupakan salah satu mata kuliah yang ada di 

Prodi Teknologi Pendidikan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan 

dan keterampilan kepada mahasiswa dalam mengembangkan media foto. 

Meliputi; hakikat fotografi, karakteristik media foto, unsur-unsur pokok 

dalam fotografi, pengenalan alat dan bahan pengembangan media foto, 

teknik pencahayaan dan teknik pengambilan gambar, teknik 

pengembangan dan pencetakan gambar serta teknik rekayasa foto secara 

digital dengan memanfaatkan berbagai software komputer. Di Prodi 

Teknologi Pendidikan sendiri proses pembelajaran mata kuliah fotografi 

ini menggunakan berbagai macam teknik dan metode, salah satunya 

adalah dengan mengakses website yang bernama fotografiana. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Tenik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan angket. Angket adalah teknik pengumpulan data 

dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi 

sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan 

tanggapan atas angket yang diajukan. 

Skala yang digunakan dalam angket ini ialah skala likert. Sugiono 

(2013, hal.134) menyatakan “skala likert  digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial”. Dimana fenomena sosial disini ditetapkan sebagai 

variabel penelitian. Selanjutnya dijelaskan “dengan skala likert variabel 
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yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.” 

(Sugiyono: 2013, hal.134) 

Pernyataan atau pertanyaan yang dijawab oleh responden akan 

mendapat nilai yang sesuai dengan alternatif jawaban yang 

bersangkutan. Kriteria penilaian tersebut memiliki empat alternatif 

jawaban, yaitu untuk pernyataan positif mempunya nilai SS=4, S=3, 

TS=2, STS=1. Sedangkan untuk pernyataan negatif mempunyai nilai 

SS=1, S=2, TS=3, dan STS=4. Berikut digambarkan rentang skala pada 

model likert:  

 

Tabel 3.2 

Rentang skala likert 

Pernyataan 

Sikap 
Sangat Setuju Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

Sumber: Syaodih (2007, hal.240) 

3.6 Teknik Analisis data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data ordinal yang 

didapatkan melalui penyebaran angket, maka analisis data yang 

digunakan adalah jenis Parametrik dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

3.6.1 Menghitung Skor Penelitian 

Perhitungan skor penelitiaan digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah pada penelitian ini, yaitu mengenai penerapan model 

pembelajaran berbasis proyek dan kemampun berpikir kreatif siswa. 

Data yang didapatkan di input dengan program Microsoft Office Excel 

2016, setiap jawaban dari pernyataan siswa dicatat dengan ketentuan 

skor skala likert sebelumnya dan dipilah sesuai dengan kisi-kisi 

instrumen yang telah dibuat, setelah itu di interpretasikan kedalam tabel 

frekuensi untuk mencari skor totalnya, berikut merupakan tabel 

contohnya : 

Tabel 3.09 

Contoh Tabel Frekuensi Skor Data Angket 
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Skor 
Frekuensi 

N = 10 
Jumlah 

4 3 12 

3 6 18 

2 1 2 

1 0 0 

Skor Total 32 

 

Keterangan : 

Skor : Skor yang didapatkan pada setiap butir pernyataan 

Frekuensi : Jumlah total dari setiap skor yang didapatkan 

N : Jumlah responden 

Jumlah : merupakan perkalian dari skor dengan frekuensi 

 

Skor total yang didapatkan nantinya akan diinterpretasikan ke dalam 

kriteria interpretasi untuk mengetahui kuat atau tidaknya presentase 

penilaian. Rumus yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
Jumlah Skor Total

N x Ix R
 X 100% 

(Riduwan, 2004, hlm. 18) 

Keterangan : 

N : Skor tertinggi 

I : Jumlah pernyataan dalam angket 

R : Jumlah responden 

Setelah mengetahui hasil perhitungan diatas, maka dilanjutkan 

dengan menginterpretasikan hasil tersebut kedalam kriteria interpretasi 

skor penelitian, sebagai berikut : 

Tabel 3.10 

Kriteria Interpretasi Skor Penelitian 

Skor rata-rata (%) Kriteria Responden 

0% - 20% Sangat Lemah 

21% - 40% Lemah 

41% - 60% Cukup 

61% - 80% Kuat 

81% - 100% Sangat Kuat 
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(Riduwan, 2004, hlm. 18) 

 

3.6.2 Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunkan peneliti adalah uji 

analisis korelasi dan uji signifikansi, sebagai berikut : 

3.6.2.1 Analisis Kolerasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur derajat hubungan dan 

seberapa eratnya hubungan tersebut. Teknik yang diambil untuk menguji 

korelasi ini adalah teknik korelasi rank spearman karena data yang 

diperoleh berupa data ordinal. Perhitungan analisis korelasi ini 

menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2016, pada uji satu 

pihak (one-tail) pada pihak kanan dengan tingkat kepercayaan sebesar 

95% atau α = 0,05. Rumus yang digunakan adalah: 

 

ρ = 1 −  
6 ∑ D

2

n(n2 − 1)
 

(Arifin, 2011, hlm. 277) 

Keterangan : 

ρ ; Koefisien korelasi (rho) 

1 : Bilangan tetap 

6 : Bilangan tetap 

n : Jumlah sampel 

∑D2 : Jumlah kuadrat dari selisih rank variabel X dan Y 

Kemudian untuk menafsirkan hasil dari koefisien korelasi yang 

telah dilakukan dapat menggunakn kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.11 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

(Sugiyono, 2013, hlm. 257) 
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3.6.2.2 Uji Signifikansi 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji 

signifikansi untuk mengetahui apakah hubungan yang ditemukan 

berlaku untuk seluruh populasi atau tidak, dan untuk mengetahui daerah 

penerimaan atau penolakan hipotesis. Uji hipotesis ini menggunakan uji-

t karena sampel >30, dengan rumus sebagai berikut : 

𝑡 =
ρ √𝑛 − 2

√1 − ρ2
 

(Sugiyono, 2013, hlm. 257) 

Keterangan : 

t : Uji signifikansi 

ρ : Koefisien korelasi 

n : Jumlah sampel 

Data dari hasil perhitungan ini dapat dilihat dengan membandingkan 

thitung dengan ttabel dengan α = 0,05. Lalu setelah terlihat nilai antara thitung 

dengan ttabel  maka untuk melihat daerah penerimaan dan penolakan 

hipotesis adalah dengan mengikuti ketentuan hipotesis yang berlaku 

pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1) Apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima (terdapat 

hubungan antara variabel X dan variabel Y) 

2) Apabila thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak (tidak 

terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y) 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Tahap Perancangan Penelitian 

1. Mengidentifikasi dan memilih masalah, peneliti memilih masalah 

dengan menganalisis kesenjangan yang terjadi di masyarakat 

dengan yang seharusnya ada, dengan didukung oleh beberapa 

literatur dari studi pustaka dan melakukan pengamatan dengan 

melakukan studi pendahuluan. 

2. Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kondisi awal dan 

untuk memperoleh informasi. Peneliti mencari informasi terkait 

bahasan yang dipilih dalam penelitian ini. 

3. Merumuskan masalah dengan  mengerucutkan inti permasalahan 

berdasarkan hasil dari identifikasi masalah, merumuskan judul 

penelitian dan merancang desain penelitian. 

4. Mengkaji teori yang relevan dengan topik penelitian. 
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5. Merumuskan hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dibuat dan menentukan variabel penelitian. 

6. Memilih metode yang digunakan dalam penelitian, yakni metode 

deksriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. 

7. Merancang kisi-kisi dan instrumen penelitian sesuai dengan metode 

penelitian yang digunakan yaitu angket, lembar observasi dan 

wawancara. Perumusan kisi-kisi dilakukan sebelum instrumen 

dibuat. Sehingga penyusunan instrumen lebih terarah dengan 

mengacu pada kisi-kisi yang telah dibuat. 

8. Menghitung validitas dan reliabilitas instrumen. 

9. Perbaikan dan penataan instrumen akhir. 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

1. Langkah pertama adalah wawancara yang dilakukan pada 

mahasiswa, hal ini dilakukan untuk memperoleh data secara 

komprehensif mengenai gambaran pemanfaatan website dan 

kemampuan literasi informasi. 

2. Penyebaran angket pada mahasiswa sebagai instrumen penelitian 

untuk mengumpulkan data. 

3. Setelah itu semua instrumen dikumpulkan sebagai data lapangan 

yang akan di hitung dan dibahas nantinya 

3.7.3 Tahap Akhir Penelitian 

1. Meng-input data dari semua instrumen untuk diolah 

2. Menganalisis data yang telah diolah 

3. Menarik kesimpulan hasil penelitian berdasarkan analisis data 

4. Membuat laporan penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan 

pedoman penulisan karya tulis ilmiah 


