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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian pendekatan kuantitatif merupakan sarana untuk menguji teori-teori 

objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini dapat 

diukur, biasanya pada instrumen, sehingga angka-angka yang didapat bisa 

dianalisis menggunakan prosedur statistik (Creswell, 2009). Secara umum, 

pendekatan kuantitatif menjelaskan fenomena secara numerik. Keuntungan 

pendekatan kuantitatif  adalah bahwa temuan dari sampel akan lebih akurat dalam 

mencerminkan populasi keseluruhan darimana sampel itu ditarik (Vanderstoep & 

Johnston, 2009). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif menekankan pada data yang disajikan dalam bentuk angka-angka serta 

dapat dianalisis dengan prosedur statistik. 

Dilihat dari kehadiran variabelnya, penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan 

yang berkaitan dengan status objek penelitian pada saat penelitian diadakan, atau 

dengan kata lain, menginformasikan keadaan sebagaimana adanya. Berdasarkan 

cara yang ditempuh untuk mengumpulkan datanya, penelitian ini termasuk ke 

dalam penelitian survei yaitu penelitian yang menentukan status populasi pada 

saat penelitian dilakukan. Pada umumnya, survei menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen utama untuk mengumpulkan data (Barlian, 2016). 

1.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah ide abstrak dari sekelompok besar kasus, peneliti dapat 

mengambil sampel darinya dan hasilnya dapat digeneralisasi (Neuman, 2014). 

Populasi juga dapat diartikan seluruh orang yang menjadi sasaran penelitian dan 

dapat digeneralisasikan, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang 

akan berpartisipasi dalam penelitian (Vanderstoep & Johnston, 2009). 
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Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru dan siswa kompetensi 

keahlian (jurusan) Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 2 Tasikmalaya 

yang melakukan pembelajaran daring. Siswa yang melakukan pembelajaran 

daring yaitu kelas X sebanyak 4 rombongan belajar dan kelas XI sebanyak 3 

rombongan belajar. Kelas XII dianggap bukan populasi karena tidak melakukan 

pembelajaran daring dengan tuntas. Data jumlah populasi penelitian ditunjukkan 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Data Jumlah Populasi 

No Populasi Jumlah Populasi 

1 Guru 20 Orang 

2 Siswa Kelas X TITL 1 35 Orang 

3 Siswa Kelas X TITL 2 36 Orang 

4 Siswa Kelas X TITL 3 33 Orang 

5 Siswa Kelas X TITL 4 34 Orang 

6 Siswa Kelas XI TITL 1 33 Orang 

7 Siswa Kelas XI TITL 2 33 Orang 

8 Siswa Kelas XI TITL 3 31 Orang 

Jumlah Siswa 235 Orang 

Jumlah Seluruh Populasi 255 Orang 

(Sumber : Hasil Observasi Peneliti) 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah seperangkat koleksi kecil kasus atau unit yang dipilih 

peneliti dari kumpulan besar dan digeneralisasikan ke dalam populasi. 

Penggunaan utama pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif adalah untuk 

membuat sampel yang represenatatif yang mewakili fitur-fitur menarik dalam 

koleksi kasus yang lebih besar yang disebut populasi (Neuman, 2014).  

Untuk menentukan pengambilan sampel diperlukan teknik sampling. 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu simple random 

sampling yaitu peneliti membuat kerangka pengambilan sampel dan 

menggunakan proses acak murni untuk memilih kasus sehingga setiap 
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pengambilan sampel dari elemen populasi akan memiliki probabilitas yang sama 

untuk dipilih (Neuman, 2014). 

Penentuan besarnya sampel mengacu pada nomogram Harry King (Imran, 

2017) dengan cara menarik garis dari ukuran populasi ke tingkat kesalahan, 

selanjutnya akan ditemukan persentase yang diambil sebagai sampel lalu akan 

dikalikan dengan faktor pengali yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang 

ditentukan. 

Pada penelitian ini, berdasarkan nomogram Harry King dengan tingkat 

kesalahan sebesar 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%, dari populasi siswa 

sebanyak 235 orang, maka presentase populasi yang diambil sebagai sampel yaitu 

sebesar 53% atau 53/100 x 235 = 125 orang. Jumlah sampel tiap kelas dapat 

dihitung dengan rumus proposional n/N x Z. Dengan, n jumlah populsi tiap stage, 

N jumlah populasi dan Z sampling size (Imran, 2017). Distribusi jumlah sampel 

tiap kelas dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Distribusi Jumlah Sampel 

No Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1 Siswa Kelas X TITL 1 35 Orang 18 Orang 

2 Siswa Kelas X TITL 2 36 Orang 19 Orang 

3 Siswa Kelas X TITL 3 33 Orang 18 Orang 

4 Siswa Kelas X TITL 4 34 Orang 18 Orang 

5 Siswa Kelas XI TITL 1 33 Orang 18 Orang 

6 Siswa Kelas XI TITL 2 33 Orang 18 Orang 

7 Siswa Kelas XI TITL 3 31 Orang 16 Orang 

Jumlah Siswa 235 Orang 125 Orang 

 

Jumlah guru kompetensi keahlian (jurusan) Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

di SMK Negeri 2 Tasikmalaya adalah 20 orang yang semuanya dijadikan sampel 

penelitian. 
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1.3 Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran 

3.3.1 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh dengan menggunakan 

berbagai teknik selama kegiatan penelitian (Barlian, 2016). Data yang digunakan 

pada penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari keterlibatan peneliti secara 

langsung atau terkait dengan apa yang diteliti (Johnson & Christensen, 

2014). Pada penelitian ini, data primer didapatkan langsung dari objek 

yang diteliti yaitu guru dan siswa kompetensi keahlian (jurusan) Teknik 

Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 2 Tasikmalaya yang melakukan 

pembelajaran daring dengan menggunakan kuesioner. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer, data sekunder 

atau kombinasi keduanya (Johnson & Christensen, 2014). Creswell 

menyebutkan, data sekunder merupakan situasi yang ditulis oleh orang lain 

(peneliti sebagai tangan kedua) (Creswell, 2009). Pada penelitian ini, data 

sekunder didapatkan dari berbagai buku, jurnal dan penelitian skripsi yang 

sudah ada. 

3.3.2 Variabel 

Variabel adalah konstruk yang dapat mengambil dua atau lebih nilai 

berbeda. Kumpulan variabel dari sampel membentuk apa yang oleh peneliti 

disebut data (Vanderstoep & Johnston, 2009). 

Dalam penelitian ini, variabel hanya satu atau tunggal yaitu “persepsi guru 

dan siswa terhadap efektivitas pembelajaran daring pada kompetensi keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik” dengan sub variabel sebagai berikut: 

a. Syarat pembelajaran daring 

b. Proses pelaksanaan pembelajaran daring 

c. Efektivitas pembelajaran daring 
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3.3.3 Skala Pengukuran 

Skala Likert merupakan skala yang sering digunakan dalam penelitian 

survei untuk mengekspresikan sikap atau tanggapan dalam kategori tingkat 

ordinal misalnya setuju atau tidak setuju, kemudian diberikan peringkat sesuai 

dengan kuantifkasi (Neuman, 2014). 

Pada penelitian ini, skala Likert digunakan sebagai pilihan respon guru dan 

siswa dalam mengisi kuesioner persepsi guru dan siswa terhadap efektivitas 

pembelajaran daring. Teknik Penskoran skala Likert yang digunakan pada 

penelitian ini sesuai dengan Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Teknik Penskoran Kuesioner 

Penilaian Keterangan Skor 

TS Tidak Setuju 1 

KS Kurang Setuju 2 

S Setuju 3 

SS Sangat Setuju 4 

 

1.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat 

dipercaya. Pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, instrumen pengumpulan 

data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

(Barlian, 2016). 

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dimana peneliti 

bertanya jawab dengan responden menggunakan angket atau daftar 

pertanyan (Barlian, 2016). Dalam hal ini, peneliti membuat pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang kemudian dijawab oleh responden. Kuesioner 
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yang digunakan yaitu kuesioner tertutup yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih jawaban yang 

dikehendaki. 

b. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan untuk mengamati 

kejadian secara aktual, biasanya peneliti melibatkan dirinya dalam 

komunitas yang ditelti (Vanderstoep & Johnston, 2009). Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan observasi dengan pengamatan langsung, khususnya 

di kelas X TITL 3 dan 4, bagaimana keadaan guru dan siswa terhadap 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring. 

 

3.4.2 Instrumen Penelitian 

a. Kuesioner 

Kuesioner dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu kuesioner untuk 

guru dan kuesioner untuk siswa. Untuk memudahkan pembuatan 

kuesioner, peneliti membuat kuesioner sesuai dengan kisi-kisi seperti pada 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Kuesioner 

Sub 

Variabel 
Indikator 

Nomor 

Butir Item 

Syarat 

pembelajaran 

daring  

a. Memiliki sarana dan fasilitas untuk menunjang 

pembelajaran daring 

b. Memiliki keterampilan dalam menggunakan 

atau mengoperasikan sarana dan fasilitas 

pembelajaran daring 

c. Adanya jaringan internet untuk mengakses 

software atau aplikasi pembelajaran daring 

d. Kondisi siswa yang sudah terbiasa untuk 

belajar mandiri 

1, 5 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Proses 

pelaksanaan 

pembelajaran 

daring 

a. Adanya instruksi yang jelas dari pihak sekolah 

tentang pelaksanaan pembelajaran daring 

b. Sekolah menyediakan fasilitas e-learning, 

digital library atau e-book untuk memfasilitasi 

pembelajaran daring 

c. Pelaksanaan pembelajaran daring dilaksanakan 

secara terjadwal dan terstruktur 

d. Adanya kegiatan belajar tatap muka secara 

virtual (misalkan menggunakan aplikasi 

6 

 

7, 8 

 

 

9, 13, 14 

 

 

10, 11, 12 
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zoom), penugasan, tes atau kuis secara online  

Efektivitas 

pembelajaran 

daring 

a. Terciptanya tujuan pendidikan 

 

b. Terciptanya interaksi yang baik antar siswa 

dan guru 

c. Mudah dalam mengakses sumber belajar atau 

materi pelajaran 

d. Mampu mengatur waktu dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring 

e. Adanya partisipasi aktif siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring 

f. Ketuntasan belajar siswa baik yang dilihat dari 

hasil belajar siswa yang telah memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal 

g. Terciptanya suasana belajar yang baik dan 

menyenangkan  

15, 16, 22, 

23 

17, 18, 19, 

20 

21 

 

24, 25 

 

26, 27 

 

28, 29 

 

 

30 

 

b. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang kondisi 

pembelajaran daring yang dilakukan oleh siswa jurusan Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik di SMK Negeri 2 Tasikmalaya dan untuk mengetahui 

seberapa jumlah guru dan siswa yang akan dijadikan populasi dan sampel 

pada penelitian ini. 

  

1.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas Instrumen 

Validitas suatu instrumen berhubungan dengan kebenaran atau ketepatan. 

Suatu instrumen valid jika benar-benar dapat mengukur apa yang diklaim (apa 

yang dimaksudkan) untuk diukur (Vanderstoep & Johnston, 2009). Untuk 

menguji validitas instrumen dapat menggunakan cara analisis item, yaitu 

mengkorelaksikan skor tiap-tiap (X) item jawaban dengan skor total item (Y) 

jawaban. Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi produk moment oleh 

Pearson. Rumus korelasi berdasarkan Pearson produk moment adalah sebagai 

berikut (Obilor & Amadi, 2018): 

𝑟 =  
𝑁Ʃ𝑥𝑦 −  (Ʃ𝑥) (Ʃ𝑦)

√{𝑁 Ʃ𝑥² − (Ʃ𝑥)2} {𝑁 Ʃ𝑦² − (Ʃ𝑦)²}
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Keterangan: 

𝑟    =  Koefisien Korelasi atau 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

𝑁 =  Banyaknya Sampel 

Ʃ𝑥𝑦  =  Jumlah Produk x dan y 

Ʃ𝑥 =  Jumlah Nilai x 

Ʃ𝑦  =  Jumlah Nilai y 

Ʃ𝑥² =  Jumlah Kuadrat dari Nilai x 

Ʃ𝑦² =  Jumlah Kuadrat dari Nilai y 

(Ʃ𝑥)² =  Kuadrat dari Jumlah Nilai x 

(Ʃ𝑦)² =  Kuadrat dari Jumlah Nilai y 

Dasar pengambilan keputusan uji validitas yaitu apabila dari hasil 

perhitungan di dapat 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dikatakan butir soal nomor tersebut 

telah signifikan atau telah valid. Apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka butir soal tersebut 

tidak signifikan atau tidak valid.  

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi. Uji reliabilitas melihat 

sejauh mana suatu instrumen menghasilkan skor yang sama di berbagai waktu, 

kelompok orang, atau versi instrumen (Vanderstoep & Johnston, 2009). Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai 

berikut (Sarmah & Hazarika, 2012): 

𝑟𝑘(𝛼) =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑥
2

) 

Keterangan: 

𝑟𝑘(𝛼) =  Reliabilitas Instrumen 

k =  Banyaknya Item 

∑ 𝑆𝑖
2 =  Jumlah Varian Butir 

𝑆𝑥
2 =  Varian Total 

Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau 
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variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 

0,60 (Hadi, 2000). 

1.6 Teknik Analisis Data 

Metode yang tepat untuk menganalisis data adalah tergantung pada jenis 

penelitian yang digunakan (Johnson & Christensen, 2014). Teknik analisis data 

dalam penelitian kuantitatif ini adalah teknik statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif adalah jenis umum dari statistik sederhana yang digunakan oleh para 

peneliti untuk menggambarkan pola dasar dalam data yang berupa data numerik 

(Neuman, 2014). 

3.6.1 Mean, Modus dan Median 

Mean atau rata-rata adalah jumlah total dibagi jumlah individu. Median 

adalah suatu nilai yang membatasi 50% dari frekuensi distribusi atas dan 50% dari 

frekuensi distribusi bawah. Modus adalah nilai variabel yang mempunyai 

frekuensi terbanyak dalam distribusi. 

3.6.2 Tabel Distribusi Frekuensi 

Dilakukan dengan cara menemukan kelas interval, menghitung rentang 

data dan menentukan panjang kelas. Untuk menemukan kelas interval 

menggunakan rumus Struges: 

𝐾 = 1 + 3,3 log 𝑛 

Keterangan: 

K =  Jumlah Interval Kelas 

log =  logaritma 

n =  Jumlah Data 

Untuk menghitung rentang data digunakan rumus: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 

Menentukan panjang kelas dengan rumus: 

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
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3.6.3 Tabel Kecenderungan Variabel 

Setelah didapat data hasil pengkategorian skor masing-masing variabel 

kemudian dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu sangat kurang, kurang, 

cukup, baik dan sangat baik. Pengkategorian dilakukan berdasarkan Mean ideal 

(Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi). Rumusnya adalah sebagai berikut: 

𝑀𝑖 =
1

2
 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ) 

𝑆𝐷𝑖 =
1

6
 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ) 

Berdasarkan rumus di atas, pengkategorian variabel dapat dilihat pada 

Tabel 3.5 (Azwar, 2007). 

Tabel 3.5 Kategorisasi Variabel 

Kategori Keterangan 

Sangat Baik x ≥ Mi + 1,5 SDi  

Baik  Mi + 0,5 SDi ≤ x < Mi + 1,5 SDi  

Cukup  Mi - 0,5 SDi ≤ x < Mi + 0,5 SDi  

Kurang  Mi - 1,5 SDi ≤ x < Mi - 0,5 SDi  

Sangat Kurang x ≤ Mi - 1,5 SDi  
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