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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang 

memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian 

secara eksak dan menganalisis datanya menggunakan perhitungan 

statistik. Sesuai dengan yang dikemukakan Sugiyono (2008: 7) disebut 

metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan 

analisisnya menggunakan statistik.  

Adapun proses penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Komponen dan proses penelitian kuantitatif 

(Sumber: IKIP Jakarta, 1994) 
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Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa proses 

penelitian kuantitatif selalu diawali oleh masalah. Kemudian masalah 

tersebut diidentifikasi, dibatasi, dirumuskan, dan dijelaskan tujuan dan 

manfaatnya. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat 

pertanyaan, untuk itu proses selanjutnya adalah mengumpulkan teori untuk 

menjawab rumusan masalah tersebut. Jawaban terhadap rumusan 

masalah menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Hipotesis ini 

merupakan jawaban sementara, untuk itu peneliti harus mengumpulkan 

data (pengujian hipotesis) untuk membuktikan kebenarannya. 

Pengumpulan data dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang 

telah ditentukan oleh peneliti. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka 

dalam penelitian kuantitatif perlu menggunakan instrumen penelitian. 

Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan 

untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis. Dalam penelitian kuantitatif analisis data 

menggunakan statistik. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan 

diberikan pembahasannya. Setelah diberikan pembahasan, maka peneliti 

harus memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas 

semua rumusan masalah dalam penelitian dan juga memberikan 

saran/rekomendasi. 

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

asosiatif. Menurut Umar (2003:30) penelitian asosiatif adalah penelitian 

yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Dengan penelitian ini, maka dapat membangun suatu teori yang berfungsi 

untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala yang 
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berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi 

variabel lain. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui keterkaitan 

antara kinerja guru dengan aktivitas belajar siswa kelas XI program 

keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 2 Klaten. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian “Keterkaitan Antara Kinerja Guru 

dengan Aktivitas Belajar Siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar 

Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten”  ini dilakukan di SMK Negeri 2 Klaten 

dengan waktu pelaksanaannya dimulai pada bulan Februari  2015 dengan 

tahap-tahap penelitiannya yaitu: 1. Telaah pustaka dan survey lapangan, 2. 

Pembuatan proposal penelitian, 3. Pengambilan data, 4. Analisis data, 5. 

Penyusunan laporan penelitian. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010: 61) populasi merupakan generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Perlu diketahui bahwa dalam penelitian, populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi 

juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki suatu 

subyek atau obyek yang diteliti. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah guru produktif kelas XI TGB dan 

sebagian siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di 

SMK Negeri 2 Klaten. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu (Sugiyono, 2010: 62).  Dalam penelitian ini sampel yang 

diambil adalah sebagian siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar 

Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten. Teknik sampling yang digunakan yaitu 

probality sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Dari data yang diperoleh dari bagian tata usaha 

di SMK Negeri 2 Klaten, diketahui jumlah siswa kelas XI program keahlian 

teknik gambar banguan di SMK Negeri 2 Klaten ada 30 siswa TGB A dan 

32 siswa TGB B, dengan teknik simple random sampling dengan taraf 

kesalahan 5% maka didapatkan sampel untuk penelitian ini sebanyak 53 

siswa kelas XI program keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 2 

Klaten. 

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008: 38) variabel penelitian merupakan 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. Dalam penelitian ini terdapat dua 
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variabel yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat disebut variabel bebas (X) 

dan variabel akibat atau yang dipengaruhi yang disebut variabel tidak 

bebas (Y). Kedua variabel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Variabel (X): Kinerja Guru 

Variabel (Y): Aktivitas belajar siswa 

Dari variabel diatas maka akan terjadi suatu hubungan ataupun pengaruh 

antara kinerja guru dengan aktivitas belajar siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam pengumpulan data diperlukan instrumen atau alat yang 

dapat digunakan sebagai pengumpul data yang valid. Untuk mengukur 

variabel yang diinginkan, dalam penelitian keterkaitan antara kinerja guru 

dengan aktivitas belajar siswa kelas XI program keahlian teknik gambar 

bangunan di SMK Negeri 2 Klaten ini menggunakan skala likert. Sugiyono 

(2008: 93) mengemukakan skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Fenomenal sosial telah ditentukan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Indiktor tersebut  yang akan dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun istrumen yang berupa pernyataan dan 

pertanyaan. Penelitian yang menggunakan skala likert ini berisi sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Pertanyaannya berupa 

pertanyaan tertutup dengan alternative jawaban yang telah disediakan. 
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Jawaban dalam skala likert dibuat dalam bentuk checklist maupun pilihan 

ganda. Jawaban dalam skala likert juga bergradasi, yaitu dari jawaban 

sangat positif sampai jawaban sangat negatif. Jawaban peneliti yang 

menggunakan skala likert antara lain: 

1. a. selalu 

b. sering 

c. kadang-kadang 

d. tidak pernah 

2. a. sangat setuju 

b. setuju 

c. ragu-ragu 

d. tidak setuju 

e. sangat tidak setuju 

Jawaban pada penelitian kuantitatif dapat diberikan skor seperti berikut: 

1. Setuju/selalu/sangat positif diberi skor    5 

2. Setuju/seiring/posisi diberi skor     4 

3. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor   3 

4. Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor  2 

5. Sangat tidak setuju/tidak pernah dibeli skor   1 

Untuk rancangan instrumen penelitian “Pengaruh Kinerja Guru 

Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik 

Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten” ini mengacu pada kajian teori 

yang diuraikan dalam bab 2.  Adapun rancangan instrumen pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Kinerja Guru 

No 
Variabel 
Bebas 

Indikator  
Nomor 

Item 
Jumlah 

1. Kinerja 
Guru 

menarik perhatian siswa untuk 
mengikuti proses pembelajaran 

1,2 2 

menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

3,4 2 

mengingatkan siswa 
konsep/prinsip yang telah 
dipelajari 

5,6 2 

menyampaikan materi pelajaran 7,8,9 3 

membiasakan siswa melakukan 
pengkajian lebih dalam tentang 
materi belajar 

10,11 2 

memberi kesempatan siswa 
untuk menyelesaikan masalah 

12,13 2 

memberi tugas untuk 
memunculkan gagasan siswa 

14, 15 2 

menggunakan beragam media 
pembelajaran 

16 1 

menggunakan beragam sumber 
belajar 

17, 18 2 

menilai hasil belajar dengan 
obyektif 

19, 20 2 

memberikan umpan balik yang 
memonitivasi siswa belajar 

21, 22 2 

merencanakan remidial untuk 
meningkatkan hasil belajar 

23, 24 2 

bersama-sama dengan siswa 
dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran 

25 1 

menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya 

26 1 

Jumlah 26 

 

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa 

No 
Variabel 
Terikat 

Indikator  
Nomor 

Item 
Jumlah 

1. Aktivitas 
Belajar 
Siswa 

memperhatikan saat guru 
menjelaskan 

1, 2 2 

mengkaji lebih dalam materi 
yang diberikan guru 

4, 5 2 

mengajukan pertanyaan 6,7 2 

mengerjakan tugas 8,9 2 

menjawab pertanyaan 10,11 2 

menanggapi dan 
mengemukakan pendapat 

12,13 2 
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bekerja sama dengan kelompok 14,15 2 

bersemangat selama proses 
pembelajaran 

16,17 2 

Jumlah 17 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengungkap data mengenai keterkaitan antara kinerja guru dengan 

aktivitas belajar siswa kelas XI program keahlian teknik gambar bangunan 

di SMK Negeri 2 Klaten diperlukan teknik pengumpulan data. Hal tersebut 

dimaksudkan agar data yang digunakan lebih akurat.  

Penelitian “Keterkaitan Antara Kinerja Guru dengan Aktivitas Belajar 

Siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK 

Negeri 2 Klaten” ini teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner 

(angket). Metode ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara kinerja 

guru dengan aktivitas belajar siswa kelas XI program keahlian teknik 

gambar bangunan di SMK Negeri 2 Klaten. Kuesioner (angket) merupakan 

teknik pengumpulan data yang efesien apabila peneliti tahu dengan pasti 

veriabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan apabila jumlah 

responden cukup besar dan tersebar luas di wilayah yang luas. Kuesioner 

dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup/terbuka, dapat diberi ke 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet 

(Sugiyono 2007). 

Penelitian ini menggunakan angket tertutup karena jawaban pada 

angket sudah disediakan, sehingga responden hanya menjawab atau 

memilih jawaban sesuai dengan jawaban yang sudah diberikan. Ada 

beberapa tingkatan dalam pemilihan jawaban dan untuk menilaianya hanya 
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dengan memberikan tanda centang (√) pada jawaban tersebut. Alternativ 

jawaban tingkat pemilihan sebagai berikut: 

Tabel 3. Skor Jawaban Angket Kinerja Guru 

Pertanyaan 
(SL) 

Selalu 
(SR) 

Sering 
(JR) 

Jarang 
(TP) 

Tidak Pernah 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

 

Tabel 4. Skor Jawaban Anget Aktivitas Belajar Siswa 

Pertanyaan 

(SS) 
Sangat 
Setuju 

(S) 
Setuju 

(R) 
Ragu-
ragu 

(TS) 
Tidak 
Setuju 

(STS) 
Sangat 
Tidak 
Setuju 

Positif 5 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 5 

 

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam suatu penelitian perlu dilakukan pengujian instrument untuk 

mendapatkan data yang valid dan reliable. Dalam pengujian instrument 

terdapat dua hal pokok yaitu uji validitas dan uji reabilitas. Menurut 

Sugiyono (2007:121) perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan 

reliable dengan menggunakan instrument yang valid dan reliable.  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu intrumen (Suharsimi Arikunto, 2010: 211). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Dengan uji validitas, dapat diketahui sejauh mana instrumen mampu 

menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan 

pengukurannya. Pengujian validitas ini menggunakan korelasi 

Product Moment. Rumus yang digunakan: 
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Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi sederhana antara variabel x dan ariabel y 

N = banyak data 

X = jumlah kuadrat deviasi skor variabel x 

Y = jumlah kuadrat deviasi skor variabel y 

Penentuan valid atau tidaknya hasil analisis ditentukan dari 

nilai rxy (rhitung) pada taraf signifikan 5%. Apabila rhitung menunjukkan 

hasiil lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% maka dinyatakan 

valid. Sebaliknya apabila rhitung menunjukkan hasiil lebih kecil dari rtabel 

pada taraf signifikan 5% maka dinyatakan tidak valid. 

Dengan taraf signifikasi 5% dan N = 30 pada uji coba 

instrumen kinerja guru dan aktivitas belajar siswa diperoleh harga 

rtabel sebesar 0,361. Hasil analisis menggunakan Microsoft Office 

Excel 2010 untuk instrumen kinerja guru dinyatakan valid semua 

dengan indek korelasi antara 0,54 - 5,39, dan untuk instrumen 

aktivitas belajar siswa juga dinyatakan valid semua dengan indek 

korelasi antara 0,95 – 7,72. Sehingga total pernyataan valid pada 

instrumen kinerja guru ada 26 butir dan pada instrumen aktivitas 

belajar siswa ada 16 butir. 

2. Uji Reabilitas 

Reabilitas menunjukkan pada pengertian bahwa instrumen 

yang digunakan dapat mengungkapkan data yang bisa dipercaya, 

tidak sekedar keabsahan instrumennya saja. Pengukuran reabilitas 
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instrumen kinerja guru dan aktivitas belajar siswa ini dengan internal 

consistency, yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen 

sekali kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. 

Perhitungan dipergunakan untuk instrumen dengan jawaban model 

skala likert dengan skala 1 sampai dengan 4  menggunakan rumus 

Alfa Cronbach. Menurut Sugiyono (2010:365) Rumus dari Alfa 

Cronbach sebagai berikut:  

 

Keterangan  

  : Reabilitas Instrumen               : Varians total 

  : Mean kuadrat antara sunyek         : Mean Kuadrat Kesalahan 

Hasil pengujian yang diperoleh diinterprestasikan dengan tabel 

berikut ini. 

Tabel 5. Tabel nilai rinterprestasi  

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 

Kuat 
Sangat Kuat 

Dari olah data dengan bantuan program komputer Microsoft 

Office Excel 2010 pada rumus Alpha Cronbach untuk uji coba 

instrumen kinerja guru didapatkan hasil 0,847. Nilai tersebut 

kemudian dikonsultasikan pada tabel nilai r diatas sehingga tingkat 

hubungan untuk instrumen kinerja guru adalah sangat kuat. Untuk 

instrumen aktivitas belajar siswa didapatkan hasil 0,793. Nilai 
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tersebut kemudian dikonsultasikan pada tabel nilai r diatas sehingga 

tingkat hubungan untuk instrumen aktivitas belajar siswa adalah kuat. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisa Deskriptif 

Analisa deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan data atau 

menentukan tendensi sentral yang meliputi perhitungan rata-rata atau 

mean (M), modus (Mo), median (Me), dan standar deviasi (SD), frekuensi 

serta histogram dari masing-masing variabel. 

Identitas kecenderungan tinggi rendahnya skor variabel ditetapkan 

berdasakan pada kriteria ideal, yaitu: 

>Mi + 1,5 Sdi   adalah sangat tinggi 

Mi s/d (Mi + 1,5 Sdi)  adalah sedang 

(Mi – 1,5 Sdi) s/d Mi  adalah cukup 

<Mi – 1,5 Sdi   adalah rendah 

Keterangan: 

ST : skor tertinggi 

SR : skor terendah 

Mi : ½ (ST + SR) 

Sdi : 1/6 (ST – SR) 

2. Uji Prasyarat Hipotesis 

Untuk mengetahui sifat hubungan dari data variabel bebas (kinerja guru) 

dengan data variabel terikat (aktivitas belajar) maka diperlukan uji 

linearitas. Adapun rumus yang digunakan untuk uji linearitas yaitu sebagai 

berikut:  
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Ho : Regresi Linear 

Ha : Regresi non Linear 

Statistik   

    : Varian Tuna Cocok 

     : Varian Kekeliruan 

   (Sugiyono, 2010:274) 

(F hitung) dibandingkan dengan F tabel dengan dk pembilang (k – 

2) dan dk penyebut (n – k).  untuk menguji hipotesis nol, tolak hipotesis 

regresi linier, jika statistic F hitung untuk tuna cocok yang diperoleh lebih 

besar dari harga F dari tabel menggunakan taraf kesalahan yang dipilih 

dan yang bersesuaian. 


