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BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam sebuah penelitian memiliki peranan yang sangat penting

dalam menentukan berhasil atau tidaknya penelitian yang akan dilaksanakan.

Cholid Nurbuko dan H. Abu Achmadi44 mengatakan “Metode penelitian berasal

dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan

Logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu

tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat,

merumuskan, dan mengalisis sampai menyusun laporannya”.45

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa metodologi penelitian adalah

ilmu tentang cara-cara melaksanakan penelitian meliputi kegiatan-kegiatan

mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan

berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah. Di dalam metodologi penelitian memuat

langkah-langkah yang ditempuh guna menemukan, mengembangkan dan menguji

kebenaran suatu penelitian. Adapun hal-hal yang terkait dalam metodologi

penelitian ini, yaitu meliputi: tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Metode dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Pada metode

korelasional, hubungan antara variabel diteliti dan dijelaskan. Metode ini

bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan

44Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,
2005), Hlm. 1

45Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Ibid.
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faktor lainnya. Jadi metode korelasional mencari hubungan diantara variabel-

variabel yang diteliti.46

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada range 3 bulanan Juni-Agustus 2013

bertempat di Sekolah Dasar Negeri 004 Enok Kecamatan Enok  Kabupaten

Indragiri Hilir.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas V dan siswa kelas V di

Sekolah Dasar Negeri 004 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun guru kelas V yang diteliti berjumlah 4 orang. Yaitu  1 orang guru

kelas, 1 orang guru Pendidikan Agama Islam, 1 orang guru Penjas,  dan 1

orang guru bahasa Inggris. Adapun siswanya berjumlah 20 orang. Sedangkan

objek penelitian ini adalah keterampilan guru dalam memberikan penguatan

dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.47 Sedangkan Sutrisno

Hadi menyatakan populasi dibatasi sebagai sejumlah penduduk atau individu

yang paling sedikit mempunyai sifat-sifat yang sama.48 Dari pendapat

tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa populasi merupakan keseluruhan

jumlah dari subjek penelitian yaitu individu yang mempunyai satu sifat yang

sama yang terdapat pada wilayah penelitian. Adapun yang ditetapkan sebagai

46M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aflikasinya,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm. 23

47Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), Hlm. 115

48Sutrisno Hadi, Statistik, (Yokyakarta: Andi Offset, 2001), Hlm. 220
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subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas V dan siswa kelas V Sekolah

Dasar Negeri (SDN) 004 Enok Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir,

dengan rincian:

TABEL III.1
DATA GURU KELAS V SDN 004 ENOK

TAHUN AJARAN 2013-2014

No Nama Kode
Jenis

Kelamin Mata pelajaran
Lk Pr

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Nursimah Guru I √ Guru Kelas

2 Ratu Mas Ernawati, S.Ag Guru II √ Guru PAI dan Tulis
Arab Melayu

3 Desi Olviana Guru III √ Guru Penjas
4 Deny Kurniawan, S.Pd.I Guru IV √ Guru Bahasa Inggris

Jumlah 1 3
Sumber Data: Arsip SDN 004 Enok Tahun 2013-2014

TABEL III.2
DATA SISWA KELAS V SDN 004 ENOK

TAHUN AJARAN 2013-2014

No Nama Kode
Jenis kelamin
Lk Pr

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Abelia  Amanda S1 √
2 Alvia  Nurhayani S2 √
3 Amisah S3 √
4 Auliya  Agus Rinandi S4 √
5 Erliya S5 √
6 Isabela S6 √
7 Novya Syafitri S7 √
8 Rabiah Najwa Azzikra S8 √
9 Rema S9 √
10 Siti Rahmah S10 √
11 Tiara Dyah Agustin S11 √
12 Tri Breski Saputri S12 √
13 Wahyuni Hamsah S13 √
14 Ahmad Ergi Hermawan S14 √
15 M. Rizki Ade Erfan S15 √
16 Levi Yolanda Ridho S16 √
17 Rangga S17 √
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(1) (2) (3) (4) (5)
18 Reza Wahyudi S18 √
19 Rizky Saputra S19 √
20 Wahyuda Agustia Kurniawan S20 √

Jumlah 7 13
Sumber Data: Arsip SDN 004 Enok Tahun 2013-2014

TABEL III.3
JUMLAH GURU DAN SISWA KELAS V SDN 004 ENOK

TAHUN AJARAN 2013-2014

No
Guru Siswa

JumlahJenis kelamin
Jumlah

Jenis Kelamin
Jumlah

Lk Pr Lk Pr
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 1 3 4 7 13 20 24

Sumber Data: Arsip SDN 004 Enok Tahun 2013-2014

Jumlah populasi dalam suatu penelitian biasanya besar, sehingga perlu

diambil sebagian dari jumlah populasi yang ada agar mempermudah dalam

pelaksanaan penelitian. Bagian dari  populasi tersebut disebut dengan

sampel.49 Sampel merupakan wakil dari populasi yang akan diteliti. Guna

mendapatkan sampel yang representatif diperlukan cara pengambilan sampel

yang disebut dengan teknik sampling. Secara refresentatif apabila subyeknya

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Jika jumlah subyeknya besar (lebih dari 100) dapat

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 50

Berdasarkan tabel III.3 tersebut terlihat jumlah keseluruhan siswa dan

guru kelas V SDN 004 Enok sebagai subjek penelitian berjumlah 24 orang.

Karena jumlah subjek penelitian yang dijadikan sebagai populasi penelitian

49Suharsimi Arikunto, Op.Cit. Hlm. 131-134
50Suharsimi Arikunto, Loc,Cit
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hanya sedikit (kurang dari 100), maka dalam penelitian ini penulis tidak

menggunakan sampel, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian populasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan

menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.51 Observasi

dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai tingkat keterampilan guru

memberikan penguatan dan tingkat partisipasi aktif siswa dalam proses

pembelajaran yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap

kegiatan pembelajaran. Peneliti menggunakan observasi ini berdasarkan

pada beberapa asumsi. Pertama, bahwa objek yang diteliti bersifat perilaku

atau tindakan seseorang yang akan lebih valid jika menggunakan observasi

dibanding menggunakan teknik-teknik lainnya. Kedua, subjek dalam

penelitian ini sedikit sehingga penulis merasa mampu untuk melakukan

observasi secara langsung, dan ketiga jika menggunakan angket kecil

kemungkinan kevalidtan data yang didapat karena subjek penelitian yang

dijadikan sebagai responden (jika menggunakan angket) sebagian besar

adalah siswa kelas V Sekolah Dasar yang rata-rata berumur 11 tahun yang

mungkin saja asal-asalan dalam mengisi lembar angket. Pengamatan

dilakukan terhadap guru kelas V yang terdiri atas 4 orang guru dan siswa

kelas V yang berjumlah 20 orang. Observasi/pengamatan dalam penelitian

ini menggunakan pengamatan berstruktur, yaitu peneliti telah menentukan

51Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula,
(Bandung: Alpabeta, 2010), Hlm. 76
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secara jelas perilaku apa yang akan diamati.52 Observasi dalam penelitian

ini menggunakan instrumen lembar pengamatan yaitu dengan memberikan

tanda ceklist (√) terhadap sejumlah pernyataan-pernyataan yang akan

diamati secara langsung berdasarkan indikator-indikator konsep

operasional yang telah disusun.

2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa catatan, arsip-arsip, transkrip, buku, surat kabar,

prestasi, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.53 Dokumentasi pada

penelitian ini digunakan untuk menghimpun data kearsipan yang berkaitan

dengan informasi-informasi keadaan sekolah, keadaan guru, siswa, sarana,

dan prasana yang ada di Sekolah Dasar Negeri 004 Enok Kecamatan Enok

Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan

dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.54 Wawancara

pada penelitian ini digunakan untuk menghimpun data yang berkaitan

dengan informasi sekolah seperti sejarah sekolah, sharing bentuk-bentuk

keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran, dan penguatan-penguatan

yang telah diberikan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menguji kebenaran dari hipotesis dan

untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data diperoleh, selanjutnya

diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu data kuantitatif dan data

52Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Hlm  181
53Riduwan, Op. Cit, Hlm. 77
54Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Hlm. 192
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kualitatif.  Terhadap data yang bersifat kuantitatif  diwujudkan dalam bentuk

angka-angka. Sedangkan data kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau

kalimat.

Keterampilan guru memberikan penguatan merupakan indefendent

variable (variabel bebas/yang mempengaruhi) berjenis data ordinal

(berjenjang) dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran adalah

defendent variable (variabel terikat/yang dipengaruhi) berjenis data ordinal

juga, maka teknik analisis data yang sesuai pada penelitian ini  adalah teknik

Korelasi Koefesien Kontingensi.55 Rumus yang digunakan adalah:

C =

Keterangan:

C = Koefisien Kontingensi

X2 = Nilai Chi Kuadrat

N = Jumlah responden atau jumlah indikator yang diteliti

Rumus untuk mencari x2 adalah:

x2 =

Untuk memberikan interpretasi terhadap Koefisien Kontingensi, maka

harga Koefisien Kontingensi terlebih dahulu diubah menjadi Phi dengan

menggunakan rumus:

Φ =

55Hartono, Statistik Untuk Penelitian, ( Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010 ), hlm. 117
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Setelah diketahui perolehan hasil Phi, langkah selanjutnya adalah

berkonsultasi dengan “r” tabel nilai product moment untuk mengetahui taraf

kesignifikanan variabel tersebut.


