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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian

kuantitatif asososiatif adalah penelitian yang menggunakan analisis data statistik

B. Variabel penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya hubungan antara

varabel X Dengan Y. Desain penelitiannya adalah sebagai berikut :

r

Keterangan :

X : manajemen belajar

Y : Prestasi belajar

r   :  hubungan manajemen dengan prestasi siswa

C.  Lokasi dan Waktu

1.  Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kemudahan peneliti dalam mendapatkan

informasi penelitian.

2.  Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung 3 ( tiga ) bulan, sampai dengan waktu yang

telah ditentukan.

X Y



29

C.  Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian kuantitatif, “populasi diartikan sebagai wilayah

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

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian

ditarik kesimpulannya”1. Adapun populasi dari penelitian ini adalah siswa yang

ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe selatan yaitu kelas X1 dengan jumlah

133orang yang tersebar di 4 kelas.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagaiman sugiono mengatakan

bahwa “ sampel adalah sebgian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut”2. Karena dengan melihat jumlah siswa yang menjadi subjek

penelitian yang lebih dari 100 orang maka penulis akan mengambil sebagian dari

jumlah populasi, sebagaiman Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa “ Dalam

pengambilan sampel apabila sampelnya lebih dari 100 lebih baik diambil 10 – 15%

atau 20 – 25%3. Jadi penulis mengambil 25% dari jumlah populasi sehingga

sampelnya adalah 33 responden. Adapun dalam pengambilan sampel, penulis

menggunakan teknik stratified Random Sampling yaitu pengambilan secara acak,

dengan rincian sebagai berikut :

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, Bandung, CV. Alvabeta,
2006, h. 21

2Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B, Bandung, CV. Alvabeta, 25006, h.215
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penemlitian ( Suatu Pendekatan Praktek), ( Jakarta: Rineka

Cipta 1993), h. 1074
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Tabel 3.1

Keadaan Siswa MAN 1 Konawe Selatan

No Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
L P

1

2

3

X

XI

XII

47

48

37

78

80

76

128

133

113

Jumlah 132 232 374

(Sumber: Dokumentasi MAN 1 Konawe Selatan Tahun 2016)

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) cara,

yaitu:

1. Quesionare, (angket) adalah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diberikan

kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan untuk memperoleh

informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Yang mana angket ini

menggunakan skala likert dalam bentuk pilihan ganda dengan bentuk

konstribusi sebagai berikut :

- Selalu skor nilai 4

- Sering skor nilai 3

- Kadang – kadang skor nilai 2

- Tidak pernah skor nilai 1

2. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data keterangan–keterangan di

sekolah yang berupa dokumen gambar sebagai bukti dalam penelitian. Metode
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ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah siswa,nilai siswa profil

sekolah, sarana dan prasarana

3. Observasi pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala, - gejala alam

D. Kisi-kisi Instrumen

Adapun kisi-kisi instrument dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No Variabel (X) dan (Y) Sub Indikator Indikator No.
Item

1.

Manajemen Belajar

(X)

 Kemampuan
membuat
perencanaan
kegiatan belajar

 Kemampuan
melaksanakan
kegiatan belajar

 Menetapkan
tujuan kegiatan
belajar

 Menyusun
materi yang
akan dipelajari
setiap hari

 Menyusun
materi yang
akan dipelajari
setiap hari

 Memilah-milah
kegiatan belajar

 Menetapkan
jadwal kegiatan
belajar

 Belajar sebelum
melakukan
proses
pembelajaran
dirumah

1,4,3
,2,1

3,2,4

5

9

6, 7,
8

2, 10

4
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 Mengerjakan
tugas rumah di
rumah

 Melakukan
Penilaian

 Belajar dirumah
sebelum
mengikuti
proses
pembelajaran
dirumah

2.

Prestasi Belajar Siswa

(Y)

Nilai Rapor (semester I T. P
2016/2017

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis

dengan menggunakan analisis statistik inferensial dan analisis deskriptif. Analisis

statistik inferensial yaitu analisis yang menyediakan aturan atau cara yang dapat

digunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat

umum, dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah, sedangkan analisis

deskriptif yaitu statistik yang mengorganisasi dan menganalisis data angka agar dapat

memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala,

peristiwa atau keadaan sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Data

yang telahh diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :
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1. Membuat tabel distribusi frekuensi, yang dimaksudkan agar data hasil

penelitian mudah dipahami.

2. Dari tabel distribusi frekuensi ditentukan persentase setiap butir

angket dengan rumus:

f
P = N 100%

Keterangan P : Persentase

f : Frekuensi

N : Jumlah responden.

Tabel 3.2
Kategorisasi Data Variabel X dan Y

Interval nilai (%) Kategorisasi Variabel Y

81 – 100 Sangat Tinggi

60 – 80 Tinggi

41 – 60 Cukup

21 – 40 Rendah

0 – 20 Sangat Rendah
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Selanjutnya untuk analisis statistik inferensial diperlukan untuk menguji

hipotesis yang diajukan. Adapun langkah-langkah dalam analisis statistik inferensial

adalah sebagai berikut:

1. Uji normalitas data

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui data yang diperoleh

berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas data, digunakan rumus

kemiringan kurva :

Km =

2. Uji korelasi

uji Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kinerja guru dengan

jmprestasi belajar siswa, dapat diketahui dengan menggunakan rumus korelasi

product moment:

∑xy
rxy =

√(∑x2)( ∑y2)

Keterangan :

r : koefisien korelasi

X : Manajemen belajar

Y : Prestasi siswa

3. Uji hipotesis
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Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji keberartian koefisien korelasi dengan

menggunakan uji t pada taraf nyata (1 - a), dimana a = 0,05, dengan df= N-2. Untuk

melakukan uji t akan digunakan rumus sebagai berikut:

thitung =

Keterangan :

t : nilai uji t
r : koefisien Korelasi Product Moment
n : jumlah sampel

Agar hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui signifikan atau tidak

signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji thitung tersebut selanjutnya

dibandingkan dengan ttabel. Tingkat signifikannya yaitu α = 0,05 dengan uji dua pihak

dan derajat kebebasannya (dk = n-2), artinya jika hipotesis nol ditolak dengan taraf

kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan

mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya hubungan (korelasi) yang

meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

Kriteria Penarikan Pengujian Jika menggunakan tingkat signifikansi (α=0,05)

untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu

sebagai berikut:

1. Jika thitung ≥ ttabel maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima

artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungan

2. Jika thitung ≤ ttabel maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak

artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungan
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BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi obyektif MAN 1 Konawe Selatan

1. Gambaran umum MAN 1 Konawe Selatan

Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan adalah salah satu lembaga

pendidikan formal yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Agama

yang terletak di Desa Tanea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.MAN 1

Konawe Selatan didirikan pada tahun 1999. Pada awalnya sekolah tersebut bernama

MAS Al-Ikhlas, dan berjalan selama 5 tahun kemudian pada 03 Desember 2003

berubah lagi menjadi MAN 1 Konda, kemudian pada tahun 2015.Luas tanah

pekarangan MAN 1 Konawe Selatan 16.285m2.

Letak sekolah MAN 1 Konawe Selatan itu sangat strategis disamping itu

mudah di jangkau karena berada pada 10 meter dari jalan poros.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana pembelajaran sangat penting peranannya dalam upaya peningkatan

kualitas pendidikan. Salah satu penentu keberhasilan pembelajaran pada suatu

institusi pendidikan adalah tersedianya sarana yang memadai. Sarana adalah fasilitas

atau alat-alat pendidikan yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar ruang belajar yang

bertujuan untuk dapat menunjang kondisi belajar yang efektif dan efisien. Sedangkan

prasarana dimaksudkan sebagai sesuatu yang memberi manfaat yang tak langsung,


