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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data, informasi dan fakta yang akan mengungkapkan dan

menjelaskan permasalahan penulisan menggunakan metode survey. Adapun jenis

penelitiannya adalah kuantitatif komparatif. Jenis penelitian diatas digunakan

untuk mengetahui perbedaan antara siswa yang hanya ikut kegiatan pramuka dan

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ḥadrah, tahfiḍ dan pramuka.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2014 hingga selesai.

Sedangkan tempat yang dijadikan penelitian adalah MIN Jejeran Wonokromo

Pleret Kabupaten Bantul.

C. Variabel Penelitian

Variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi objek penelitian. Kata

variable berasal dari bahasa Inggris variable dengan arti ubahan, faktor tak

tetap,atau gejala yang dapat berubah-berubah. “Variabel penelitian pada dasarnya

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya”(Sugiyono 2010: 2).Variabel dalam penelitian ini adalah kegiatan

ekstrakurikuler dan kemandirian belajar siswa.



27

D. Definisi Operasional

1. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah aktifitas siswa yang biasa dilakukan di

luar jam mata pelajaran di sekolah. Dalam suatu lembaga sekolah biasanya

terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk

mengembangkan minat dan bakat siswa. Jadwal dari kegiatan ekstrakurikuler

ini biasanya dilakukan 1-3 kali dalam seminggu. Penelitian ini untuk melihat

seberapa efektifkah kegiatan ekstrakurikuler dalam menumbuhkan

kemandirian belajar siswa dan ekstrakurikuler yang peneliti ambil dalam

penelitian ini yaitu ekstrakurikuler pramuka, ḥadrah dan tahfiḍ Qur’an.

2. Kemandirian Belajar Siswa

Kemandirian merupakan cara bersikap, berfikir, dan cara menyelesaikan

suatu permasalahan yang menunjukkan kondisi mampu mengarahkan diri

dengan segala kemampuan yang dimiliki, tidak bergantung pada orang lain

dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Dalam penelitian ini

kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian dalam konteks pendidikan

yaitu belajar. Adapun indikator bahwa seorang siswa dikatakan mandiri

dalam belajar yaitu: 1) percaya diri, 2) mampu bekerja sendiri, 3) menguasai

keahlian dan keterampilan sesuai dengan kerjanya, 4) menghargai waktu, 5)

bertanggung jawab, 6) mampu mengambil inisiatif, 7) mendapat kepuasan

dari hasil kerjanya, 8) tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, 9)

adanya perasaan aman apabila berbeda pendapat dengan orang lain. Dan

indikator yang peneliti ambil yang sesuai dengan perkembangan siswa MIN
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Jejeran yaitu: 1) percaya diri, 2) mampu bekerja sendiri, 3) menghargai

waktu, 4) bertanggung jawab.

E. Populasi dan Sampel

Arikunto (2006: 130) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang

mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2009: 117). Penulis

memilih popolasi MIN Jejeran kelas 1- V1 dan kelas Vsebagai sampel terjangkau

dalam penelitian ini dikarenakan para siswa kelas V sudah mulai tertaman pada

dirinya sifat kemandirian.

Sugiono (2009: 118) sampel merupakan bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto

(2006: 131) sampel adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang

diambil guna untuk mendapatkan data yang dapat mewakili populasi tersebut.

Sampel yang teliti ambil dalam penelitian ini yaitu masing-masing sebanyak 15

siswa  dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka saja dan 15 siswa yang mengikuti

ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler pilihan yaitu ekstrakurikuler ḥadrah

dantahfiẓ Qur’an sehingga menjadi 30 siswa.  Dengan dipilihnya 30 siswa karena

siswa yang hanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka hanya 15 siswa

dan sampel 15dipandang sudah cukup dan lebih efektif dan efesien yang akhirnya

peneliti bisa membedakan antara tingkat kemandirianbelajar antara yang ikut dan
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yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikulerpilihan sehingga dapat di ketahui

apakah kegiatan ekstrakurikuler dapat menumbuhkan kemandirian belajar peserta

didik.

F. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan

melalui teknik-teknik sebagai berikut:

a. Angket (questionnaire) “dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka

penilaian hasil belajar” (Sudijono, 2012: 84). Namun, Angket yang

digunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan variabel terikat yang

akan diamati oleh peneliti yaitu kemandirian belajar siswa. Untuk itu alat

yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah skala sikap kemandirian.

Dalam penalitian ini menggunakan skala Likert yang memiliki 4 katagori.

Jika itemnya berupa pernyataan positif maka skornya 4 untuk jawaban

sangat setuju, 3 untuk jawaban setuju, 2 untuk jawaban tidak setuju, dan 1

untuk jawaban sangat tidak setuju. Sedangkan untuk pernyataan  negatif,

maka skornya 1 untuk jawaban sangat setuju, 2 untuk jawaban setuju, 3

untuk jawaban tidak setuju, dan 4 untuk jawaban sangat tidak setuju.

Adapun tabel kategori jawaban skala Likert sebagai berikut:

Table 3.1
Kategori Jawaban  Instrumen Skala Sikap Kemandirian Belajar

No
Pernyataan Positif

No
Pernyataan Negatif

Jawaban Nilai Jawaban Nilai
1. SS 4 1. SS 1
2. S 3 2. S 2
3. TS 2 3. TS 3
4. STS 1 4. STS 4
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Penguasaan kemandirian belajar siswa dihitung menggunakan rumus berikut:

( ) = ∑∑ × 100%
Persentase skor maksimal : 4/4 × 100% = 100%

Persentase skor minimal   : 1/4 × 100% = 25%

Rentang persentase : 100% - 25 % = 75%

Interval kelas persentase   : 75%/5 = 15%

Interpretasi dari kemandirian belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Tingkat Karakter Mandiri

Interval Persentase Kategori

85.0%<K≤ 100.0% Sangat tinggi

70.0%<K≤ 84.0% Tinggi

55.0%<K≤ 69.0% Sedang

40.0%<K≤ 54.0% Rendah

25.0%<K≤ 39.0% Sangat rendah

Kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan indikator dari Gea (2003: 195), dengan deskriptor yang

di olah oleh peneliti adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Kisi-kisi instrumen tentang sikap kemandirian belajar siswa

Indikator Deskriptor
Item

Jml
+ -

1. Percaya
diri

a. berani tampil di muka
umum saat pelajaran

1 1

b. Percaya pada kemampuan
diri sendiri

2 1

c. berani bertanya saat
menemui kesulitan dalam
pembelajaran

3 1

d. berani mengemukakan
pendapat

4 1

e. berbicara lancar saat berada
di hadapan orang banyak

5 1

2. Bekerja
sendiri

a. melakukan tugas PR tanpa
diperintah orang lain

6, 7 2

b. menyelesaikan tugas PR
tanpa bantuan orang lain

8 1

c. mempunyai kepuasan
dengan usaha sendiri

9 1

d. puas dengan hasil yang
diperoleh

10 1

3. menghar
gai
waktu

a. membuat jadwal belajar
sehari-hari

11 12 2

b. melakukan kegiatan sesuai
jadwal yang telah dibuat

13 1

c. memanfaatkan waktu luang
untuk kegiatan yang
bermanfaat

14 1

d. tidak menunda pekerjaan
rumah

15 1

4. tanggung
jawab

a. menyelesaikan tugas yang
diberikan dengan penuh
tanggung jawab

16 17 2

b. berani mengakui kesalahan 18 19 2
c. berani menerima resiko

atas perbuatan yang
dilakukan

20 1
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Jumlah 11 9 20

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validitas Instrumen

Menurut Arikunto (2012: 90) “pengertian umum untuk validitas item

adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar

terhadap skor total”. Dan pengertian validitas menurut Sudijono (2012: 182):

“Validitas item dari suatu tes adalah ketepatan mengukur yang dimiliki
oleh sebutir item (yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes
sebagai suatu totalitas), dalam mengukur apa yang seharusnya diukur
lewat butir item tersebut”.

Sebelum digunakan sebagai alat pengumpulan data, skala kemandirian

dalam belajar akan terlebih dahulu diuji cobakan kepada siswa MIN Jejeran.

Hasil uji coba akan dianalisis dengan menggunakan analisis butir. Hasil

analisis kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik r product moment

dengan taraf signifikansi  (α) = 5%. Apabila r hitung lebih besar dari r

product momentmaka instrumen dikatakan valid dan dapat digunakan untuk

mengambil data. Alasannya adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian atau

kesejajaran antara hasil tes dengan kriteria. Validitas empiris dari test ini

dicari melalui uji coba tes dengan menggunakan korelasi product moment

angka kasar dengan rumus sebagai berikut:

= ∑ − ∑ ∑∑ − ∑ ∑ − ∑
Keterangan:

rxy : Koefisien korelasi antara skor item dan skor validitas
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N : Jumlah subyek

∑X : Jumlah skor item

∑Y : Jumlah skor total

∑XY : Jumlah perkalian skor item dengan skor total

∑X2 : Jumlah kuadrat skor item

∑Y2 : Jumlah kuadrat skor total

(Arikunto, 2012:85)

2. Reliabilitas Instrumen

Arikunto (2012: 100) mengemukakan bahwa reliabilitas berhubungan

dengan masalah kepercayaan, suatu test dapat dikatakan mempunyai taraf

kepercayaan yang tinggi jika test tersebut dapat memberikan hasil yang tetap

dan tidak berubah. “Reliabilitas berkenaan dengan tingkat keajegan atau

ketetapan hasil pengukuran” (Syaodih, 2012: 229). Maka pengertian

reliabilitas test berhubungan dengan masalah ketetapan hasil test atau

seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan

tidak berarti.

H. Teknik dan Proses Analisis Data

1. Analisis Deskriptif Persentase

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan:

a. Tingkat kemandirian belajar siswa kelas V MIN Jejeran Wonokromo

Bantul.
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b. Perbedaan kemandirian belajar antar siswa yang ikut kegiatan

ekstrakurikuler pramuka saja dan yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler ḥadrah, tahfiẓ Qur’an dan pramuka.

c. Tingkat kemandirian belajar siswa berdasarkan empat aspek.

2. Analisis Statistik

Penelitian ini menggunakan statistik nonparametrik yaitu uji Mann-

Whitney Test, karena masing-masing sampel kurang dari 30. Analisis ini

digunakan untuk mengetahui perbedaan kemandirian belajar antara siswa

yang hanya ikut kegiatan pramuka saja dan yang mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler pilihan yaitu ekstrakurikuler ḥadrah, tahfiẓ dan pramuka.

Rumus dari uji Mann-Whitney Test adalah:

U1= n1n2+ − R1 atau  U2= n1n2+ –R2

Keterangan:

N1= Jumlah sampel 1

N2= Jumlah sampel 2

U1= Jumlah peringkat 1

U2= Jumlah peringkat 2

R1= Jumlah rangking pada sampel n1

R2= Jumlah rangking pada sampel n2


