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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis  Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian korelasional. Penelitian 

korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan ada tidaknya pengaruh antara dua atau lebih 

variabel yang diteliti Arikunto (2009). Lebih lanjut Arikunto 

mengatakan besarnya atau tingginya hubungan tersebut 

dinyatakan dalam bentuk koefisien regresi. Dalam penelitian 

ini, variabel-variabel yang di teliti adalah Dampak Konsumsi 

Alkohol (X) sebagai variabel bebas sedangkan Efektivitas 

Belajar (Y1) dan Prestasi Belajar Mahasiswa (Y2) sebagai 

variabel terikat yang akan dicari signifikasi pengaruhnya. 

 

3.2 Tahap Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 1) menentukan lokasi penelitian , 2) 

menentukan metode penelitian , 3) menyusun langkah-

langkah operasianal penelitian, 4) menetukan populasi dan 

sampel penelitian, 5) pengolahan data, 6) analisis data, 7) 

kesimpulan. 
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3.3  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di wilayah salatiga 

khususnya komunitas mahasiswa asal Papua yang berstudi di 

UKSW. Adapun alasan penulis memilih tempat ini karena  

sumber data yang ingin penulis teliti (mahasiswa) masih 

berstudi di UKSW. Sehingga penulis dengan mudah 

mendapatkan data yang akurat. Selain itu karena peneliti 

adalah mantan ketua mahasiswa dan pelajar Papua di salatiga 

sehingga telah banyak mengenal fenomena kehidupan dan 

kebiasaan belajar mahasiswa yang menarik perhatian untuk 

di teliti. 

 

3.4.  Populasi dan Sampel   

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari satuan-satuan 

individu yang karakteristiknya hendak di teliti (Marsuki 

1998). Sedangkan menurut Sutriyono(2003) populasi adalah 

keseluruhan kelompok manusia atau kasus yang memiliki 

tolak ukur tertentu yang diminati oleh peneliti. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa  Papua 

khususnya mahasiswa Strata Satu di Universitas Kristen 

Satya Wacana - Salatiga yang berjumlah 70 orang. Dengan 

rincian seperti pada tabel berikut :  
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Tabel 3.1 

Data jumlah mahasiswa Papua 

di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 

 

No Tahun Populasi 
(Jmh mahasiswa) 

Sampel 
(Mahasiswa Beresiko) 

1. 2005 43 13 

2. 2006 45 14 

3. 2007 59 17 

4. 2008 56 12 

5. 2009 68 14 

Total : 70  Mahasiswa 

Sumber :  Bagian Administrasi UKSW dan Hasil Survei 

Aktifitas Mahasiswa Papua di Salatiga, 2011. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di 

teliti Arikunto (1997) Menurut Hadi (1987), syarat utama 

dalam penarikan sampel adalah sampel yang digunakan harus 

menjadi cermin dari heterogenitas populasi. Dalam statistik 

dikemukakan bahwa sampel harus mewakili populasi atau 

sampel harus merupakan populasi dalam bentuk kecil. Untuk 

memenuhi sampel yang memenuhi syarat, diperlukan teknik 
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penarikan sampel yang sesuai dengan karakteristik 

penelitian. Singarimbun (1982) mengemukakan semakin 

seragam populasi penelitian, semakin kecil sampel yang di 

ambil. Apabila populasi penelitian seragam sempurna 

(completely homogenous), maka satu satuaan elemen saja 

dari seluruh populasi itu sudah cukup representatif untuk di 

teliti. Dalam konteks penelitian ini populasi berjumlah 70 

orang seluruhnya dijadikan sampel penelitian. 

 

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel bebas (independen Variable) adalah Dampak 

Alkohol (X),     

b. Variabel terikat ( dependen variable) yang terdiri dari 

dua yaitu : Proses kegiatan belajar mengajar (Y1), dan 

Prestasi Belajar (Y2) 

 

3.5.2 Definisi Operasional 

1. Variabel Bebas (independent Variable) 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi penyebab timbulnya variabel lain 

(dependen/terikat) (Sugiyono,2003). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah dampak dari alkohol yang 
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mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar 

(KBM) dan berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

 

2. Variabel Terikat (dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah aktifitas belajar 

mengajar. Yang di maksud dengan aktifitas belajar 

mengajar tidak berjalan normal karena mahasiswa tidak 

konsentrasi (menerima palajaran) dalam mengikuti  kuliah 

di kelas yang meliputi kemampuan dalam menangkap 

informasi, mengantuk, tidak menjawab pertanyaan atau 

menjawab soal tes/quis. Sehingga berdampak pada 

prestasi belajar menurun Ronsenthal dan Rosnow (dalam 

John W. Creswell). 

 

3.6 Pengukuran Konsep 

Konsep menurut Ihallauw (2001) adalah simbol yang 

digunakan untuk memaknai fenomenom. Dari segi bangunan 

teori, konsep adalah unsur utama dalam membangun teori. 

Teori adalah jalur logika atau penalaran yang digunakan 

untuk menerangkan hubungan atau pengaruh antar fenomena 

yang di kaji. Karena konsep-konsep yang di teliti pada asas 

abstrak, agar di telaah secara empirik, perlu ditetapkan asas 

pengkuran konsep yang digunakan. Asas ukuran konsep 
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menurut Steven  dalam buku Singarimbun (1982) ada empat 

skala yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. 

Dalam penelitian ini, asas ukur konsep yang digunakan 

adalah skala ordinal yaitu untuk jawaban setiap item dalam 

instrumen yang frekuensi jawaban tertinggi di anggap secara 

normatif menunjukan kecenderungan jawaban tersebut paling 

dekat kriteria indikator empirik. 

 

3.7 . Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, maka 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer 

dengan angket dan dokumentasi, serta data sekunder 

dengan observasi. 

3.7.1. Angket/inventori 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data dari 

responden penelitian, sebagai jawaban atas konsumsi 

alkohol dan aktivitas belajar. Item- item pertanyaan dan 

pernyataan didalam angket yang disebarkan terdiri atas 

lima pilihan jawaban dengan skor seperti berikut : Sangat 

Setuju (SS) dengan skor 5; Setuju (S) dengan skor 4; 

Tidak Berpendapat (TB) dengan skor 3; Tidak Setuju (TS) 

dengan skor 2; Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. 

Data terkumpul dibagi kedalam 5 kategori, yaitu 

Sangat Tinggi; Tinggi; Sedang; Rendah; Sangat Rendah.  

3.7.2. Observasi  
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Observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, 

aktivitas belajar mahasiswa yang sering mengkonsumsi 

alkohol secara langsung di kos-kosan maupun kontrakan. 

Observasi dilakukan untuk mendukung pengumpulan data 

pokok tentang kegiatan mahasiswa yang diperoleh dengan 

angket dan dalam hal ini peneliti membuat catatan kecil 

dari hasil pengamatan. 

 

3.7.3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

prestasi mahasiswa. Selain itu penulis akan meminta data 

dari Fakultas atau Program studi dan bagian administrasi 

registrasi (BARA) UKSW yang berkaitan dengan 

mahasiswa yang masih aktif maupun tidak aktif kuliah. 

3.8. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas   

Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  

tingkat-tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen 

(Suharsimi Arikunto, 1998:160).  Sebuah  instrumen  

dikatakan  valid  apabila  mampu  mengukur  apa  yang  

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari  variabel  yang  diteliti  secara  tepat.  

Tinggi  rendahnya  validitas  instrumen  menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran  

tentang variabel yang dimaksud.  Untuk  mencari  validitas  
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alat  ukur  dengan  menggunakan  SPPS 16. Jika  rxy > rtabel ( 

0,444) dengan N =20, butir  angket  dikatakan valid  dan jika  

rxy <  rtabel  (0,444)  instrumen  dikatakan tidak valid  dengan 

taraf kepercayaan 95% dan taraf kesalahan 5%. 

 

N∑X.Y – ( ∑ X ) ( ∑Y ) 

 rxy = 

√( N∑X2 – ( ∑X )2 (N∑Y2 – (∑Y)2  

 

Keterangan :   

rxy    = Angka indeks korelasi “r” product moment   

N   = Number of cases 

XY   = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y   

X   = Jumlah seluruh skor  variabel X   

Y   = Jumlah seluruh skor variabel Y   

( Sugiyono,2005:213) 

 

2.  Reliabilitas    

Selain  harus  valid,  alat  ukur  juga  harus  dapat  

memenuhi  standar cronbach alpha lebih dari 0,444 

reliabilitas.  Suatu  instrumen  dapat  dikatakan  reliabel  jika  

alat  tersebut  dapat  dipercaya  atau  diandalkan.  Menunjuk  

pada  suatu  pengertian  bahwa  suatu  instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data  

karena  instrumen  tersebut  sudah  baik.  Teknik  yang  
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dipakai  untuk  menentukan  reliabilitas adalah dengan rumus 

Alpha (Suharsimi Arikunto, 1998:186) , yang dimasukkan 

dalam uji melalui SPSS 16.  Dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2002:39) 

 

Keterangan : 

r11 = reliabelitas instrumen  

k = banyaknya butir pertanyaan/soal 

Σb2 = jumlah varian butir 

Σt2 = varian total.  

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui kebenaran sesuatu dalam rangka 

penyusunan argumentasi diperlukan analisis data secara 

sistematik. Soeprihantono (1988) mengungkapkan: “Analisis 

data dalam suatu proses penelitian pada umumnya dibedakan 

menjadi dua kegiatan, yaitu mendeskripsikan data dan 

melakukan uji statistika”. Mendiskripsikan data adalah 

menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk 

nyata dari responden sehingga lebih mudah di mengerti, 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun dan 
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mengelompokan data yang ada, sehingga memberikan 

gambaran nyata terhadap informan. 

Sutopo (2006) mengungkapkan bahwa, komponen 

utama adalah analisis penelitian kualitatif meliputi : reduksi 

data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Aktivitas 

dilakukan dalam bentuk interaksi dengan proses 

pengumpulan data sebagai suatu siklus. Peneliti 

mengumpulkan data sambil melakukan tiga kegiatan analisis 

sampai penarikan kesimpulan. Karena sifatnya yang lentur 

dan terbuka, maka hasil penelitian ini ditentukan oleh data 

yang menggambarkan keadaan di lapangan namun tetap pada 

strategi studi kasus terpancang. 

Untuk  melakukan  pengolahan  data,  peneliti  

menggunakan  langkah-  

langkah sebagai berikut :   

1.  Editing   

Yang dimaksud dengan editing dalam penelitian ini 

adalah penulis  berusaha meneliti sedetail mungkin 

terhadap angket yang akan disebarkan  kepada populasi 

yang ada. Hal tersebut dilakukan agar angket terhindar 

dari  kesalahan dan diharapkan hasilnya yang diperoleh 

benar-benar obyektif.  

2.  Coding   
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Data  yang  telah  diperoleh  penulis,  lalu  dikelompokkan  

untuk    memper-mudah dilakukannya analisa data.   

 

3.  Tabulating   

Berdasarkan  data-data  yang  telah  terkumpul,  setelah  

memberikan  kode, lalu data tersebut dimasukkan ke dalam 

tabel. Kegiatan ini dilakukan  untuk mempermudah 

interpretasi data.   

Untuk  menganalisa  data,  penulis  menggunakan  

deskriptif dan regresi  yang  bertujuan  untuk  membuat  

gambaran  yang  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat yang diteliti.   

a. Deskriptif 

Deskriptif pada dasarnya merupakan proses pegujian 

generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu 

sampel. Kesimpulannnya yang dihasilkan adalah apakah 

hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. 

(Sugiyono,2005:91). Dengan  menggunakan bantuan program 

SPSS 16 t tes one tail. 

Adapun rumus deskriptif persentatifnya adalah : 

 

 

Dp = Deskriptif persentatif 

n  = skor perolehan 

            n 
Dp = ------ x 100% 
N 
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N  = skor maksimal 

 

 

b. Regresi  

Korelasi regresi memiliki hubungan yang sangat erat, 

setiap ada korelasi tentu ada regresinya. Dalam penelitian ini  

peneliti meregresikannya. Karena dalam penelitian ini 

hubungan kausalnya satu variabel tetap  

dengan satu variabel tidak tetap maka digunakan 

persamaan umum regresi linear sederhana yaitu : 

 

 

YI   = Subyek dalam variabel dependen yang 

diprediksikan 

a    = Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi , yang menunjukkan 

angka peningkatan atau penurunan variabel 

dependen yang didasarkan variabel idependen. 

X  = Subyek pada variabel independen yang mempuyai 

nilai tertentu. 

( Sugiyono,2005:244). 

 Dan dalam penelitian ini untuk mencari regresi 

dari variabel yang ada peneliti menggunakan bantuan 

program SPSS 16 regression. 

 

YI = a + bX 


