
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis, Tempat, Subjek, dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Penelitian ini merupakan 

studi korelasi yang dirancang untuk menentukan tingkat penggunaan pembelajaran ICT 

(Information and Communication Technology) dengan hasil belajar siswa. Penelitian ini 

menggambarkan hubungan yang terdapat antara variabel 1 yaitu pengaruh penggunaan 

pembelajaran ICT (X) dengan variabel 2 yaitu hasil belajar siswa (Y). 

2. Tempat dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Kristen 1 Salatiga yaitu terletak di Jalan Osamaliki 32 

Salatiga. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Bahasa pada tahun 

ajaran 2013/2014.  

3. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 yaitu bulan Agustus 

2014-selesai.  

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Kristen 1 Salatiga. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah kelas XI Bahasa semester II tahun ajaran 2014/2015 dengan  

jumlah 29 siswa 

 

C. Variabel Penelitian 

Sugiyono (2010:61) mengatakan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu dan yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mengunakan dua 

jenis variabel yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).  



1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran berbasis ICT 

(Information and Communication Technology). 

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi khusus yang didasarkan atas sifat-sifat yang 

didefinisikan, dapat diamati dan dilaksanakan oleh peneliti lain (Arifin, 2012:190). Definisi 

operasional pada penelitian ini yaitu tingkat penggunaan pembelajaran ICT  (Information 

and Communication Technology). Tingkat penggunaan pembelajaran ICT (Information and 

Communication Technology) adalah . Skala pengukurannya berupa skala nominal. Variabel 

tingkat penggunaan pembelajaran ICT  (Information and Communication Technology) 

disimbolkan dengan huruf X. 

Hasil belajar adalah perubahan-perubahan pada diri siswa yang menyangkut berbagai 

aspek sebagai hasil dari kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dan diukur dengan evaluasi atau penilaian (Susanto, 2013:5). Indikator hasil 

belajar berupa nilai posttest. Menurut Sukestiyarno (2010:3) data dari skala interval berasal 

dari hasil mengukur suatu variabel berbentuk bilangan kontinu yang mempunyai ukuran 

urutan. Variabel hasil belajar disimbolkan dengan huruf Y. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian yaitu mempunyai 

tujuan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2010:308). Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 

1. Metode Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. 

Sugiyono (2010:197) mengungkapkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis tetapi hanya 



menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti melakukan 

wawancara ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai pembelajaran berbasis 

ICT di SMA Kristen 1 Salatiga. 

2. Metode Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, 

baik dalam situasi bersama maupun situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Arifin, 

2012:231).  

3. Metode Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan angket 

yang berisi pertanyaan serta tanggapan kepada responden, dan responden diberi tugas untuk 

mengisi angket tersebut. Kuisioner disusun berdasarkan indikator-indikator apa saja yang 

dibutuhkan peneliti. 

 

F. Analisis Korelasi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pemanfaatan 

ICT dengan hasil belajar siswa. Hubungan antara variabel dinyatakan dengan koefisien 

korelasi. Analisis korelasi yang akan digunakan adalah Product Moment Pearson sebagai 

berikut : 

 

    
   

           
 

Keterangan : 

           : koefisien korelasi Product Moment Pearson 

            : skor butir 

            : skor soal 

 

Untuk menentukan tinggi rendahnya koefisien korelasi     digunakan kriteria Sugiyono 

(2007) yang diambil dari berbagai sumber : 

0,000 – 0,199   : sangat rendah 

0,200 – 0,399   : rendah 



0,400 – 0,599   : sedang 

0,600 – 0,799   : tinggi 

0,800 – 1,00   : tinggi sekali 

 

Setelah didapat nilai korelasinya, selanjutnya dilakukan uji signikasi untuk mencari makna 

hubungan variabel 1 dan variabel 2 dengan uji r sebagai berikut : 

 

     
       

       

 

Keterangan : 

           : nilai koefisien korelasi product moment 

            : jumlah sampel 

 

Taraf signifikasi        . Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada 

uji t dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Menerima    apabila          . Artinya tidak ada korelasi yang positif dan signifikan 

antara kedua variabel yang dikorelasikan. 

2. Menolak    dan menerima    apabila          . Artinya ada korelasi yang positif dan 

sigifikan antara kedua variabel yang dikorelasikan. 

 

Pembuatan kategori jawaban dari hasil skor rata-rata dan range yang diperoleh dengan 

menggunakan Skala Likert pada variabel intensitas penggunakan ICT, berpedoman pada 

persamaan : 

Range = 0,75 

Sehingga dibuat kategori sebagai berikut : 

Sangat sering  = 3,26 - 4,00 

Sering   = 2,51 – 3,25 

Jarang   = 1,76 – 2,50 

Tidak pernah  = 1,00 – 1,75 

 


