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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, diperlukan metode yang 

baik dan dapat dipercaya. Dalam hal ini metode penelitian yang dimaksud adalah 

sebagai citra yang dipakai untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, serta 

cara mengolah data-data tersebut sehingga menjadi kesimpulan yang dapat 

diuraikan mengenai populasi penelitian, sample, variable, metode pengumpulan 

data, instrumen dan teknik analisis data. 

 

3.1   Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian deskriptif korelasional 

Penelitian deskriptif  korelasional yangndimaksudkan untuk menggambarkan ciri-

ciri orang tertentu,   kelompok-kelompok atau keadaan-keadaan. Penelitian 

deskriptif  korelasional  berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat 

fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu(Margono, 1997). Penelitian deskriptif  

korelasional adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sekelompok 

orang, suatu target atau obyek, suatu keadaan atau kondisi, suatu sistem pemikiran 

pada waktu sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat kolerasi, gambaran/ 

lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014).  

 Menurut Sukardi, 2013 penelitian deskriptif korelasional adalah suatu 

metode atau bentuk atau cara dalam  penelitian yang akan memberikan gambaran 

dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya . Penelitian ini juga sering 

disebut non eksperimen karena peneliti tidak melakukan kontrol dan 

memanipulasi variabel penelitian. Dengan menggunkan metode deskriptif, peneliti 

dimungkinkan untuk bisa menggunakan hubungan antar variabel, menguji 

hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan juga bisa mengembangkan teori yang 

memiliki validitas universal .  
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 Penelitian deskriptif  korelasional adalah penelitian mengkorelasikan apa-

apa yang saat ini berlaku. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya 

mengkorelaskan informasi apa adanya sesuai dengan variable yang diteliti. 

Penelitian deskriptif korelasional adalah penelitian yang tidak hanya meneliti 

masalahnya sendiri tetapi juga varibel-variabel lain yang berhubungan dengan 

masalah yang itu karena variable tersebut diuraikan atas factor-faktornya 

(W.Gulo: 2008:19). Penelitian deskriptif korelasional adalah penelitian yang 

memberi gambaran lebih jelas tentang situasi dengan memusatkan perhatian pada 

aspek tertentu dan sering menunjukan hubungan antar variable berbagai variable ( 

Nasution, 2012:24).  

 

3.2   Lokasi 

 Tempat penelitian adalah SMA Kristen YSKI Semarang jalan Sidodadi Timur  

23 Semarang dimana sekolah ini memiliki banyak masalah yang 

mempengaruhi cira sekolah saat ini, maka tepatlah jika sekolah ini dijadikan 

tempat penelitian. 

 

3.3   Populasi Sampel 

Populasi sampel adalah orang tua siswa SMA Kristen YSKI Semarang kelas X, 

XI dan XII  tahun pelajaran 2017 – 2018 semester pertama yang diambil secara 

random. 

Jumlah siswa keseluruhan saat itu ialah 441 siswa, terdiri dari 145 siswa kelas 

X, 139 siswa kelas XI, dan 157 siswa kelas XII. Penelitian dengan 

menggunakan random sampling dengan mengambil sample 297 kuisioner dan 

kuisioner yang kembali 212 kuisioner, terdiri dari 41 kuisioner kelas X, 71 

kuisioner kelas XI, dan 100 kuisioner kelas XII. 

 

3.4   Jenis Data 

 Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang didapat dari kuesioner yang 

dibagikan pada orang tua siswa SMA Kristen YSKI. 
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3.5  Tehnik Pengumpulan Data 

 Tehnik pengumpulan datanya dari kuesioner yang dibagikan pada orang tua 

siswa. Dalam kuesioner ang dibagikan ada 22 pertanyaan yang harus diisi 

dengan kata : SS, S, TS dan STS. Kemudian kedelapan belas pertanyaan 

dikelompokkan dalam 4 kelompok yang mewakili  kelompok sarana prasarana 

yang kemudian di sebut sebagai variable X1 yang terdiri atas pertanyaan 1a, 1b, 

2a, 2b, kelompok nilai kristiani yang kemudian disebut variable X2 yang terdiri 

dari pertanyaan 3, 4, 16, kelompok proses pembelajaran yang kemudian 

disebut variable X3 yang terdiri atas beberapa pertanyaan 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 dan kelompok keuangan atau pembiayaan yang kemudian disebut 

variable X4 yang terdiri atas pertanyaan 17a, 17b, 17c, 17d, 18. Sedangkan 

kelompok citra  yang kemudian disebut variable Y terdiri atas pertanyaan 

nomor 15. 

 

3.6   Tehnik Analisis Data 

Analisa datanya menggunakan : 

3.6.1  Analisa Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel yaitu variabel terikat (Y) dan variable bebas (X1, X2,….Xn). 

Algoritma ini diapakai untuk mengetahui arah hubungan masing-masing 

variabel bebas yang memiliki hubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau 

rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y  = a + (b1X1)+ (b2X2)+ (b3X3)+ (b4X4) 

 

Keterangan : 

Y  =   Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)  

X1    =   Variabel sarana prasarana 

X2  =   Variabel  nilai kristiani 
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X3  =   Variabel proses pembelajaran 

X4  =   Variabel keuangan/pembiayaan 

a    =   Tetapan  (nilai Y‟ apabila X1, X2…..Xn = 0) 

b   =   Koefisien regresi  

 

3.7 Metode Data Mining (DM) 

1.1.1 Estimation (Estimasi): 

Linear Regression, Neural Network, Support Vector Machine, etc 

1.1.2 Prediction/Forecasting (Prediksi/Peramalan): 

Linear Regression, Neural Network, Support Vector Machine, etc 

1.1.3 Clas Clustering (Klastering): 

Naive Bayes, K-Nearest Neighbor, C4.5, ID3, CART, Linear 

Discriminant Analysis, Logistic Regression, etc 

1.1.4 sification (Klasifikasi): 

K-Means, K-Medoids, Self-Organizing Map (SOM), Fuzzy C-

Means, etc 

1.1.5 Association (Asosiasi): 

FP-Growth, A Priori, Coefficient of Correlation, Chi Square, etc 

 

3.8 Linear Regression (regresi linear) 

Regresi merupakan alat ukur yg digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antarvariabel.  Analisis regresi lebih akurat dlm analisis korelasi 

karena tingkat perubahan suatu variabel terhdp variabel lainnya dpt 

ditentukan). Jadi pada regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat 

pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Regresi linier adalah regresi yang 

variabel bebasnya (variabel X) berpangkat paling tinggi satu. Utk regresi 

sederhana, yaitu regresi linier yg hanya melibatkan dua variabel (variabel X 

dan Y). 



28 
 

 

3.9 Persamaan Regresi Linear dari Y terhadap X 

 

Y= a + (b1X1) + (b2X2) +  (b3X3)+ (b4X4) 

  

Keterangan  rumus diatas: 

Y = variabel terikat 

X = variabel bebas 

a = intersep / konstanta 

b = koefisien regresi / slop 

Persamaan regresi linear di atas dpt pula dituliskan dlm bentuk : 

x
x

xy
Y 














2   

 

 

 

 

3.10 Uji T 

Untuk menghitung berapa besar pengaruh variabel sarana prasarana, 

nilai, proses pembelajaran dan keuangan terhadap citra sekolah, maka 

penulis menggunakan uji t. Berdasarkan hubungan antar populasinya, 

uji t dapat digolongkan kedalam dua jenis uji, yaitu dependent sample t-

test, dan independent sample t-test: 

 

3.10.1 Dependent sample t-test atau sering diistilakan dengan 

Paired Sampel t-Test, adalah jenis uji statistika yang bertujuan 

untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling 
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berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah 

sampel dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan 

atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan 

sesudah dilakukan sebuah treatment. 

Syarat jenis uji ini adalah: 

3.10.1.1  data berdistribusi normal;  

3.10.1.2   kedua kelompok data adalah dependen (saling           

                berhubungan/berpasangan); dan  

3.10.1.3   jenis data yang digunakan adalah numeric dan 

kategorik  

                 (dua kelompok). 

Rumus t-test yang digunakan untuk sampel berpasangan (paired) 

adalah: 

 

3.10.2  Independent sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan 

untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling 

berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan 

dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek 

sampel yang berbeda. 

Prinsip pengujian uji ini adalah melihat perbedaan variasi kedua 

kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu 
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harus diketahui apakah variannya sama (equal variance) atau variannya 

berbeda (unequal variance). 

Homogenitas varian diuji berdasarkan rumus: 

 

Data dinyatakan memiliki varian yang sama (equal variance) bila F-Hitung 

< F-Tabel, dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama (unequal 

variance) bila F-Hitung > F-Tabel. 

Uji t untuk varian yang sama (equal variance) menggunakan 

rumus Polled Varians: 

 

t untuk varian yang berbeda (unequal variance) menggunakan 

rumus Separated Varians: 

 

3.11 Uji F 

Untuk kesahihan hasil pengolahan data, maka perlu 

dilakukan alat uji yang lain supaya hasil lebih valid. Uji F dapat 

dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan Tabel F: F 

Tabel dalam Excel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho di tolak Ha 

diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom 

signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS, Gunakan Uji 
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Regresi dengan Metode Enter/Full Model). Model signifikan 

selama kolom signifikansi (%) < Alpha (kesiapan berbuat salah 

tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya 

paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F 

hitung < F tabel, maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai 

nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha. 

3.12  Kerangka Pikir  

  Untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana, nilai, proses 

pembelajaran dan pembiayaan atau keuangan terhadap citra SMA Kristen 

YSKI maka penulis menyajikan kerangka pikir pembuatan tesis ini sebagai 

berikut : 

 

      Variabel Bebas 

 

 

                                                                                                 Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarana Prasarana (X1) 

Nilai Kristiani / karakter (X2) 

Proses Pembelajaran (X3) 

Pembiayaan/Keuangan (X4) 

Citra Sekolah (Y) 


