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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode 

kuantitatif penelitian adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013: 14). 

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 60). Identifikasi variabel dalam 

penelitian ditentukan terlebih dahulu sebelum metode pengumpulan data dan 

evaluasi data. Pengidentifikasian variabel penelitian membantu dalam 

menentukan alat pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Variabel tergantung : Prestasi belajar siswa boarding school  

2. Variabel bebas : Adaptasi lingkungan 
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3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Prestasi belajar siswa boarding school 

Prestasi belajar siswa boarding school ialah kemampuan siswa yang tinggal 

di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu 

dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari 

pendidikan formal pada berbagai mata pelajaran sekolah yang diukur dari nilai 

siswa pada ujian. Prestasi belajar siswa boarding school diukur dengan 

menggunakan nilai UAS siswa boarding school kelas X SMA Semesta yang 

didapat dari dokumen sekolah. Semakin tinggi nilai UAS maka prestasi belajar 

siswa semakin baik. 

2. Adaptasi lingkungan 

Adaptasi lingkungan adalah proses individu dalam menyesuaikan diri 

terhadap suatu norma, dan perubahan dengan bereaksi secara efektif dan 

bermanfaat terhadap realitas sosial, situasi, dan hubungan sehingga tuntutan atau 

kebutuhan dalam kehidupan sosial terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan 

memuaskan. Semakin baik skor maka semakin baik adaptasi lingkungan. 

 

3.4. Subjek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 117). Populasi 

dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas X SMA Semesta Semarang. 
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Alat pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data, 

menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:199).  

Pengukuran dalam kuesioner dilakukan dengan menggunakan dokumen nilai 

sekolah dan skala. Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan dua alat 

ukur yaitu skala prestasi belajar siswa boarding school dan skala adaptasi 

lingkungan. Adapun skala yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut : 

a. Prestasi belajar siswa boarding school  

Prestasi belajar siswa boarding school diukur dari nilai UAS siswa boarding 

school Kelas X SMA Semesta.  

b. Skala Adaptasi lingkungan 

Skala ini dirancang bedasarkan bentuk aspek - aspek adaptasi lingkungan 

yaitu aspek penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. 

3.5.2 Dokumen Sekolah 

Dokumen sekolah yang digunakan sebagai dasar pengukuran prestasi 

belajar adalah rapor sekolah. 

3.5.3 Blueprint dan Cara Penilaian Adaptasi lingkungan 

Skala adaptasi lingkungan terdiri dari 2 kelompok item yang berbentuk 

pernyataan positif dan item yang berbentuk pernyataan negatif. Setiap item terdiri 

dari 4 alternatif pilihan yaitu sebagai berikut : SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS 

(tidak sesuai), dan STS (sangat tidak sesuai). Dengan pemberian skor bergerak 
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dari 1 – 4, untuk pernyataan negative (unfavourable) SS (sangat sesuai) 1, S 

(sesuai) 2, TS (tidak sesuai) 3, dan STS (sangat tidak sesuai) 4. Sedangkan pada 

pemberian skor pernyataan yang positif (favourable) skala bergerak dari skor 4 ke 

skor 1. Untuk jawaban SS (sangat sesuai) 4, S (sesuai) 3, TS (tidak sesuai) 2, dan 

STS (sangat tidak sesuai) 1.  

Tabel 3.1 
Blue Print Adaptasi lingkungan 

Aspek Jumlah Item Jumlah  

   Fav Unf
av 

 

Penyesuaian diri 4 4 8 

Penyesuaian sosial 5 5 10 

Jumlah 9 9 18 

 

3.6. Validitas Item dan Reliabilitas Alat Ukur 

Dalam setiap penelitian diperlukan suatu alat ukur yang dapat mengukur apa 

yang sebenarnya yang ingin diukur dan alat ukurnya apa yang akan digunakan. 

1.  Validitas Item 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2011:52). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan secara statistik, yang dapat 

dilakukan secara manual atau dukungan software IBM SPSS 23. Mengukur 

validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan 

dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, 

dalam ini n adalah jumlah sampel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan 
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nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid 

(Ghozali, 2011:53). Nilai r tabel didapatkan dari tabel product moment dengan nilai 

signifikansi 5%. 

Pengukuran subjek terdapat 2 skala dimana, 1 angket untuk mengukur 

adaptasi lingkungan dan 1 angket untuk mengukur prestasi belajar siswa boarding 

school. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:47). Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja, 

yaitu dengan cara pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar kawaban 

pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistic Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Ghozali, 2011:48). 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Metode penelitian kuantitatif ini termasuk jenis penelitian korelasional, yaitu 

mencari seberapa besar pengaruh adaptasi lingkungan terhadap prestasi belajar 

siswa boarding school. Untuk metode analisis data, peneliti menggunakan analisis 

statistik. Penelitian menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi bertujuan 

untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel (Ghozali, 

2011:96). Korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product 
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moment. Korelasi product moment digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk 

inverval atau ratio dan sumber data dari kedua variabel atau lebih tersebut adalah 

sama (Sugiyono, 2012 :228). 

Simbol dari besaran korelasi adalah r yang disebut koefisien korelasi. 

Pengujian koefisien korelasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hasil perhitungan dengan nilai r tabel pada taraf kesalahan 5% (taraf kepercayaan 

95%). Jika r hitung > r tabel maka hipotesis akan diterima yang berarti ada 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiyono, 2012: 230).  
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