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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskritif analitik yaitu suatu metode 

yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 

tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas ( Sugioyono, 

2005). 

Rancangan penelitian yang digunakan ini adalah studi kasus. Data 

identitas pribadi, karakteristik responden (usia, jenis kelamin, uang saku, dan 

pekerjaan orang tua), kebiasaan sarapan pagi diperoleh melalui pengisian 

kuesioner oleh objek. Data konsumsi pangan sarapan diperoleh melalui 

wawancara dengan menggunakan food recall sarapan selama dua hari. 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SD Negeri 10 Mangunharjo Kota Probolinggo 

tepatnya di Jl. Basuki Rahmat gang Kahar No. 112 Probolinggo. Pengambilan 

data dilakukan pada bulan Maret 2018. 
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3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek atau subjek yang 

mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VI di SD Negeri 10 Mangunharjo 

Kota Probolinggo dengan jumlah 9 orang yang dimana terdiri dari Laki-laki 4 

orang dan perempuan 5 orang dengan memiliki karakter yang berbeda-beda dari 

segi status keluarga dan ekonomi keluarga. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono, 2013). Sampel dari penelitian ini adalah 9 orang. 

3.3.3 Teknik Sampling 

 Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan penelitian ini adalah Proportional Stratified Random 

Sampling,, yaitu cara pengambilan sampel pupulasi yang mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional dari setiap 

elemen populasi yang dijasikan sampel dan pengambilan sampel dilakukan secara 

random (Sugiyono, 2013). 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya 

(terpengaruhnya) variabel dependen (variabel tidak bebas) (Sugiarto, 2001). 

Variabel bebas adalah kebiasaan sarapan. 

3.4.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

1. Sarapan 

Frekuensi responden dalam mengkonsumsi sarapan dalam sehari 

Alat Ukur : Kuesioner 

Skala Ukur : Rasio 

Kategori : Selalu (skor 5) 

     Kadang-kadang (skor 4) 

     Jarang (skor 3) 

     Sangat Jarang (Skor 2) 

      Tidak Pernah (Skor 1) 

2. Hasil Belajar 

Rata-rata nilai raport pada semester genap pada keseluruhan mata 

pelajaran yang ada. 

Alat Ukur : Nilai raport responden 

Skala Ukur : Ordinal 
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Kategori : 1) Kurang jika nilai rata-rata < median kelas 

    2) Baik jika nilai rata-rata ≥ median kelas 

3.6 Prosedur Penelitian 

1. Persiapan 

a. Mengumpulkan data awal yang bertujuan untuk mendapatkan data-

data pendukung penulisan proposal. 

b. Konsultasi dengan pembimbing untuk rencana pembuatan proposal 

penelitian. 

2. Pelaksanaan 

a. Menentukan sampel pada lokasi penelitian 

b. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian 

c. Meminta kesediaan responden untuk menjadi sampel penelitian 

denagn penadatangan Inform Concent 

d. Melakukan pengumpulan data yang ada dengan cara angket 

menggunakan kuesioner yang terstruktur 

3. Penyelesaian  

a. Proses pengolahan dan analisis data dimulai dari pengumpulan data 

identitas responden, data variabel independen dan dependen 

kemudian dilakukan editing dan koding 

b. Melakukan entry data dengan menggunakan program komputer 

c. Melakukan analisis data dengan SPSS. 

d. Menyusun hasil dan pembahasan dari data yang didapat 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, observasi 

secara langsung ialah yaitu dengan mengisi lembar observasi (kuesioner) dimana 

kuesioner tersebut berupa format pertanyaan mengenai kebiasaan sarapan siswa. 

Selanjutnya data di tabulasikan pada tabel 3.1 Tabel Data hasil penelitian. 

Tabel 3.1 Data Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Inisial Siswa Sarapan 

(X1) 

Hasil Belajar Siswa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Dst 

   

Rata-rata  
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Tabel 3.2 Data Kategori Kebiasaan Sarapan 

Kebiasaan 

Sarapan 

  Siswa Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Selalu           

Kadang-Kadang           

Jarang           

Sangat Jarang           

Tidak Pernah           

 

3.7.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang didapat 

berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah uji normalitas (Shapiro-Wilk 

a. Memasukkan dan menghitung data pada tabel: 

No  -   

1    

2    

3    

4    

∑    

Rata-rata    
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b. Menghitung nilai D 

  

Keterangan: 

 = Angka ke-i pada data 

 = Rata-rata data 

c. Menghitung data sesuai tabel 

i ai x(ni+1)-xi ai(x(ni+1)-xi) 

1    

2    

3    

4    

5    

∑  

d. Menghitung nilai T 

  

Keterangan: 

ai  = Koefisien test Shapiro Wilk 

Xn-i+1 = Angka ke n-i+1 pada data 

Xi  = Angka ke i pada data 
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e. Untuk menolak atau menerima hipotesa nol, kita membandingkan nilai T ini 

dengan nilai p value pada tabel shapiro wilk. Jika nilai T lebih besar dari nilai 

tabel maka data dikatakan memiliki sebaran normal. 

3.7.2 Uji Korelasi Product Moment 

 Pearson Correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, 

sedangkan Kendall’s tau-b,danSpearman Correlation lebih cocok untuk data 

berskala ordinal. Metode Pearson atau sering disebut Product Moment Pearson. 

Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 

berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 

berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan 

hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan 

terbalik (X naik maka Y turun).Kalau salah satu konsep dasar korelasi diatas tidak 

tidak terpenuhi persyaratan tersebut analisis korelasi tidak dapat dilakukan. 

Uji korelasi product momen digunakanuntuk menyatakan ada 

atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Langkah-

langkah uji korelasi product moment yaitu: 

1. Cari rhitung 

 

 

2. Tentukan taraf signifikansinya (α) 

3. Cari r tabel 
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4. Bandingkan thitung dengan ttabel 

5. Jika rhitung ≤ rtabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak ada 

hubungan yang signifikan antara variable X dan Y, sebaliknya jika nilai   

rhitung  rtabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada hubungan yang 

signifikan antara variable X dan Y. 

Menurut Sugiyono (2007) pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi sebagai berikut: 

0,00    -   0,199    = sangat rendah 

0,20    -   0,399    = rendah 

0,40    -   0,599    = sedang 

0,60    -   0,799    = kuat 

0,80    -   1,000    = sangat kuat 

Konsep dasar korelasi diantaranya ialah: 

a. Kedua variabel bersifat independen satu dengan lainnya, artinya masing-

masing variabel berdiri sendiri dan tidak tergantung satu dengan lainnya. 

b. Tidak ada istilah variabel bebas dan variabel tergantung. 

Data untuk kedua variabel berdistribusi normal. Data yang mempunyai distribusi 

normal artinya data yang distribusinya simetris sempurna. Jika digunakan bahasa 

umum disebut berbentuk kurva bel. 

3.8   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal dan 
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uji product moment untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kebiasaan sarapan 

dengan hasil belajar siswa. 




