
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Bentuk Penelitian 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian korelasi. Penelitian korelasi 

dimaksud untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel.
45

 

Teknik korelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara keaktifan mengikuti layanan informasi terhadap pemahaman 

moral siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang 

didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti ada di 

lokasi ini. Selain dari itu, dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi 

penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga peneliti dapat melakukan 

penelitian di lokasi ini. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 18 Desember 

sampai 14 Januari 2018. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa. Sedangkan objek penelitian ini 

adalah pengaruh antara keaktifan mengikuti layanan informasi dan pemahaman 

moral siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.
46

 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah 248 

siswa yang terdiri dari 8 kelas.  

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber 

data yang mewakili seluruh populasi. Besar jumlah sampel yang diinginkan 

menurut Sugiyono tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang 

diinginkan.
47

 Penulis menggunakan tabel penentuan  jumlah sampel dari 

populasi tertentu dengan taraf kesalahan 10% dengan tingkat ketelitian 90%. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “Random Sampling” 

(pengambilan sampel secara acak)
48

, peneliti menggunakan tabel penentuan 

jumlah sampel dari populasi tertentu dengan presisi 10%. Selanjutnya untuk 

menghitung besar sampel tersebut dengan menggunakan rumus Taro Yumane 

dengan rumus sebagai berikut. 

n = 
 

      
 

keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

d
2
 = Presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang diinginkan)

49
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Berdasarkan rumus di atas maka : 

n = 
 

      
 

n = 
   

          
 

n = 
   

          
 

n = 
   

      
 

n = 
   

    
 

n = 71,264 (dibulatkan menjadi 71)  

Jumlah sampel yang diambil adalah 71 siswa dari total siswa yang 

berjumlah 248 siswa di kelas XI di SMA Negeri 2 Tambang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut. 

1. Kuesioner atau Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
50

 Data yang dikumpulkan dijabarkan dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan tertulis, dan responden menjawab pertanyaan itu 

secara tertulis pula. Penulis menggunakan skala likert untuk menyusun 
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angket, dimana setiap item pertanyaan dan lima alternatif untuk kepentingan 

analisis diberi skor atau bobot jawaban yaitu: 

1) Sangat Setuju  = 5 

2) Setuju   = 4 

3) Kurang Setuju  = 3 

4) Tidak Setuju  = 2 

5) Sangat Tidak Setuju = 1
51

 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini dengan mencari data-data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, dan 

sebagainya yang berkaitan atau sesuai dengan tujuan penelitian.
52

 

Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang 

sejarah sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di 

sekolah, dan lain sebagainya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen Penelitian 

Angket yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian, 

terlebih dahulu haruslah dilakukan uji coba untuk menguji validitas dan 

realibilitas angket tersebut. 
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a. Uji Validitas 

Validitas adalah dimana tingkat suatu instrumen digunakan untuk  

mengukur apa yang seharusnya diukur.
53

 Setiap item-item dalam 

instrumen dapat diketahui valid atau tidaknya dengan cara 

mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan skor total. Item yang 

mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi 

yang tinggi,  menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas 

yang tinggi pula. 

Biasanya syarat minimum yang digunakan untuk memenuhi syarat 

adalah kalau r = 0,3. Jika korelasi antara butir dengan skor total kurang 

dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid, 

sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
54

 

Teknik validitas instrumen dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus teknik Korelasi product moment. Rumus yang 

digunakan yaitu : 

rxy = 
             

√          }            
 

keterangan : 

rxy  = Angka indeks korelasi “r” product moment 

N  = Jumlah sampel atau responden yang digunakan 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑X  = Jumlah seluruh skor X 

∑Y  = Jumlah seluruh skor Y
55
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b. Uji Realibilitas  

Realibilitas adalah tingkatan pada mana suatu tes secara konsisten 

mengukur berapa pun hasil pengukuran yang diukut tersebut. Realibilitas 

dinyatakan dengan angka-angka, koofesien yang tinggi menunjukkan 

realibilitas yang tinggi. Koofesien yang lebih dari 0,60 maka dapat 

diterima untuk setiap tes. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya jika 

koofesien <0.60 bahwa butir instrumen tersebut tidak reliabilitas.
56

 

Uji realibilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan perangkat komputer melalui programm SPSS (Statistical 

Program Society Science) versi 20.0 for Windows. Adapun rumus yang 

digunakan adalah Alpha Cronbach. Rumusnya adalah sebagai berikut. 

    (
 

   
)( 

   

  
) 

Keterangan : 

    = Nilai realibilitas 

  = Jumlah item 

    = Jumlah varian skor tiap-tiap item 

   = Varian total.
57

 

 

2. Analisis Data Penelitian 

Teknik analisis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

deskripsi presentase dan teknik analisis regresi linier sederhana. Teknik 

analisis deskripsi presentase adalah teknik analisis data yang digunakan 

untuk mengetahui gambaran keaktifan mengikuti layanan informasi 

terhadap pemahaman moral siswa. 
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Data yang telah terkumpul dari angket akan dianalisis dengan 

menggunakan rumus atau teknik analisis regresi linier sederhana yang 

digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Variabel bebasnya adalah pengaruh layanan informasi atau variabel 

X, sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman moral atau variabel Y. 

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan 

aktifitas siswa dalam  mengikuti layanan informasi terhadap pemahaman 

moral siswa, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan 

regreasi linier dengan metode kuadrat terkecil. 

Adapun rumus yang digunakan yaitu : 

Y = a + bx 

Keterangan : 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a = Konstanta harga X = 0 

b = Koofesien regresi 

X = Nilai variabel independen.
58

 

 

Koofesien-kooefesien regresi a dan b untuk regresi linier dapat 

dihitung dengan rumus :  

a = 
                   

             
 

b = 
             

           
 

Langkah selanjutnya setelah data tersebut linier, data tersebut 

dimasukkan ke dalam rumus korelasi product moment untuk menguji 

hipotesis penelitian, rumusnya adalah sebagai berikut. 
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rxy = 
             

√          }            
 

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan 

menggunakan tabel interpretasi koefisien korelasi product moment atau 

menggunakan rumus tabel nilai “r” product moment. 

a. Interpretasi dengan menggunakan tabel koefisien korelasi product 

moment 

Tabel III. 1 

Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi 

Product Moment 

Besarnya “r” 

Product Moment 

Interpretasi 

0,00 – 0,200 

 

0,200 – 0,400 

0,400 – 0,700 

0,700 – 0,900 

0,900 – 1,000 

Korelasi antara variabel X dengan variabel Y sangat 

lemah/rendah sehingga dianggap tidak ada korelasi 

Korelasinya lemah atau rendah 

Korelasinya sedang atau cukup 

Korelasinya kuat atau tinggi 

Korelasinya sangat kuat atau sangat tinggi.
59 

 

b. Interpretasi dengan menggunakan tabel nilai “r” product moment 

Df = N- nr 

Keterangan : 

Df = Degrees of freedom 

N = Number of cases 

Nr = Banyaknya tabel yang dikorelasikan 

Membandingkan ro (r observasi) dari hasil perhitungan dengan rt 

(r tabel) dengan ketentuan sebagai berikut. 

1) Jika ro ≥ rt maka Ha diterima Ho ditolak 

2) Jika ro ≤ rt maka Ho diterima Ha ditolak.
60
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Memberikan interpretasi dalam penelitian korelasi ini yang digunakan 

penulis cara kedua yakni menggunakan tabel nilai “r” product moment, 

karena cara kedua ini lebih baik dan lebih halus hasinya dibandingkan 

dengan cara pertama. Interpretasi cara pertama sudah semakin ditinggalkan 

orang karena dianggap interpretasi yang sudah ketinggalan.
61

 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

dengan rumus : 

KD = ( r
2 
) x 100%  

Keterangan : 

KD = Nilai Koefisien Determinan 

r
2
  = Nilai Koefisien Korelasi.

62
 

Rumus di atas digunakan untuk menyatakan besarnya presentase 

variabel yang satu turut ditentukan variabel yang lain.  

Dalam memperoses data, penulis menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statistica Program Society Science) versi 

20.0 for windows. 
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