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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi, yaitu untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh yang signifikan antara perilaku attending terhadap harga 

diri siswa mengikuti layanan konseling individual di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhmmadiyah 1 Pekanbaru. 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas persoalan-

persoalan yang di teliti ada dilokasi ini. Selain dari itu, dari segi pertimbangan 

waktu dan dana, lokasi penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga penulis 

dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan mulai 

tanggal 7 Februari sampai dengan 2 Maret. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan Guru 

Bimbingan Konseling. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh 

perilaku attending terhadap harga diri siswa mengikuti layanan konseling 

individual.  
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Nawawi dalam Margono populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-

tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai 

sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu 

penelitian.
31

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang berjumlah 965 

orang, tetapi layanan konseling individual hanya di lakukan dikelas X 

saja. Sehingga penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

yang berjumlah 303 orang.  

1. Sampel 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Margono, sampel adalah sebagai 

bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan 

cara-cara tertentu. Untuk menentukan sampel penelitian ini maka peneliti 

menggunakan teknik random sampling, yaitu mengambil sampel secara 

acak.
32

 

Untuk keperluan tersebut peneliti menggunakan rumus dari Taro 

Yamane dalam Ridwan .
33

 Dari hasil perhitungan maka sampel yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah 75 orang. 
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Keterangan: 

n   = jumlah sampel 

N  = jumlah populasi 

   = presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang diinginkan).
34

 

Berdasarkan rumus di atas maka: 

   
   

    (   )   
 

   
   

    (    )   
 

   
   

      
 

   
   

    
 

         = 75 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Angket  (kuesioner) 

Menurut Sugiyono, angket (kuesioner) adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan 

secara tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Sugiyono juga 

menyebutkan kelebihan menggunakan angket adalah efisien dan cocok 
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digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah 

yang luas.
35

 

Angket disusun dengan menggunakan skala likert. Hal ini 

berdasarkan pendapat Riduwan bahwa skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

tentang kejadian atau gejala sosial.
36

 Setiap pertanyaan telah disediakan 

lima alternatif jawaban. Pernyataan disusun campuran antara pernyataan 

positif dan negatif. Untuk kepentingan analisis, setiap alternatif jawaban 

diberi skor atau bobot. Berikut penskoran atau pembobotan angket 

tersebut. 

TABEL III. 1 

SKOR ALTERNATIF JAWABAN ANGKET 

 

No Alternatif jawaban 
Skor 

Positif (+) Negatif (-) 

1  Selalu (SL) 5 1 

2 Sering (SR) 4 2 

3 Kadang-kadang (K) 3 3 

4 Jarang (J) 2 4 

5 

 

Tidak Pernah (TP) 1 5 

 

2. Observasi  

Nana Syaodih mengatakan bahwa observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
37
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3. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data secara tertulis dengan mempelajari 

dokumen-dokumen yang ada dilokasi. Teknik ini penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang sejarah lokasi penelitian, visi-misi lokasi 

penelitian, keadaan  guru-guru dan organisasi lokasi penelitian. 

 

F. Uji Coba Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi 

apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji 

validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar cocok 

atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas 

dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari kuesioner dari responden 

benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak. Item 

dinyatakan valid jika nilai r yang dihasilkan > 0,03.  

TABEL III. 2.  

ANALISIS VALIDITAS BUTIR UJI COBA ANGKET  

Nomor Item 
Pertanyaan 

r Hitung r Tabel Keputusan Keterangan 

1 0.246 0.250 TIDAK VALID Dibuang 

2 0.140 0.250 TIDAK VALID Dibuang 

3 0.212 0.250 TIDAK VALID Dibuang 

4 0.480 0.250 VALID Digunakan 

5 0.417 0.250 VALID Digunakan 

6 0.401 0.250 VALID Digunakan 

7 0.446 0.250 VALID Digunakan 

8 0.379 0.250 VALID Digunakan 

9 0.627 0.250 VALID Digunakan 
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Nomor Item 
Pertanyaan 

r Hitung r Tabel Keputusan Keterangan 

10 0.703 0.250 VALID Digunakan 

11 0.728 0.250 VALID Digunakan 

12 0.586 0.250 VALID Digunakan 

13 0.681 0.250 VALID Digunakan 

14 0.576 0.250 VALID Digunakan 

15 0.730 0.250 VALID Digunakan 

16 0.643 0.250 VALID Digunakan 

17 0.575 0.250 VALID Digunakan 

18 0.479 0.250 VALID Digunakan 

19 0.527 0.250 VALID Digunakan 

20 0.610 0.250 VALID Digunakan 

21 0.667 0.250 VALID Digunakan 

22 0.662 0.250 VALID Digunakan 

23 0.356 0.250 VALID Digunakan 

24 0.236 0.250 TIDAK VALID Dibuang 

25 0.680 0.250 VALID Digunakan 

26 0.417 0.250 VALID Digunakan 

27 0.430 0.250 VALID Digunakan 

28 0.471 0.250 VALID Digunakan 

29 0.747 0.250 VALID Digunakan  

30 0.181 0.250  TIDAK VALID Dibuang 

Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 20.0 

Data tabel III. 2 dikonsultasikan dengan r tabel pada α (alpha) = 0,05 

atau tingkat signifikansi 5% dengan jumlah N = 62 siswa maka diperoleh dk 

= N – 2 = 62 – 2 = 60. Maka diperoleh nilai r tabel = 0,250. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 25  item angket yang memiliki nilai r tabel lebih kecil 

dari nilai r hitungnya, dan 5 item angket memiliki r tabel lebih besar dari r 

hitung, dengan demikian, 25 angket dapat digunakan sebagai instrument 

penelitian. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukuran 

dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Penguji reliabilitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah hasil jawaban dari kuesioner oleh responden 

benar-benar stabil dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin 

tinggi reliabilitas suatu alat pengukur semakin stabil pula alat pengukur 

tersebut rendah maka alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu 

gejala. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama.  

Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah 

dengan melihat nilai cronbach alpha (α) untuk masing-masing variabel, 

dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach 

alpha (α) lebih besar 0,60. 

TABEL III. 3. 

                   RELIABELITAS ANGKET 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,902 30 

Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 20.0 

Berdasarkan tabel III.3 perhitungan reliabilitas tersebut diketahui 

bahwa nilai koefisien alpha hitung (Cronbach's Alpha) sebesar 0,902 lebih 

besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut bersifat 

reliabel. Dengan demikian instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data di lapangan dapat dilihat pada lampiran. 
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3. Uji Regresi Sederhana 

Persamaan regresi linier sederhana digunakan untuk 

menggambarkan model hubungan antara variabel bebas dengan varibel 

terikatnya. Persamaan regresi ini memuat nilai konstanta atau intercept 

nilai koefisien regresi atau slope dan variabel bebasnya. Analisis ini 

memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan lebih dari satu 

variabel yang ditunjukkan dengan persamaan : 

Ŷ = a+bX 

Keterangan : 

Ŷ : Nilai yang diprediksikan 

a : Konstanta harga X= 0 

b : Koefesien regresi 

X : Nilai variabel independen
38
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