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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan 

jenis penelitian komparatif/ uji beda. Penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan dua variabel atau lebih, sehingga akan diperoleh persamaan 

atau perbedaan tentang benda-benda, prosedur, kerja, ide-ide, dan lain-lain. 

Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Hariyadi) analisis komparasi adalah salah 

satu teknik analisis kuantitatif atau analisis statistik yang dapat digunakan 

untuk menguji suatu hipotesis mengenai apakah ada perbedaan antar variabel 

yang diteliti.
39

 Penelitian ini membandingkan perencanaan karir antara siswa 

berprestasi tinggi dengan siswa berprestasi rendah apakah terdapat perbedaan 

yang signifikan antara variabel tersebut. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Adapun 

alasan penulis melaksanakan penelitian di SMA Negeri 4 Pekanbaru karena 

masalah yang akan dikaji terdapat di lokasi yang penulis pilih serta lokasi 

yang terjangkau untuk melakukan penelitian. Sedangkan waktu penelitian 

dilaksanakan setelah seminar proposal dilaksanakan dan telah mendapat 

disposisi riset dari SMA Negeri 4 Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan 

terhitung dari tanggal 20 November 2017-19 Januari 2018. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa yang berprestasi tinggi dan siswa 

yang berprestasi rendah di SMA Negeri 4 Pekanbaru dan objek penelitian ini 

adalah perbedaan perencanaan karir siswa berprestasi tinggi dan siswa 

berprestasi rendah. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang 

dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, 

peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat 

menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XII SMA Negeri 4 Pekanbaru yang terbagi dalam 9 kelas yakni 5 

kelas IPA dan 4 kelas IPS. 

Sampel merupakan proporsi kecil dari populasi yang seharusnya 

diteliti, yang dipilih atau ditetapkan untuk keperluan analisis. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa yang memperoleh prestasi tinggi dan siswa yang 

memperoleh prestasi rendah. Adapun ukuran siswa yang berprestasi tinggi 

diambil dari siswa yang memperoleh 3 peringkat tertinggi perkelasnya dan 

untuk siswa yang berprestasi rendah diambil dari siswa yang memperoleh 3 

peringkat terbawah perkelasnya. Sehingga sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 54 siswa yakni 27 siswa berprestasi tinggi dan 27 siswa berprestasi 

rendah. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan atas 

adanya tujuan tertentu. Adapun alasan penulis memilih populasi penelitian 
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seluruh siswa XII dikarenakan materi tentang karir lebih difokuskan untuk 

siswa kelas XII yakni tentang studi lanjutan ke Perguruan Tinggi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket/ kuesioner 

Angket adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
40

Adapun alasan penulis 

menggunakan teknik angket/ kuesioner dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perencanaan karir siswa yang berprestasi tinggi dan siswa 

yang berprestasi rendah. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

profil sekolah, keadaan siswa dan guru, sarana dan prasarana sekolah dan 

nilai rapor siswa sebagai hasil belajar dan prestasi siswa di SMA Negeri 4 

Pekanbaru. 

F. Uji Coba Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan skala. 

Skala tersebut kemudian diberi skor berdasarkan model skala likert yang 

telah dimodifikasi. Adapun kategori jawaban untuk skala perencanaan 

karir siswa adalah sebagai berikut 
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TABEL III.1 

PEMBERIAN SKOR PADA PILIHAN JAWABAN 

PERENCANAAN KARIR SISWA 

No 
Pernyataan 

Jawaban Nilai 

1 SS 4 

2 S 3 

3 TS 2 

4 STS 1 

Keterangan: 

SS = Sangat Sesuai  

SR =  Sesuai  

TS =  Tidak Sesuai  

STS= Sangat tidak sesuai 

2.  Uji Validitas 

Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat 

kesahihan suatu instrumen.
41

 Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Untuk mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni 

mengkorelasikan skor item instrumen dan skor totalnya dengan bantuan 

program SPSS 20 for windows. Adapun rumus yang digunakan adalah 

product moment dari Pearson. 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁  𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

  𝑁 𝑋2 −  ( 𝑋)2  𝑁.  𝑌2 −  ( 𝑌)2 
 

Keterangan:  
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Rxy  : Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

∑X  : Jumlah skor butir 

∑Y  : Jumlah skor total 

∑x2  : Jumlah kuadrat butir 

∑Y2  : Jumlah kuadrat total 

∑XY  : Jumlah perkalian skor item dan skor total 

N  : Jumlah responden 

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada output SPSS, yakni 

dengan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila nilai hitung 

lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan item tersebut valid, 

sebaliknya apabila nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel maka disimpulkan 

item tersebut tidak valid sehingga perlu diganti atau digugurkan. 

Pada uji validitas sampel yang digunakan sebanyak 54 orang 

responden. Untuk menentukan nilai “r” tabel digunakan df = N-nr yang berarti 

df = 54-2=52. Dikarenakan df = 52 tidak ada pada tabel maka digunakan df 

yang mendekati 52, yaitu 50. Dari tabel nilai koefisien korelasi signifikan 5% 

diketahui nilai “r” sebesar 0,273. 

TABEL III.2 

HASIL ANALISIS VALIDITAS PERENCANAAN KARIR SISWA 

 

Butir Pernyataan Nilai “r” Hitung Kesimpulan 

Butir 1 0,305 Valid 

Butir 2 0,364 Valid 

Butir 3 0,154 Tidak Valid 

Butir 4 0,254 Tidak Valid 

Butir 5 0,446 Valid 

Butir 6 0,417 Valid 

Butir 7 0,542 Valid 

Butir 8 0,632 Valid 

Butir 9 0,452 Valid 

Butir 10 0,331 Valid 
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Butir 11 0,90 Tidak Valid 

Butir 12 0,342 Valid 

Butir 13 0,535 Valid 

Butir 14 0,149 Tidak Valid 

Butir 15 0,237 Tidak Valid 

Butir 16 0,366 Valid 

Butir 17 0, 236 Tidak Valid 

Butir 18 0,474 Valid 

Butir 19 0,295 Valid 

Butir 20 0,286 Valid 

Butir 21 0,092 Tidak Valid 

Butir 22 0,446 Valid 

Butir 23 0,417 Valid 

Butir 24 0,542 Valid 

Butir 25 0,632 Valid 

Butir 26 0,452 Valid 

Butir 27 0,331 Valid 

Butir 28 0,455 Valid 

Butir 29 0,320 Valid 

Butir 30 0,356 Valid 

Butir 31 0,273 Valid 

Butir 32 0,511 Valid 

Sumber: Data olahan angket 2018 

Dari 32 pernyataan pada variabel perencanaan karir siswa bahwa 

pernyataan yang valid berjumlah 25 pernyataan, dan yang tidak valid 

berjumlah 7 peryataan. Penentuan valid dan tidak validnya pertanyaan adalah 

dengan cara membandingkan “r” hitung dengan “r” tabel dengan ketentuan 

jika “r” hitung lebih besar dari “r” tabel maka butir pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid dan begitu juga sebaliknya.
42

 Adapun “r” tabel pada df 52 

adalah 0,273, dengan demikian “r” hitung yang lebih besar dari 0,273 

dinyatakan valid, sebaliknya “r” hitung yang lebih kecil dari 0,273 dinyatakan 

tidak valid. Selanjutnya,  pernyataan-pernyataan yang tidak valid digugurkan 
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mengingat masing-masing butir yang valid sudah mewakili indikator dalam 

konsep operasional. 

 

3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik.
43

 Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil 

yang konsisten, sehingga instrumen tersebut dapat digunakan secara aman 

karena dapat bekerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda. 

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dengan bantuan program 

SPSS 20 for windows. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus cronbach 

alpha. 

𝑟11 =   
𝑘

 𝑘 − 1 
  1 −

 𝑆𝑖

𝑆𝑡
  

Keterangan:  

r11  : Nilai reliabilitas 

∑Si  : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St    : Varians total 

k   : Jumlah item 

Adapun hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

TABEL III.3 

HASIL UJI RELIABILITAS 

Variabel Butir 

Pernyataan 

Alpha 

Perencanaan karir siswa 25 0,787 
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Sumber: Data Olahan Angket 2018 

Nilai alpha yang digunakan sebagai indikator analisis secara umum 

menggunakan taraf signifikan 5% dengan nilai “r” tabel sebesar 0,273. Maka r 

hasil > r tabel yang berarti instrumen penelitian reliabel. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis komparasional. Teknik analisis komparasional adalah salah satu 

teknik analisis kuantitatif atau salah satu teknik analisis statistik yang dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan antar 

variabel yang sedang diteliti.
44

Setelah data penelitian perencanaan karir siswa 

terkumpul, selanjutnya data penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis t test/ uji t, yakni dengan mencari perbedaan 

yang signifikan dari dua buah mean yaitu siswa berprestasi tinggi dengan 

siswa berprestasi rendah dengan menggunakan rumus: 

 

        t test=
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2

2

1

2

1

21

N

SD

N
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XX
 

Keterangan: 

 1X   =Mean pada siswa berprestasi tinggi 

 2X   = Mean pada siswa berprestasi rendah 

 
2

1SD = Nilai Variasi pada siswa berprestasi tinggi 
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2

2SD = Nilai Variasi pada siswa berprestasi rendah 

 1N    = Jumlah siswa prestasi tinggi 

2N   = Jumlah siswa prestasi rendah
45

  

Untuk pengambilan kesimpulan, apakah kedua variabel terdapat 

kesamaan atau berbeda, dapat dilihat dari probabilitas data. Pengambilan 

kesimpulan dengan membandingkan nilai t hasil perhitungan dengan t yang 

tercantum pada tabel nilai t dengan terlebih dahulu menetapkan degress of 

freedom atau derajat kebebasannya, dengan diperoleh nilai df maka dicari nilai 

t pada taraf signifikansi 5 % atau 1 %. Jika t hasil sama atau lebih besar dari t 

tabel berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara dua variabel dan jika t 

lebih kecil dari t tabel, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

variabel I dan variabel II. Perhitungan t test dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 20.00. 
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