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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif Ex-

Post facto dengan jenis korelasi. Penelitian  Ex-Post facto merupakan 

penelitian dimana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai 

dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian
36

. Sedangkan 

korelasi yaitu suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data 

guna menentukan,  apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua 

variabel atau lebih.
37

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah di kota Pekanbaru 

yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru dan waktu penelitian 

di mulai pada bulan April sampai dengan Mei 2018. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X teknik pengelasan 

dan X Geomatika Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru yang telah 

mendapatkan layanan penguasaan konten tentang manajemen waktu oleh guru 

bimbingan konseling. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah korelasi keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten dengan 

kemampuan manajemen waktu siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Pekanbaru. 

                                                             
36 Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT 

Bumi Aksara. 2003. h. 165. 
37
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
38

 Dalam hal ini yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru yang berjumlah 1806 orang siswa. Mengingat 

populasi dalam penelitian ini cukup besar, sementara kemampuan dan 

kesempatan penulis terbatas, maka dalam penelitian ini penulis melakukan 

penarikan sampel. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
39

 Untuk 

menentukan sampel penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling/ sampel bertujuan. Teknik ini dipandang lebih efektif dan 

efisien, dimana teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang 

didasarkan  atas adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel dengan cara ini 

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yaitu siswa yang telah mendapatkan 

layanan penguasaan konten tentang manajemen waktu oleh guru bimbingan 

konseling dari kelas X Teknik pengelasan dan X Geomatika yang berjumlah 

55 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti terapkan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

                                                             
38

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta. 2014. h.130 
39 Ibid.h.131 
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responden untuk dijawabnya.
40

 Angket berisi indikator-indikator pada 

objek penelitian yang telah ditentukan. Pada penelitian ini pengambilan 

data dengan skala. Skala tersebut kemudian diberi skor berdasarkan model 

skala likert. Skala likert digunakan mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Fenomena 

sosial ini disebut sebagai variabel penelitian. Penulis membuat daftar 

pertanyaan secara tertulis tentang keaktifan siswa dalam mengikuti 

layanan penguasaan konten dengan kemampuan manajemen waktu.  

Tabel III.1 

Kisi-kisi Angket Keaktifan Mengikuti  

Layanan Penguasaan Konten  

 

No Indikator 
Jumlah 

Item 

No Item 

Favourable Unfavourable 

1.  Siswa tepat waktu dalam 

menghadiri layanan penguasaan 

konten. 

2 1 2 

2.  Siswa mendengarkan penjelasan 

guru bimbingan konseling di 

kelas. 

3 3,4,9 - 

3.  Siswa lebih banyak mencari 

informasi tentang manajemen 

waktu dalam pelaksanaan layanan 

penguasaan konten. 

3 5,8,7 - 

4.  Siswa membuat catatan 

penjelasan guru bimbingan 
konseling yang dianggap penting. 

3 10,14 13 

5.  Siswa mengajukan pertanyaan 

jika tidak memahami penjelasan 

guru bimbingan konseling 

3 6,11 15 

6.  Siswa menyimpulkan penjelasan 

dengan bahasanya sendiri. 
1 12 - 

 Jumlah 15   
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Tabel III.2 

Kisi-kisi Angket Kemampuan Manajemen Waktu 
 

No Indikator Jumlah item 
No Item 

Favourable Unfavourable 

1. 

Mampu 

menyusun 

tujuan belajar 

4 1,2,6,7 - 

2. 

Mampu 

menyusun 

prioritas waktu 

5 12,13, 8, 15, 17 

3. 

Mampu 

membuat jadwal 

kegiatan 

3 3,4,5 - 

4. 

Mampu 

meminimalisir 

gangguan dalam 

belajar 

3 9,11 10 

5. 

Mampu 

memprioritaskan 

tugas 

3 14,16 18 

 Jumlah 18   

 

Angket yang dipakai pada penelitian ini merupakan angket bentuk 

skala likert, yaitu angket yang dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan 

yang digolongkan ke dalam lima kategori. 

Tabel III.3 

Pemberian Skor pada Pilihan Jawaban Korelasi  

Keaktifan Mengikuti Layanan Penguasaan Konten  

dengan Kemampuan Manajemen Waktu Siswa 
 

Jenis  Pernyataan Selalu Sering 
Kadang-

kadang 
Jarang  

Tidak 

pernah 

Positif (+) 5 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 5 
  

Keterangan : 

Sl : Selalu 

Sr : Sering 

K : Kadang-kadang 

J : Jarang 

TP : Tidak pernah 
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Angket yang diisi responden tersebut diuji coba terlebih dahulu dan 

dicari valididas dan reliabilitasnya. 

1) Uji Validitas  

Menurut Gay suatu instrument dikatakan valid jika instrument 

yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur.
41

 Untuk 

mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni mengkolerasikan 

skor item instrument dan skor totalnya dengan bantuan program SPSS 

16.0 for windows. Menggunakan rumus product moment dari pearson.  

rxy = 
(   ) (  )(  )

 *     (  )  +*     (  ) +
 

Keterangan: 

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 pernyataan 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 dapat dikatakan item tersebut tidak valid sehingga perlu 

diganti. 

                                                             
41
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2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.
42

 Uji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dengan bantuan program 

SPSS 16.0 for windows. Adapun rumus yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rumus Alpha Cronbach.  

 

r11 = [
 

(   )
]   [  

    
  
] 

Keterangan : 

 r11 : Nilai reliabilitas 

 ∑Si : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

 St : Varians total 

 k : Jumlah item 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi ini dilakukan untuk memperkuat dan menambah 

bukti-bukti dari penelitian. Teknik ini penulis gunakan untuk  

mendapatkan data tentang profil Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Pekanbaru seperti sejarah berdirinya, keadaan guru dan siswa, kurikulum 

yang digunakan dan sebagainya. Penulis mempelajari dokumen yang ada, 

baik berupa buku, arsip-arsip maupun catatan-catatan lainnya. 

 

                                                             
42
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F. Uji Coba Instrumen Penelitian 

 

Angket yang baik digunakan untuk pengambilan data penelitian, 

haruslah terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk pengujian validitas dan 

realibilitas angket. Penulisan menggunakan tehnik korelasi Product Moment 

dari person dengan bantuan SPSS 16.0.  

1. Keaktifan mengikuti layanan  penguasaan konten 

a. Uji Validitas 

Hasil uji coba angket variabel X dengan jumlah pernyataan 

dalam bentuk skala likert uji coba sebanyak 15 item pernyataan dengan 

5 alternatif jawaban. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh 13 

item pernyataan yang valid. Hasil uji coba terangkum dalam tabel 

berikut: 

Tabel III.4 

Analisis Validitas Butir Uji Coba Angket X Keaktifan  

Mengikuti Layanan Penguasaan Konten 

 

Nomor Item 

Pertanyaan 
r Hitung r Tabel Keputusan Keterangan 

1 0.461 0.246 Valid Digunakan 

2 0.334 0.246 Valid Digunakan 

3 0.671 0.246 Valid Digunakan 

4 0.624 0.246 Valid Digunakan 

5 0.577 0.246 Valid Digunakan 

6 0.684 0.246 Valid Digunakan 

7 0.744 0.246 Valid Digunakan 

8 0.706 0.246 Valid  Digunakan 

9 0.782 0.246 Valid Digunakan 

10 0.655 0.246 Valid Digunakan 

11 0.629 0.246 Valid Digunakan 

12 0.724 0.246 Valid Digunakan 

13 0.425 0.246 Valid Digunakan 

14 0.075 0.246 Tidak Valid Tidak Digunakan 

15 0.244 0.246 Tidak Valid Tidak Digunakan 

     Sumber :  Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 
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Data tabel III.4 dikonsultasikan dengan r tabel pada α (alpha) = 

0,05 atau tingkat signifikansi 5% dengan jumlah N = 64 siswa maka 

diperoleh dk = N – 2 = 64–2 = 62. Maka diperoleh nilai r tabel = 0,. 

Hingga dapat disimpulkan bahwa 13  item angket yang memiliki nilai r 

tabel lebih kecil dari nilai r hitungnya, dan 2 item angket memiliki r 

table lebih besar dari r hitung, dengan demikian, 13 angket dapat 

digunakan sebagai instrument penelitian.  

b. Uji Reliabilitas Angket X 

Penulis menggunakan teknik korelasi alfa cronbach dengan 

bantuan program SPSS 16.0 untuk mengetahui reliabilitas instrumen 

angket. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui program 

SPSS tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel III.5 

Reliabilitas Angket X 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.826 15 

Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel III.5. perhitungan reliabilitas tersebut diketahui 

bahwa nilai koefisien alpha hitung (Cronbach's Alpha) sebesar 0,826 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. 

2. Kemampuan Manajemen Waktu 

a. Uji Validitas  

Hasil uji coba angket variabel Y dengan jumlah pernyataan 

dalam bentuk skala uji coba sebanyak 18 item pernyataan dengan 5 



 41 

alternatif jawaban. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh 16 

item pernyataan yang valid. Hasil uji coba terangkum dalam tabel 

berikut: 

Tabel III.6 

Analisis Validitas Butir Uji Coba Angket Y  

Kemampuan Manajemen Waktu 

 

Nomor Item 

Pertanyaan 
r Hitung r Tabel Keputusan Keterangan 

1 0.697 0.246 Valid Digunakan 

2 0.783 0.246 Valid Digunakan 

3 0.623 0.246 Valid Digunakan 

4 0.728 0.246 Valid Digunakan 

5 0.629 0.246 Valid Digunakan 

6 0.680 0.246 Valid Digunakan 

7 0.569 0.246 Valid Digunakan 

8 0.628 0.246 Valid Digunakan 

9 0.497 0.246 Valid Digunakan 

10 0.364 0.246 Valid Digunakan 

11 0.628 0.246 Valid Digunakan 

12 0.734 0.246 Valid Digunakan 

13 0.469 0.246 Valid Digunakan 

14 0.458 0.246 Valid Digunakan 

15 -0.070 0.246 Tidak Valid Tidak Digunakan 

16 0.509 0.246 Valid Digunakan 

17 0.168 0.246 Tidak Valid Tidak Digunakan 

18 0.267 0.246 Valid Digunakan 

Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 17.0 

Data tabel III.6 dikonsultasikan dengan r tabel pada α (alpha) = 

0,05 atau tingkat signifikansi 5% dengan jumlah N =64 siswa maka 

diperoleh dk = N – 2 = 64 – 2 = 62. Maka diperoleh nilai r tabel = 

0,246. Hingga dapat disimpulkan bahwa 16  item angket yang 

memiliki nilai r tabel lebih kecil dari nilai r hitungnya, dan 2 item 

angket memiliki r tabel lebih besar dari r hitung, dengan demikian, 16 

angket dapat digunakan sebagai instrument penelitian. 
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b. Uji Reliabilitas Angket Y 

Penulis menggunakan teknik korelasi alfa cronbach dengan 

bantuan program SPSS 16.0 untuk mengetahui reliabilitas instrumen 

angket. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui program 

SPSS tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel III.7 

Reliabilitas Angket Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.834 18 

Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 

Berdasarkan tabel III.7 perhitungan reliabilitas tersebut 

diketahui bahwa nilai koefisien alpha hitung (Cronbach's Alpha) 

sebesar 0,834 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. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu tahapan penting dalam 

penelitian, karena dari analisis data inilah nantinya akan diperoleh hasil 

penelitian yang selanjutnya akan menjadi temuan dari penelitian yang 

dilakukan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 

metode statistika. Untuk menentukan keaktifan mengikuti layanan penguasaan 
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konten  dengan kemampuan manajemen waktu siswa, data akan dianalisis 

secara deskriptif kuantitatif. Adapun rumus yang digunakan adalah:  

Rumus: 

 

   
 

 
       

Keterangan: 

P : Angka Persentase 

F : Frekuensi yang dicari 

N : Jumlah Frekuensi/banyaknya individu.
43

 

Keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten siswa diklasifikasikan 

dengan kriteria sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan tidak baik. Untuk 

menghitung rentangan data atau interval, menurut Yuyun Wahyuni rumus 

yang dapat digunakan sebagai berikut:
44

 

i=
     

 
 

Keterangan: 

i : Interval 

Xn : Nilai Data Tertinggi 

X1 : Nilai  Data Terendah 

k : Jumlah Kelas  

Untuk menentukan kriteria keaktifan mengikuti layanan penguasaan 

konten siswa dengan cara jumlah item dikali dengan skor tertinggi (13x5=65) 

dan skor terendah (13x1=13). Penghitungan dalam menentukan rentang skor 

atau interval skor dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

                                                             
43
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 i= 
     

 
 

 i= 
     

 
 

 i= 10.4 = 10 

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan, maka interval 

skor yang didapat sebesar 10. Selanjutnya, peneliti menemukan kategorisasi 

untuk keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten sebagai berikut: 

Tabel III.8 

Distribusi Frekuensi Keaktifan Mengikuti  

Layanan Penguasaan Konten 

 

No Kategori Skor 

1. Sangat baik >57 

2. Baik  46 – 56 

3. Sedang 35 – 45 

4. Kurang baik 24 – 34 

5 Tidak baik 13 – 23 

 

Adapun untuk kemampuan manajemen waktu siswa diklasifikasikan 

dengan kriteria sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan tidak baik. Untuk 

menghitung rentangan data atau interval, menurut Yuyun Wahyuni rumus 

yang dapat digunakan sebagai berikut:
45

 

i=
     

 
 

Keterangan: 

i : Interval 

Xn : Nilai Data Tertinggi 

X1 : Nilai Data Terendah 

k : Jumlah Kelas  

                                                             
45
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Untuk menentukan kriteria kemampuan manajemen waktu siswa 

dengan cara jumlah item dikali dengan skor tertinggi (16x5=80) dan skor 

terendah (16x1=16). Penghitungan dalam menentukan rentang skor atau 

interval skor dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

 i= 
     

 
 

 i= 
     

 
 

 i= 12.8 = 13 

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan, maka interval 

skor yang didapat sebesar 13. Selanjutnya, peneliti menemukan kategorisasi 

untuk kemampuan manajemen waktu siswa sebagai berikut: 

Tabel III.9  

Distribusi Frekuensi Kemampuan Manajemen Waktu 

 

No Kategori Skor 

1. Sangat baik >72 

2. Baik  58– 71 

3. Sedang 44– 57 

4. Kurang baik 30 – 43 

5 Tidak baik 16– 29 

 

Sedangkan untuk menjawab ada atau tidaknya korelasi keaktifan 

mengikuti layanan penguasaan konten dengan kemampuan manajemen  waktu 

siswa data akan dianalisis secara statistik yakni menggunakan Korelasi 

Product Moment dengan rumus:  

 

    
     (  )(  )

√,     (  ) -,     (  ) 
 

Keterangan: 

Rxy = Angka Indeks Korelasi “r” Product Moment 

N = Sampel 
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∑ = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑X = Jumlah seluruh skor X 

∑Y = Jumlah seluruh skor Y 

 

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society Science) versi 

16.0 for windows. 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan keaktifan mengikuti layanan 

penguasaan konten dengan kemampuan manajemen waktu siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru dapat dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dibandingkan dengan nilai t total dengan dk = N-2 pada 

taraf atau tingkat keperca aan  ang dipilih, dalam hal ini adalah α = 0.05. 

Apabila thitung> ttabel  maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif (Ha) diterima 

atau dengan kata lain hipotesis nihil (Ho) ditolak. 

Sedangkan indes korelasi besarn a “r” Product Moment “r” akan di 

konsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut: 

Tabel III.10 

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 – 0,1000 

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.
46
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