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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Bentuk Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif korelasi 

yaitu suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna 

menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel 

atau lebih.
31

Teknik korelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa dalam mengikuti layanan 

informasi terhadap pemahaman karir di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Pekanbaru. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Pekanbaru. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yang dimulai dari 

bulan Februari sampai April 2018. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa/i kelas XI jurusan teknik las dan XI 

geomatika di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru, sedangkan 

objek penelitian ini adalah pengaruh keaktifan siswa dalam mengikuti layanan 

informasi terhadap pemahaman karir siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 Pekanbaru. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
32

Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa/i kelas XI jurusan teknik las dan XI 

geomatika di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru yang 

berjumlah 210 siswa yang terdiri dari 6 kelas. Peneliti memilih siswa jurusan 

teknik las dan geomatika karena sebagaimana yang dikatakan guru bimbingan 

dan konseling siswa masih belum paham mengenai karirnya. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
33

 Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah “Random Sampling” 

(pengambilan sampel secara acak).
34

 Peneliti menggunakan tabel penentuan 

jumlah sampel dari populasi tertentu dengan menggunakan rumus Taro 

Yumane dengan rumus sebagai berikut: 

n 
 

      
 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

                                                                   35 

Berdasarkan rumus di atas maka: 

n 
 

      
 

n 
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n 
   

        
 

n 
   

      
 

n 
   

    
 

n                               

Jumlah sampel yang diambil adalah 68 siswa dari total siswa yang 

berjumlah 210 siswa/i kelas XI jurusan teknik las dan XI geomatika  di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut : 

1.  Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
36

  

Data yang dikumpulkan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan tertulis, dan responden menjawab pertanyaan itu secara tertulis 

pula. Penulis menggunakan skala likert untuk menyusun angket, dimana  

skor atau bobot jawaban yaitu: 

a. Selalu  = 5 

b. Sering  = 4 

c. Kadang-kadang  = 3 
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d. jarang  = 2 

e. Tidak Pernah  = 1 

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. 

3. Dokumentasi  

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, 

administrasi sekolah dan sebagainya. Penulis mempelajari dokumen yang 

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

 

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. Penulis menggunakan tenik korelasi Product Moment dari 

person dengan bantuan SPSS 21.0.  

a. Validitas Butir Angket  

Menurut Gay suatu instrument dikatakan valid jika instrument 

yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur.
37

 Peneliti 
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menggunakan teknik korelasi product moment dari person dengan bantuan 

SPSS 21.0.  

Hasil uji coba angket variabel XI dengan jumlah pernyataan dalam 

bentuk skala likert uji coba sebanyak 18 item pernyataan dengan 5 

alternatif jawaban. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh 14 item 

pernyataan yang valid. Hasil uji coba terangkum dalam tabel berikut: 

Tabel. III.1 

Analisis Validitas Butir  Uji Coba Angket  X 

 

No r Hitung r Tabel Keputusan Keterangan 

1 0,359 0,232 Valid Digunakan 

2 0,090 0,232 Tidak valid Tidak digunakan 

3 0,350 0,232 Valid Digunakan 

4 0,124 0,232 Tidak valid Tidak digunakan 

5 0,033 0,232 Tidak valid Tidak digunakan 

6 0,341 0,232 Valid Digunakan 

7 0,392 0,232 Valid Digunakan 

8 0,438 0,232 Valid Digunakan 

9 0,537 0,232 Valid Digunakan 

10 0,449 0,232 Valid Digunakan 

11 0,118 0,232 Tidak valid Tidak digunakan 

12 0,262 0,232 Valid Digunakan 

13 0,255 0,232 Valid Digunakan 

14 0,237 0,232 Valid Digunakan 

15 0,494 0,232 Valid Digunakan 

16 0,372 0,232 Valid Digunakan 

17 0,516 0,232 Valid Digunakan 

18 0,411 0,232 Valid Digunakan 
Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 21.0 

Data tabel III.1.dikonsultasikan dengan r tabel pada α (alpha) = 

0,05 atau tingkat signifikansi 5% dengan jumlah N = 68 siswa maka 

diperoleh dk = N – 2 = 68 – 2 = 66. Maka diperoleh nilai r tabel = 0,232. 

Hingga dapat disimpulkan bahwa 18 item angket yang memiliki nilai r 

tabel lebih kecil dari nilai r hitungnya, dan 4 item angket memiliki r tabel 
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lebih besar dari r hitung, dengan demikian, 14 angket dapat digunakan 

sebagai instrument penelitian. 

Sedangkan hasil uji coba angket variabel Y dengan jumlah 

pernyataan dalam bentuk skala likert uji coba sebanyak 13 item pernyataan 

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

10 item pernyataan yang valid. Hasil uji coba terangkum dalam tabel 

berikut: 

Tabel.III.2 

Analisis Validitas Buti Uji Coba Angket Y 

 

No r Hitung r Tabel Keputusan Keterangan 

1 0,308 0,232 Valid Digunakan 

2 0,369 0,232  Valid Digunakan 

3 0,370 0,232 Valid Digunakan 

4 0,365 0,232 Valid Digunakan 

5 0,360 0,232 Valid Digunakan 

6 -0,037 0,232 Tidak Valid  Tidak Digunakan 

7 -0,209 0,232 Tidak Valid Tidak Digunakan 

8 0,275 0,232 Valid Digunakan 

9 0,323 0,232 Valid Digunakan 

10 0,277 0,232 Valid Digunakan 

11 -0,206 0,232 Tidak valid Tidak digunakan 

12 0,250 0,232 Valid Digunakan 

13 0,448 0,232 Valid Digunakan 
Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 21.0 

Data tabel III.3.dikonsultasikan dengan r tabel pada α (alpha) = 

0,05 atau tingkat signifikansi 5% dengan jumlah N = 68 siswa maka 

diperoleh dk= N – 2 = 68 – 2 = 66. Maka diperoleh nilai r tabel = 0,232. 

Hingga dapat disimpulkan bahwa 10  item angket yang memiliki nilai r 

tabel lebih kecil dari nilai r hitungnya, dan 3 item angket memiliki r tabel 

lebih besar dari r hitung, dengan demikian, 10 angket dapat digunakan 

sebagai instrument penelitian. 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrumen tersebut sudah baik.
38

 Alat ukur dalam melakukan 

penelitian dengan nilai 0,60 hingga 0,70 adalah nilai terendah yang 

diterima. 

Penulis menggunakan teknik korelasi alfa cronbach dengan 

bantuan program SPSS 21.0 untuk mengetahui reliabilitas instrumen 

angket.  Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui program SPSS 

tersebut, diperoleh hasil uji reliabilitas angket beban belajar sebagai 

berikut: 

TABEL III. 3. 

Reliabelitas Angket X 

 

                                 Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,731 18 

    Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 21.0 

Berdasarkan tabel III.3.perhitungan reliabilitas tersebut diketahui 

bahwa nilai koefisien alpha hitung (Cronbach's Alpha) sebesar 0,731 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. 

Sedangkan hasil uji reliabilitas angket kejenuhan belajar sebagai 

berikut: 
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TABEL III.4. 

Reliabilitas Angket Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,471 13 

       Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 21.0 

Berdasarkan tabel III.4.perhitungan reliabilitas tersebut diketahui 

bahwa nilai koefisien alpha hitung (Cronbach's Alpha) sebesar 0,471 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 informasi 

terhadap pemahaman karir 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.
39
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Keaktifan mengikuti layanan informasi terhadap pemahaman karir 

siswa diklasifikasikan ke dalam sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan 

sangat rendah. Adapun ketentuan untuk menentukan klasifikasi tersebut 

didasarkan pada persentase jawaban angka sebagai berikut: 

a. 81%-100% dikategorikan sangat baik 

b. 61%-80% dikategorikan baik 

c. 41%-60% dikategorikan cukup baik 

d. 21%-40% dikategorikan rendah 

e. 0%-20% dikategorikan sangat rendah. 

Sedangkan untuk menjawab ada atau tidaknya pengaruh keaktifan 

mengikuti layanan informasi terhadap pemahaman karir data akan dianalisis 

secara statistik yakni menggunakan  Product Moment dengan rumus:  

     
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑     ∑   ][  ∑     ∑   ]
 

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 
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Untuk menganalisis data penulis menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society Science) versi 

21.0. 

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, layanan informasi memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman karir seseorang. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh keaktifan siswa dalam mengikuti 

layanan informasi terhadap pemahaman karir siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

thitung dibandingkan dengan nilai ttabeldengan dk = N-2 pada taraf atau tingkat 

kepercayaan yang dipilih, dalam hal ini adalah 𝛼 = 0.05. Apabila thitung> ttabel 

maka dapat disimpulkan hipotesis tesis    diterima atau dengan kata lain    

ditolak.
40
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