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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian 

kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara 

meneliti hubungan antarvariabel. Dalam penelitian ini juga menggunakan 

skala likert merupakan teknik mengukur sikap dimana subjek diminta untuk 

mengidentifikasi tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap 

masing-masing pernyataan.
27

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di SDN 002 Desa Kiyap Jaya 

Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan. Lamanya penelitian ini 

berlangsung dari 07 Mei sampai 23 Juli 2018 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari 

populasi yang ciri-cirinya akan diduga.
28

 

Untuk membuat batasan populasi, terdapat tiga kriteria yang harus 

terpenuhi, yaitu isi, cakupan, waktu.Populasi dalam penelitian ini ialah siswa 

kelas 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) SDN 002 Kiyap Jaya Kecamatan 

Bandar sekijang Kabupaten Pelalawan. Peneliti menganggap anak usia akhir 

sekolah atau anak duduk dikelas 4,5 dan 6 lebih mampu menjawab kuesioner 

atau angket dari peneliti dan Perkembangan kognitif pada akhir usia sekolah 

adalah pencapaian prestasi dan sebagian anak juga memiliki motivasi yang 

amat tinggi untuk mencapai sukses dan berusaha keras untuk 

mencapainya.Sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari 
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populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat 

atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau 

karakteristik tersebut pada elemen populasi.
29

 

Sampel yang representatif yaitu yang mewakili keseluruhan dari 

populasi tersebut.Menurut Arikunto, sampel adalah bagian dari populasi 

(sebagian atau wakil populasi yang diteliti).  Apabila populasi penelitian 

berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, 

namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.Penarikan sampel 

dilakukan dengan teknik  proportionalstratified random sampling.
30

 

Peneliti mengambil 25% dari populasi dengan cara berikut: 

25/100X144 = 36 

0,25X144  = 36 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel 

No Kelas Populasi Sampel 

1 IV 47 12 

2 V 47 12 

3 VI 50 12 

Jumlah 144 36 

 

Sampel dalam penelitian ini diambil 25% yaitu sebanyak 36 siswa, 

diambil dari kelas 4,5 dan 6 dengan pertimbangan karna pada kelas tersebut 

atauAkhir usia sekolah anak sudah memiliki kemampuan untuk mengontrol 

dirinya dalam berempati dan merefleksi dirinya terhadap perilaku dan 

interaksinya. Perkembangan kognitif pada akhir usia sekolah adalah 
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pencapaian prestasi dan sebagian anak juga memiliki motivasi yang amat 

tinggi untuk mencapai sukses dan berusaha keras untuk mencapainya.
31

  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan 

data, yaitu: 

a. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh 

responden.Disebut juga angket.Tujuan penyebaran angket adalah mencari 

informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa 

merasa kwatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai 

dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Ada beberapa jenis 

angket atau kuesioner : angket terbuka dan tertutup.
32

 

b. Dokumentasi  

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti 

arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan 

hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
33

 

 

E. Uji Validitas dan Reabilitas 

a. Validitas 

Menurut Husein Umar dalam bukunya Metode Riset Komunikasi 

Organisasi, validitas adalah “untuk menyatakan sejauh mana data yang 

ditampung pada suatu kuisioner akan mengukur, apa yang ingin diukur.
34
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b. Uji Reabilitas 

Alat ukur disebut reliabel bila alat ukur tersebut secara konsisten 

memberikan hasil atau jawaban yang sama terhadap gejala yang sama, 

walaupun digunakan berulang kali. Reliabilitas mengandung arti bahwa 

alat ukur tersebut stabil (tidak berubah-ubah), dapat diandalkan 

(dependable), dan tetap/ajeg (consistent)
35

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, 

termasuk alat-alat statistik yang relavan untuk digunakan dalam 

penelitian.Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dimulai dengan 

mengumpulkan data dan menyatakan variabel-variabel yang menggambarkan 

persepsi para siswa terhadap komunikasi interpersonal dengan guru dalam 

kategori-kategori yang ada pada akhirnya akan menjadi total skor dari 

pengisian kuesioner oleh responden.  

Pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala likert yang 

terdiri atas: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. 

Kelima penilaian tersebut diberi bobot sebagai berikut : 

Jawaban Sangat Setuju diberi bobot 5  

Jawaban Setuju diberi bobot 4 

Jawaban Kurang Setuju diberi bobot 3  

Jawaban Tidak setuju diberi bobot 2  

Jawaban Sangat tidak setuju diberi bobot 1 

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis regresi 

linear sederhana sebelumnya data yang diperoleh untuk masing-masing 

alternatif jawaban dicari persentase pada item pertanyaan masing-masing 

variabel dengan rumus: 

P =F/N X 100 
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Keterangan: 

F: Frekuensi yang sedang dicari persentasinya 

N: Jumlah frekuensi 

P: Angka persentase
36

 

Dari data yang dipersentasekan kemudian direkapitulasi dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a) 81%-100% dikategorikan sangat baik 

b) 61%-80% dikategorikan baik 

c) 42%-60% dikategorikan cukup baik 

d) 21%-40% dikategorikan kurang baik 

e) 0%- 20% dikategorikan sangat tidak baik
37

 

Tujuan regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana 

ialah: 

a) Valid dan Reliabel 

b) Normal dan linear 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas Kolmogrov Smirov merupakan bagian dari uji 

asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai 

residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah 

memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan 

keputusan: 

a. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak normal 

2. Uji linearitas 

Berfungsi untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat, linear artinya hubungan seperti garis 

lurus.Dasar pengambilan keputusan: 
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a. Jika nilai sig. deviation from linearity > 0,05 maka terdapat hubungan 

yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

b. Jika nilai sig. deviation from linearity < 0,05 maka tidak terdapat 

hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

3. Dasar pengambilan keputusan uji regresi linear sederhana 

Pengambilan keputusan dapat mengaju pada dua hal, yakni: 

a) Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05, artinya variabel X berpengaruh 

terhadap variabel Y. 

2. Jika nilai signifikansi > 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh 

terhadap variabel Y. 

b) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel 

1. Jika nilai t hitung > t tabel artinya variabel X berpengaruh terhadap 

variabel Y. 

2. Jika nilai t hitung < t tabel artinya variabel X tidak berpengaruh 

terhadap variabel Y.
38

 

1. Uji Korelasi Product Moment 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai Signifikans < 0,05, maka berkorelasi 

b. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak berkolerasi 

Pedoman derajat hubungan: 

a. Jika nilai pearson correlation 0,00 s/d 0,20 = tidak ada korelasi 

b. Jika nilai pearson correlation 0,21 s/d 0,40 = korelasi lemah 

c. Jika nilai pearson correlation 0,41 s/d 0,60 = korelasi sedang 

d. Jika nilai pearson correlation 0,61 s/d 0,80 = korelasi kuat 

e. Jika nilai pearson correlation 0,81 s/d 100 = korelasi sempurna
39
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