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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian 

korelasi. Penelitian korelasi dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara dua variabel.28 Penelitian korelasi juga memungkinkan 

pembuatan suatu perkiraan bagaimanakah hubungan antara dua variabel. Jika 

dua variabel memilki hubungan yang erat, koefisien korelasi akan diperoleh 

hampir 1,00 atau -1,00. Namun, apabila dua variabel tidak memiliki 

hubungan, maka akan diperoleh koefisien hampir 0,00.29 Oleh karena itu, 

teknik analisis korelasi dalam penelitian ini untuk mengetahui signifikansi 

hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dengan pemilihan karir siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kampar Timur, pada 13 Maret sampai 09 Mei 2017. Pemilihan lokasi ini 

didasari atas persoalan-persoalan yang ingin diteliti oleh penulis ada di lokasi 

ini. Dari segi tempat, waktu dan biaya, penulis sanggup untuk melakukan 

penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.  

 

 

                                                                 
28

 Nurul Zuriah. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

2006. hlm. 207. 
29

 Hamid Darmadi. Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial . Bandung: 

Alfabeta. 2013. hlm. 205. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek utama dalam penelitian ini adalah siswa. Sedangkan yang menjadi 

objek penelitian ini adalah hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dengan 

pemilihan karir siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.30 Jadi populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kampar Timur yang berjumlah 335 orang.  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi, sebagai contoh yang 

diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.31 Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel secara bertujuan dan mengandung ciri-

ciri yang terdapat pada populasi atau mengandung masalah yang terjadi.32 

Yakni siswa yang bertipe kepribadian ekstrovert saja yang berjumlah 77 

orang. Peneliti menggunakan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi 

tertentu dengan taraf kesalahan 10% dengan tingkat ketelitian sebesar 

90%. Untuk menghitung besar sampel, penelitian menggunakan rumus 

Slovin dengan rumus sebagai berikut: 

n =  
 

       

                                                                 
30

 Hartono. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Zanafa Publishing. 2011. Cet. 1. hlm. 46.  
31

 Nurul Zuriah. Op. Cit. hlm. 119 
32

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI) . 

Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006. hlm. 183.  
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keterangan:  

n =  jumlah sampel 

N =  jumlah populasi 

   = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang ditolelir, misalnya 1%, 5%, 10% dan sebagainya. 

Berdasarkan rumus di atas maka: 

n  =    
 

       

n  =  
   

          
 

n  =    
   

          
 

n  =    
   

    
 

n  =    77 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut. 

1. Angket 

Menurut Anwar Sunyoto dalam Amirah Diniaty, angket adalah 

sejumlah pertanyaan atau penyataan tertulis tentang data faktual atau opini 

yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran 

yang diketahui dan perlu dijawab.33 Pada penelitian ini terdapat 2 macam 

angket, yaitu angket tipe kepribadian ekstrovert dan angket pemilihan 

karir. Agar menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap 

instrumen harus mempunyai skala. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

                                                                 
33

 Amirah Diniaty. Instrumentasi dalam Bimbingan Konseling . Pekanbaru: Cadas Press. 

2013. hlm. 112. 
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skala pengukuran Likert pada angket yang akan digunakan. Skala Likert 

dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 1932.34  

Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena 

tertentu.35 Dalam penelitian ini, peneliti membagi alternatif jawaban 

angket menjadi lima tingkatan yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang 

dan tidak pernah yang diberi skor 5, 4, 3, 2, 1 untuk pernyataan positif dan 

sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5 untuk pernyataan negatif pada variabel X (tipe 

kepribadian ekstrovert). Sementara alternatif jawaban angket variabel Y 

(pemilihan karir) yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju yang diberi skor 5, 4, 3, 2, 1 untuk pernyataan positif 

dan sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5 untuk pernyataan negatif. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang 

memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari bermacam-macam 

sumber tertulis, atau dokumen yang ada pada responden atau tempat 

dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-

harinya.36 

 

 

 

                                                                 
34

 Moh. Nazir. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013. hlm. 338. 
35

 Syofian Siregar. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 . Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014. hlm. 50  
36

 Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta: Bumi 

Aksara. 2011. hlm. 81. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen Penelitian 

Angket yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk pengujian validitas dan reabilitas 

angket. 

a. Validitas 

Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid 

merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

valid dan reliabel.37 Validitas instrumen penelitian, baik dalam bentuk 

tes, angket atau observasi dapat diketahui dengan melakukan analisis 

faktor. Yakni dengan mengkolerasikan antara skor item instrumen 

dengan skor totalnya. Bila setiap faktor besarnya 0,3 ke atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut valid dan 

sebaliknya jika besarnya di bawah 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut tidak valid. Hal ini bisa dilakukan dengan kolerasi 

Product moment. Rumus yang dapat digunakan dengan menggunakan 

nilai asli adalah sebagai berikut.38 

    
 ∑    ∑    ∑  

√   ∑    ∑       ∑    ∑     
 

Keterangan: 

r         = Angka indeks korelasi “r” product moment 

                                                                 
37

 Sugiyono. Op. Cit. hlm. 173.  
38

 Hartono. Statistik  untuk Penelitian. Pekanbaru: Zanafa. 2008. Cet. 1. hlm. 84.  
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N      = Sampel 

∑     = Jumlah hasil perkalian antar skor X dan Y 

∑       = Jumlah seluruh skor X 

∑      = Jumlah seluruh skor Y 

Sampel yang digunakan dalam uji validitas instrumen tipe 

kepribadian ekstrovert dan pemilihan karir sebanyak 30 orang. 

Sementara untuk menentukan nilai “r” tabel menggunakan rumus df = 

N – nr, maka df = 30 – 2 = 28. Kemudian dari tabel nilai koefisien 

korelasi signifikan 5%, diketahui bahwa nilai “r” sebesar 0,361. Untuk 

mendapatkan hasil analisis yang tepat dan akurat serta menghindari 

resiko kesalahan perhitungan manual, maka dalam pengelolaan data ini 

peneliti menggunakan bantuan program SPSS (Statisca Program 

Society Science) 16.0 for windows. Berikut ini hasil uji validitas 

instrumen yang valid dan gugur.  

Tabel III. 1 
Hasil Uji Validitas Item Instrumen 

 

Variabel  Item Uji Coba Gugur Jumlah  

X 32 2 30 

Y 26 2 24 

Jumlah  54 

Sumber: Data Olahan 2017  

 

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing item 

instrumen penelitian yang gugur atau tidak valid sebanyak 2 buah. 

Sementara hasil uji validitas instrumen tipe kepribadian ekstrovert 

(v.x) dan pemilihan karir (v.y) secara rinci dapat dilihat pada lampiran. 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah instrumen yang apabila digunakan 

untuk menjaring data dari subjek penelitian menghasilkan data yang 

tetap walaupun dilakukan pengambilan berulang kali. Ada beberapa 

teknik untuk mengetahui reliabilitas internal instrumen penelitian, 

diantaranya ialah menggunakan rumus alpha, rumus Spearman-Brown 

dan sebagainya. Akan tetapi, bagi tingkat pemula yang ingin 

melakukan analisis reliabilitas angket sangat baik menggunakan rumus 

alpha. Adapun rumus alpha yang dapat digunakan adalah sebagai 

berikut.39   

    (
 

   
) (  

∑  

  

) 

Keterangan: 

r11   = Nilai reliabilitas  

k  = Jumlah item 

∑    = Jumlah varian skor tiap-tiap item 

     = Varian total 

Untuk mendapatkan hasil analisis yang tepat dan akurat serta 

menghindari resiko kesalahan perhitungan manual, maka dalam 

pengelolaan data ini peneliti menggunakan bantuan program SPSS 

(Statisca Program Society Science) 16.0 for windows. Berikut ini hasil 

reliabilitas instrumen variabel X dan variabel Y. 

 

                                                                 
39
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Tabel III. 2 

Hasil Uji Reabilitas Variabel X 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.940 .939 32 

Sumber: SPSS 16.0 for windows  

 

Tabel III. 3 

Hasil Uji Reabilitas Variabel Y 

 

 

 

 

 

 
Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa reabilitas instrumen tipe 

kepribadian ekstrovert (v.x) sebesar 0,940. Sementara reabilitas 

instrumen pemilihan karir (v.y) sebesar 0,937. 

2. Analisis Data Penelitian  

Data yang telah terkumpul akan dianalisis guna menjawab rumusan 

masalah yang telah diajukan yakni apakah terdapat hubungan yang 

signifikan antara tipe kepribadian ekstrovert dengan pemilihan karir siswa 

di SMAN 1 Kampar Timur. Namun, sebelum data dianalisis perlu 

dilakukan uji asumsi dasar. Uji asumsi dasar digunakan untuk mengetahui 

pola atau varian serta kelineritasan dari suatu data. Adapun uji asumsi 

dasar adalah sebagai berikut. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.937 .937 26 

Sumber: SPSS 16.0 for windows  
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a. Uji Normalitas 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menguji normalitas data, salah satunya adalah metode Kormogorov-

Smirnov. Yakni dengan membandingkan koefisien Asymp.Sig dengan 

taraf signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu, jika koefisien 

Asymp.Sig > 0,05, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika 

koefisien Asymp.Sig < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. 

Berikut ini hasil uji normalitas menggunakan bantuan program SPSS 

(Statisca Program Society Science) 16.0 for windows. 

Tabel III. 4 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VAR00001 VAR00002 

N  77 77 

 

Normal Parametersa 

Mean 108.6364 82.1948 

Std. 

Deviation 
12.81643 13.18795 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .084 .083 

Positive .058 .083 

Negative -.084 -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z .737 .733 

Asymp. Sig. (2-tailed) .648 .657 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: SPSS 16.0 for windows 

 

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa nilai Asymp.Sig variabel 

X sebesar 0,648 > 0,05 dan nilai Asymp.Sig variabel Y sebesar 0,657 > 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel X dan variabel 

Y berdistribusi normal. 
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b. Uji Linieritas 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel terikat 

(Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan linier. Metode yang 

biasa digunakan adalah regresi linier dan peneliti memanfaatkan 

program SPSS (Statisca Program Society Science) 16.0 for windows 

dengan taraf signifikansi 0,05 dengan syarat apabila nilai sig < 0,05, 

maka dinyatakan linier dan nilai sig > 0,05, maka dinyatakan tidak 

linier. Berikut ini hasil uji linieritas dengan menggunakan program 

SPSS (Statisca Program Society Science) 16.0 for windows. 

Tabel III. 5 

Hasil Uji Linieritas Data 

 

ANOVAb 

Model 

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1986.169 1 1986.169 13.262 .000a 

Residual 11231.909 75 149.759   

Total 13218.078 76    

a. Predictors: (Constant), VAR00001 

b. Dependent Variable: VAR00002 

Sumber: SPSS 16.0 for windows 
 

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa nilai sig sebesar 0,00 < 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel X dan 

variabel Y memiliki hubungan yang linier. 

Kemudian data yang terkumpul akan dideskripsikan guna 

memberikan suatu gambaran tentang suatu gejala atau keadaan. Hal 

tersebut dapat menggunakan rumus persentase sebagai berikut. 
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Keterangan: 

P = Angket persentase 

F = Frekuensi yang dicari 

N = Jumlah frekuensi 

Kemudian direkapitulasi dan diberi kriteria sebagai berikut. 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik 

b. 61% - 80% dikategorikan baik 

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 

d. 21% - 40% dikategorikan tidak baik 

e. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak baik.40 

Sementara untuk menganalisis hubungan tipe kepribadian 

ekstrovert dengan pemilihan karir siswa di SMAN 1 Kampar Timur 

menggunakan rumus korelasi product moment. Untuk dapat menganalisis 

data dengan rumus korelasi product moment, maka terlebih dahulu data 

harus diubah menjadi data interval. Karena data yang diperoleh dari angket 

masih berbentuk data ordinal. Adapun langkah-langkah untuk mengubah 

data ordinal menjadi data interval sebagai berikut: 

a. Menghitung mean 

Rumus: 

N

fX
Mx
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 Anas Sudjiono. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm. 45. 
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b. Menghitung standar deviasi 

Rumus: 

)1(

)( 22






 
NN

fXfXN
SD

 

c. Menghitung data ordinal menjadi data interval dengan rumus:41 

SD

XX
T i

i

)(
1050


  

Keterangan: 

M  = Mean (rata-rata) 

N  = Jumlah frekuensi 

∑fX = Jumlah frekuensi dikali variabel X 

Xi  = Variabel data ordinal 

X   = Mean (rata-rata) 

 SD = Standar Deviasi 
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