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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian dengan menggunakan angka-angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran data, serta penyajian hasilnya.
31

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Penelitian ini 

dilakukan bulan April-Mei tahun 2017. Pemilihan lokasi ini didasari atas 

pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti terdapat di lokasi ini, 

kemudian dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat 

peneliti jangkau sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di lokasi 

tersebut.  

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswakelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 12 Pekanbaru, sedangkan obyeknya adalah pengaruh keaktifan 

mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial terhadap 

interaksi sosial siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua individu atau unit-unit yang menjadi target 

penelitian.
32

 Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 

Negeri 12 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 380 orang 

siswa. Mengingat populasi dalam penelitian ini cukup besar, sementara 

kemampuan dan kesempatan penulis terbatas, maka dalam penelitian ini 

penulis melakukan penarikan sampel sebesar 20% dari populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan random sampling. 

Sehingga dari penarikan sampel sebesar 20% tersebut didapatkan sampel 

sebanyak 76 siswa. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Angket (kuesioner) 

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
33

 Teknik angket ini penulis 

gunakan untuk mengumpulkan data tentang keaktifan mengikuti layanan 

penguasaan konten bidang bimbingan sosial dan data tentang interaksi 

sosial siswa. 

Angket disusun sedemikian rupa dengan mengikuti skala rekor 

dimana setiap pernyataan memiliki lima alternatif jawaban. Alternatif 
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jawaban untuk kedua data tersebut adalah selalu, sering, kadang-kadang, 

jarang, tidak pernah. 

Untuk menganalisis data setiap alternatif jawaban diberikan bobot 

sebagai berikut: 

Selalu = 5 

Sering = 4 

Kadang-kadang = 3 

Jarang = 2 

Tidak pernah = 1
34

 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data 

tentang profil Sekolah Menengah Atas 12 Pekanbaru. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis 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 keaktifan 

mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial dan 

interaksi sosial siswa adalah sebagai berikut: 
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Tabel III.1 

Pemberian Skor Pilihan Jawaban pada Pernyataan  Keaktifan 

Mengikuti Layanan Penguasaan Konten Bidang  

Bimbingan Sosialdan Interaksi Sosial 

No Pernyataan 

Jawaban Nilai 

1 SL 5 

2 SR 4 

3 KK 3 

4 JR 2 

5 TP 1 

 

Angket yang akan digunakan dalam mengumpulkan data penelitian, 

terlebih dahulu haruslah dilakukan uji coba untuk menguji validitas dan 

reliabilitas angket tersebut. 

a. Validitas 

Sugiyono menyatakan bahwa instrument yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur.
35

 Untuk mengetahui validitas instrumen 

bila harga korelasi < 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau 

dibuang. 
36

 Rumus untuk mengukur tingkat validitas instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment dari Karl 
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Pearson dengan bantuan program SPSS 16.0. Rumus penghitungan r 

product moment sebagai berikut:
37

 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁  𝑋𝑌 − ( 𝑋)( 𝑌)

  𝑁 𝑋2 −  ( 𝑋)2  𝑁.  𝑌2 −  ( 𝑌)2 
 

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi product moment 

N  = Jumlah responden 

Σ X = Jumlah skor tiap-tiap item 

Σ Y  = Jumlah skor total item 

Σ XY  = Jumlah hasil antara skor tiap item dengan skor total 

Σ X2  = Jumlah kuadrat skor item 

Σ Y2 = Jumlah kuadrat skor total 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik artinya instrumen yang sudah dapat 

dipercaya (reliabel) akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

pula. Rumus untuk mengukur tingkat reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan teknik koefisien alpha croanbach dengan 
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bantuan program SPSS 16.0. Rumus yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas adalah menggunakan rumus alpha croanbach, yaitu :
38

 

𝑟11 =   
𝑘

 𝑘 − 1 
  1 −

 𝑆𝑖

𝑆𝑡
  

Keterangan:  

 r11  : Nilai reliabilitas 

∑Si  : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St   : Varians total 

k  : Jumlah item 

Menurut Azwar nilai reliabilitasi Alpha Croanbach alat ukur dalam 

melakukan penelitian telah dianggap memuaskan bila koefisiennya 

mencapai minimal 0,90.
39

 

2. Analisis Data Penelitian 

Teknik analisis data adalah analisis kuantitatif.Analisis data yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (Keaktifan siswa 

mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial) terhadap 

variabel Y (Interaksi sosial siswa). Teknik korelasi yang digunakan adalah 

dengan analisis regresi linier sederhana. 

3. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk 

memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 
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apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif apakah nilai 

variabel signifikan atau tidak, dan untuk memprediksi nilai dari  variabel 

dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan penurunan.
40

 

 Untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara 

keaktifan mengikuti layanan penguasaan konten bidang bimbingan sosial 

(variabel x) terhadap interaksi sosial (variabel y) dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y  : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan . 

a : Harga konstan ( ketika X = 0) 

b : Koefisien regresi. 

X : Nilai variabel independen.
41

 

Harga a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut:
42

 

a= 
( Y) ( X2) −( X) (  X Y)

n  2−(  X) 2X
 

b= 
N  X Y−( 𝑋) ( X)2

N  2X − X 2
 

4. Uji Hipotesis 

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan 

menggunakan rumus tabel nilai “r” Product Moment. 
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df  = N – nr 

Keterangan: 

df = degrees of freedom 

N = number of cases 

nr = banyaknya variabel yang dikorelasikan.
43

 

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian hipotesis) 

yaitu membandingkan rt  (tabel) untuk mengetahui taraf signifikan 

hipotesis dengan ketentuan: 

a) Jika ro ≥ rt  maka Ha diterima, Ho ditolak 

b) Jika ro ≥rt  maka Ho diterima, Ha ditolak. 

5. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 

Untuk menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap 

variabel Y dengan rumus: 

KP = r
2 

X 100 % 

Keterangan: 

KP = nilai Koefisien Determinan 

r
2 

= nilai Koefisien Korelasi.
44

 

Dalam memproses data, peneliti menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS Versi 16.0 for windows. 
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