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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pedekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metedologi kuantitatif. 

Metodologi ini mempunyai prinsip objektif. Prinsif ini menganggap bahwa 

terdapat keteraturan atau hukum-hukum yang dapat digeneralisasikan dalam 

penelitian fenomena sosial, Lokasi dan waktu penelitian.
30

 

 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Peranap, waktu akan 

dilakukan pada bulan Juni 2017 sampai selesai 

 

C. Populasi dan sampel 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

penelitian yang dapat berupa, manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagiannya. 

Sehingga objek-objek dapat menjadi sumber data penelitian.
31

Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X SMA Negeri 1  Peranap. 

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili 

populasi.Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karekteristik 

suatu populasi.
32

 Menurut Winarno Suchman dalam Narbuko dan Achmadi 

mengatakan bahwa apabila populasi cukup homogeny (cukup sama) maka jika 

populasi dibawah 100 dapat digunakan sebesar 50% dan jika populasi diatas 

100 sebesar 15%.
33

 

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel secara 

acak (Random Sampling). Jumlah total populasi sebanyak 300 siswa. Jumlah 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah populasi dikali 15% 

yaitu 300  15% = 45 orang siswa SMA Negeri 1 Peranap. 

                                                             
30

 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik,(Jakarta: PT Rineka 

Cipta,2006),  h 12 
31

 Bungin, Metode penelitian kuantitatif, h.109 
32

 Moh Tika Pabundu, metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: PT  Bumi Aksara, 2006) h.33 
33

 Narbuko. C. dan Abu Achmadi, metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) h 

110 



 

 
22 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan dua alat ukur 

dan sifatnya tertutup. 

1. Angket, gunanya untuk mengetahui pengaruh sinetron anak jalanan 

terhadap perilaku siswa. Ini dilakukan dengan cara penyebaran sejumlah 

pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis. Jumlah angket sesuai 

dengan jumlah responden penelitian. 

2. Dokumentasi, ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan 

untuk melengkapi data-data penelitian. Hal ini dilakukan di SMA Negeri 1 

Peranap. 

 

E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur 

ketepatan instrument yang digunakan dalam suatu penelitian.
34

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahitan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji 

validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor pada setiap 

butir soal. Kemudian validitas suatu butir pernyataan dapat dilihat pada 

output SPSS yakni dengan membandingkan nilai (r hitung ) dan (r tabel), 

apabila nilai (r hitung) lebih besar dari nilai (r tabel) dinyatakan valid, 

sebaliknya apabila nilai (r hitung) lebih rendah dari (r tabel) maka 

disimpulkan item tersebut tidak valid sehingga perlu diganti atau 

digugurkan. 

2. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang 
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sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut 

menunjukkan hasil konsisten.Untuk mengetahui reliabilitas instrumen 

dilakukan dengan rumus alpha cronbach.
35

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah 

terkumpul dan tersusun secara sistematis.Untuk melihat besarnya pengaruh 

penulis menggunakan regresi linier sederhana.
36

Analisis regresi berguna untuk 

mendapatkan pengaruh antara variabel indakator terhadap variabel kretrianya 

atau meramalkan pengaruh variabel indakator terhadap variabel kreterianya.
37

 

Bentuk persamaan regresi linier sederhana dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + Bx 

Dimana: 

Y = variabel tidak bebas ( perilaku siswa) 

X = variabel bebas (pengaruh sinetron anak jalanan) 

a = nilai intercept (konstan) atau Y bila X = 0 

b = koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel 

dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) nilai a 

dihitung dengan rumus: 

 

                                    ∑Y(∑X
2
) --∑X ∑Y 

 

                                             a =  n∑ 2 (∑X)
2
  

Nilai b dihitung dengan rumus : 

                                          ∑XY --∑X ∑XY 

                      b =                           ∑ 2 (∑X)
2
 .

38
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Kriteria Analisi : 

Pengaruh dalam sinetron Anak Jalanan di RCTI terhadap perilaku 

siswa SMA Negeri 1 Peranap dapat diketahui dari hasil koefesien regresi linier 

sederhana, apabila hasil dari nilai koefesien regresi memiliki tingkat 

signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu    0,05 

maka terdapat pengaruh yang siginifikan antara perilaku siswa dalam sinetron 

Anak Jalanan di RCTI terhadap perilaku siswa SMA Negeri 1 Peranap dan 

sebaliknya apabila tingkat signifikansi lebih besar dari    0,05 maka tidak 

terdapat pengaruh yang siginifikan antara kedua variabel tersebut. 

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari taraf probalitas (signifikansi) 

yang ada (value) yang  merupakan hasil  perbandingan taraf signifikan dengan 

hasil signifikan perilaku siswa dalam sinetron Anak Jalanan terhadap siswa. 

Taraf siginifikan yang digunakan adalah    0,05, jika tingkat probalitas 

(signifikansi) lebih kecil dari    0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, dan 

sebaliknya jika tingkat probalitas (signifikansi) lebih besar dari    0,05 maka 

H0 diterima Ha ditolak. 

Dapat dirumuskan sebagai berikut: 

signifikansi    0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

signifikansi    0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Maka selanjutnya untuk mempermudah dalam proses penentuan hasil 

dari penelitian, penulis menggunakan program SPPS (Statistic Package For 

Sosial Sciences) versi 16.0. 

 

 


