
35

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini penulis ingin

memaparkan data-data dan menganalisis data secara objektif serta

menggambarkan pengaruh penerapan buku kendali terhadap sikap teladan

peserta didik dalam mentaati tata tertib di SMP Negeri 2 Lemong tahun

pelajaran 2014/2015.

Menurut Suryabrata dalam ade (2014:54) “Metode Deskriptif adalah metode

yang bertujuan untuk membuat pencindraan secara sistematis, factual, dan

akurat, mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah

penelitian mengingat populasi akan menentukan validitas data dalam

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII,

VIII, dan IX SMP Negeri 2 Lemong tahun pelajaran 2014/2015 yang

berjumlah 150 orang, lebih rinci lagi digambarkan oleh tabel berikut :
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Tabel 2 : Jumlah Populasi Peserta Didik SMP Negeri 2 Lemong Tahun

Pelajaran 2014-2015

No Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-Laki Perempuan

1 VII 27 11 38
2 VIIIA 12 16 28
3 VIII B 11 18 29
4 IXA 8 19 27
5 IXB 11 17 28

Jumlah 69 81 150
Sumber : Arsip Bulan Oktober SMP Negeri 2 Lemong

b. Sampel

Sampel adalah sebagian objek nyata dan memiliki karakteristik tertentu

yang mewakili populasi. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah

teknik sampling secara probabilitas atau random sampling. Teknik

sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling

yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada

seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian sampel

yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif.

Penelitian ini sampel yang digunakan yaitu sejumlah siswa di SMP Negeri

2 Lemong. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini penulis

berpedoman pada pendapat di bawah ini:

Menurut Arikunto dalam Ade Yuliasari (2014:55) menyatakan bahwa

“untuk ancer-ancer, jika subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan jika subjeknya

lebih dari 100 diambil 10-15% atau 20-25% ataupun lebih. Berdasarkan

pendapat di atas, maka sampel diambil 20% dari 150 peserta didik SMP
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Negeri 2 Lemong dan diperoleh sampel 30 peserta didik. Untuk lebih

jelasnya mengenai jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dilihat dari

tabel berikut.

Tabel 3: Jumlah dan Sebaran Sampel Peserta Didik SMP Negeri 2
Lemong Tahun Ajaran 2014-2015

No Kelas Perhitungan

1. VII 38siswa x 20% = 7,6

2. VIII A 28siswa x 20% = 5,6

3. VIII B 29siswa x 20% = 5,8

4. IX A 27siswa x 20% = 5,4

5. IX B 28siswa x20% = 5,6

Jumlah 150siswa x 20%= 30siswa

Sumber : Hasil perhitungan proposional random sampling

3.3 Variabel Penelitian

Di dalam suatu variabel penelitian terkandung konsep yang dapat dilihat dan

diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Variabel bebasnya

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan buku kendali (X).

2) Variabel terikatnya

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap teladan peserta didik

dalam mentaati tata tertib (Y).
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3.4 Definisi Konseptual Variabel

1. Penerapan buku kendali

Buku kendali adalah suatu pemahaman tentang suatu proses yang

diharapkan akan menjadi monitoring tingkah laku peserta didik yang

berisikan poin-poin pelanggaran terhadap tata tertib. Buku kendali ini

dimiliki oleh setiap peserta didik dan biasanya dibawa setiap hari oleh

peserta didik dengan harapan tata tertib yang ada akan berjalan efektif.

Buku kendali biasanya mencatat jenis-jenis pelanggaran serta poinnya

sesuai yang ditetapkan, seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh peserta

didik memiliki batas maksimal yakni dengan batas maksimal 100 poin.

2. Sikap teladan peserta didik dalam mentaati tata tertib

Sikap teladan peserta didik dalam mentaati tata tertib adalah suatu cara yang

dilakukan oleh seorang peserta didik dalam memberikan respon terhadap

adanya suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Tata tertib

sekolah biasanya membatasi tingkah laku peserta didik antara yang wajib

dilakukan dan hal yang dilarang oleh pihak sekolah demi terciptanya

lingkungan yang kondusif.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah pengukuran di lapangan, maka beberapa konsep dalam

penelitian ini perlu dioperasionalkan, yaitu:
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1. Penerapan buku kendali yaitu suatu persepsi yang dilakukan oleh peserta

didik terhadap buku kendali yang bertujuan menciptakan lingkungan yang

tertib, Dengan indikator berikut:

 Menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa disiplin

 Menciptakan peserta didik yang patuh terhadap peraturan

2. Sikap teladan peserta didik dalam mentaati tata tertib sekolah yaitu

keseluruhan daya untuk menggerakan dalam diri peserta didik kearah yang

lebih baik sehingga dapat dicontoh oleh orang lain. Dengan indikator

berikut:

 Menunjukkan partisipasi peserta didik dalam menjalani peraturan.

 Menunjukkan partisipasi peserta didik dalam mencapai tujuan

sekolah.

 Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

3.6 Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah:

1. Penerapan buku kendali (X) :

a. Berpengaruh

b. Cukup Berpengaruh

c. Kurang Berpengaruh

2. Sikap teladan peserta didik dalam mentaati tata tertib (Y) meliputi :

a. Baik

b. Cukup Baik

c. Kurang Baik
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3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Teknik Pokok

A. Angket/ Kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengaruh penerapan

buku kendali terhadap sikap teladan siswa dalam mentaati tata tertib

sekolah. Skala pengukuran untuk data ini adalah interval sehingga

kuisioner yang digunakan berbentuk semantic differential.

Teknik angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara

membuat pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud

menjaring data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan.

Sasaran angket adalah peserta didik SMP Negeri 2 Lemong Tahun

Pelajaran 2014/2015.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau

disebut juga close from questioner. Responden memilih jawaban yang

telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Responden memilih

jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Setiap item

memiliki tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor

bobot berbeda-beda, yaitu:

1. Alternatif jawaban yang setuju diberi skor 3

2. Alternatif jawaban yang kurang setuju diberi skor 2

3. Alternatif jawaban yang tidak setuju diberi skor 1
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2. Teknik Penunjang

1. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari

responden serta untuk melengkapi data yang belum legkap atau terjawab

melalui angket. Wawancara langsung dilakukan kapada responden.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri

sendiri atau self-report setidak-tidaknya pada pengetahuan atau

keyakinan pribadi (Sugiyono 2014:138).

2.  Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang

berupa keterangan, catatan, laporan, yang berkaitan dengan masalah

yang akan diteliti.

3.8 Uji Persyaratan Instrumen

1.Uji Validitas

Menutut Sugiyono (2014:121) “instrumen yang valid berarti alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Untuk

mengatasi uji validitas angket diadakan melalui kontrol langsung terhadap

teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang disesuaikan

dengan maksud dan isi butir soal.
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2. Uji Reliabilitas Angket

Menutut Sugiyono (2014:121) “instrumen yang reliabel adalah instrumen

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama,

akan menghasilkan data yang sama”.

Uji reliabilitas angket dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden

b. Hasil uji coba dikelompokkan menjadi item ganjil dan item genap

c. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product

Moment, yaitu :
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Keterangan :

rxy   = Koefisien Korelasi Antara Gejala X dan Y

x = Variabel Bebas

y      = Variabel Terikat

N      = Jumlah Sampel Yang Diteliti

(Suharimi Arikunto, 2009: 72)

Kemudian untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus

Spearman Brown (Sutrisno Hadi dalam Ade Yuliasari, 2014:61).
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Keterangan :

rxy   = Koefisien Korelasi Antara Gejala X dan Y

Rgg = koefisien korelasi item ganjil dan item genap

(Manase Malo dalam Ade Yuliasari,  2014:61)

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas

sebagai berikut :

0,90 – 1,00 = Reliabilitas Tinggi

0,50 – 0,89 = Reliabilitas Sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas Rendah

(Manase Malo dalam Ade Yuliasari, 2014:61)

3.9 Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam

penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-

kata dalam kalimat serta angka dalam kalimat secara sistematis. Selanjutnya

disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan

rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam Nafilah (2005:39) yaitu:
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I =
K

NRNT 

Dimana:

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

Penentuan tingkat persentase digunakan rumus yang dikemukakan oleh Ali

(1984: 184) sebagai berikut :

%100X
N

F
P 

Keterangan

P = Besarnya Presentase

F = Jumlah Skor Yang Diperoleh Diseluruh Item

N = Jumlah Berkalian Seluruh Item Dengan Responden

Untuk menafsirkan banyaknya presentase yang diperoleh digunakan kriteria

Suharsimi Arikunto (1986: 196) sebagai berikut:

76%-100%   = Baik

56%-75% = Cukup

40%-55% = Kurang Baik

0-39% = Tidak Baik
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Pengujian keeratan hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus Chi

Kuadrat sebagai berikut :
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Keterangan :

2x : Chi Kuadrat.




b

i 1

: Jumlah baris.

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefisien korelasi,

hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap

kemampuan guru dalam mengembangkan materi pembelajaran, yaitu :

nx

x
c




2

2

Keterangan :

c : koefisien kontigensi

X2 : chi kuadrat

n : jumlah sampel

(Sudjana, 1996 : 280)

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi

faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi
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maksimum yang bisa terjadi. Harga C maksium ini dapat dihitung dengan

rumus :

C maks
M

M 1


Keterangan :

C maks : koefisien kontigensi maksimum.

M : harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kreteria

uji    hubungan “ makin dekat harga C pada Cmaks, makin

besar derajat asosiasi antara faktor”.

(Sutrisno Hadi dalam Ade Yuliasari, 2014:64)


