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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang tepat sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kuantitatif. Metode penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam

kegiatan penelitian sehingga dengan penggunaan metode yang tepat,

tujuan penelitian tercapai. Metode ini meneliti masalah-masalah yang ada

di lapangan khususnya mengenai Hubungan Pemahaman Nilai Toleransi

Antarsuku dengan Sikap Siswa dalam Lingkungan Sosial, sehingga

penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional. Menurut nana

Sudjana dan ibrahim (2007: 77 ) menjelaskan mengenai pengertian dari

metode penelitian korelasional, studi korelasi mempelajari hubungan dua

variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam satu variabel

berhubungan dengan variasi dalam variabel lain.

Berdasarkan pengertian di atas maka penggunaan dalam metode

korelasional dengan pendekatan deskriptif sangat tepat dalam penelitian

ini, karena yakni mendeskripsikan mengenai “Hubungan Pemahaman

Nilai Toleransi Antarsuku Dengan Sikap Siswa Dalam Lingkungan Sosial

di SMP Negeri 2 Pringsewu Tahun Pelajaran 2014/2015”.
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 173) “populasi adalah keseluruhan

objek penelitian”. Sedangkan Sugiyono (2009: 117) berpendapat bahwa

populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP

Negeri 2 Pringsewu Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 280.

Tabel 3.1 Jumlah siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Pringsewu Tahun
2014/2015.

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah

VII A 10 20 30

VII B 20 10 30
VII C 19 13 32
VII D 13 17 30
VII E 21 10 31
VII F 22 10 32
VII G 20 12 32
VII H 18 13 31
VII I 22 10 32

JUMLAH 165 115 280
Sumber : Bagian Tata Usaha SMPNegeri 2 Pringsewu

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2006: 96) “Purposive sampling atau judgmental

sampling merupakan penarikan sampel secara purposive merupakan cara

penarikan sample yang dilakukan memiih subjek berdasarkan kriteria

spesifik yang dietapkan peneliti. Peneliti memberikan sampel pada kelas

VII yang berjumlah 30 siswa, karena pada kelas VII D kriteria suku-suku



50

yang ada, baik suku jawa, sunda, lampung, bali, cina, batak di kelas VII

sudah mewakilinya, sehingga peneliti menetapkan kelas VII sebagai

sampel pada penelitian.

Tabel 3.2 Suku Siswa Kelas VII di SMP Negeri 2 Pringsewu Tahun
Pelajaran 2014/2015

No Suku Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Jawa 6 7 13
2 Sunda 2 1 3
3 Lampung 3 4 7
4 Bali 1 1 2
5 Cina 1 1 2
6 Batak 0 3 3

Jumlah 13 17 30
Sumber : Bagian Tata Usaha SMPNegeri 2 Pringsewu

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Suharsimi Arikunto, 2010: 116).

Variabel merupakan “konsep sebagian gejala yang bervariasi yaitu

objek penelitian”. Dalam penelitian ini, variabel penelitiannya

dibedakan menjadi dua macam yaitu variabel bebas (X) dan variabel

terikat (Y).

a. Variabel yang mempengaruhi disebut juga variabel bebas,

dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah pemahaman

nilai toleransi antar suku (X).

b. Variabel yang dipengaruhi atau disebut juga variabel terikat,

dalam penelitian ini adalah sikap siswa dalam lingkungan sosial

(Y)
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2. Definisi Konseptual Variabel

a. Pengertian Pemahaman Nilai Toleransi Antarsuku adalah kemampuan

diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu.

Pemahaman nilai toleransi antarsuku adalah memahami terhadap nilai

toleransi antarsuku dengan menghargai akan perbedaan suku.

b. Pengertian Sikap Siswa dalam Lingkungan Sosial

Sikap adalah suatu kesadaran individu dalam menentukan tindakan

yang nyata atau yang akan datang yang mempengaruhi tingkah laku

baik tingkah laku yang mengarah pada hal positif atau  hal negatif .

3. Definisi Operasional Variabel

a. Pengertian pemahaman nilai toleransi antarsuku adalah penilaian terhadap

diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu.

Pemahaman nilai toleransi antarsuku adalah memahami terhadap nilai

toleransi antarsuku dengan menghargai akan perbedaan suku.

Indikator dalam variabel ini adalah :

1. Paham

2. Kurang Paham

3. Tidak Paham

b. Pengertian Sikap Siswa dalam Lingkungan Sosial

Sikap adalah penilaian terhadap suatu kesadaran individu dalam

menentukan tindakan yang nyata atau yang akan datang yang

mempengaruhi tingkah laku baik tingkah laku yang mengarah pada hal

positif atau  hal negatif. Indikator dalam variabel ini adalah :
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1. Sikap Menghormati

2. Sikap Menerima Keberagaman

3. Sikap Empati

D. Rencana Pengukuran Variabel

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka diperlukan

alat ukur yang tepat. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman nilai toleransi antarsuku diukur melalui tes

berdasarkan nilai yang diperoleh siswa berdasarkan skala 3 yaitu:

1. Paham

2. Kurang Paham

3. Tidak Paham

b. Sikap siswa dalam lingkungan sosial diukur melalui skala 1-3

yaitu:

1. Sangat Setuju

2. Setuju

3. Tidak Setuju

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada

dua teknik yaitu , teknik pokok dan teknik penunjang.
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1. Teknik Pokok

a. Tes Pemahaman

Test Pemahaman merupakan suatu teknik pengumpulan data

dengan cara membuat sejumlah pertanyaan atau soal yang diajukan

ke responden dengan maksud menjaring data dan informasi

langsung dari responden yang bersangkutan.

b. Skala Sikap

Menurut Sugiyono (2006: 107) “Skala likert digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok

orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial

ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya

disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau

pertanyaan.

2. Teknik Penunjang

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara datang

langsung kelapangan atau ke sekolah. Tujuan dari observasi ini adalah

membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian

ini.
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b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dokumen-dokumen

tertulis yang peneliti dapatkan dari SMP Negeri 2 Pringsewu berupa

arsip-arsip dan dokumen berupa data daftar guru, data daftar pegawai,

data nama siswa , profil sekolah, dan data visi dan misi sekolah .

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 168) “Validitas adalah suatu

ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu

instrumen”. Dengan demikian, untuk menentukan validitas item,

penulis melakukan langsung terhadap indikator-indikator yang

terdapat dalam penelitian ini dengan cara mengkonsultasikan kepada

pembimbing.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 53) menjelaskan bahwa untuk

menumbuhkan kemampuan alat pengumpulan data maka akan

diadakan uji coba angket, reliabilitas menunjukan bahwa suatu

instrumen dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat

pengumpulan data instrumen tersebut. Teknik yang digunakan dalam

pengujian reliabilitas angket adalah teknik belah dua yaitu ganjil dan

genap. Hasil dari kelompok ganjil dan genap dijumlahkan dengan

menggunakan cara korelasi product moment, yaitu sebagai berikut:
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Rxy= ∑ (∑ )(∑ )
{∑ (∑ ) } {∑ (∑ ) }

keterangan:

: Hubungan Variabel X Dan Y

X : Variabel Bebas

Y : Variabel Terikat:

N : Jumlah Responden

4). Untuk reliabilitas angket dengan menggunakan rumus spearman

brown, sebagai berikut:

= 2(rgg)1 + (rgg)
Keterangan:

Rxy: koefisien reliabilitas seluruh tes

Rgg: koefisien korelasi item ganjil dan genap instrument

( Sudjarwo 2009: 247)

5). Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat

Reliabilitas (Arikunto 2010: 331)

dengan kriteria sebagai berikut:

0,80 – 1,000 = Sangat Tinggi

0,60 – 0,799 = Tinggi
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0,40 – 0,599 = Cukup Tinggi

0,20 – 0,399 = Rendah

. > 0,20 = Sangat Rendah

G. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penyebaran angket maka, langkah selanjutnya

ialah melakukan analisis data. Untuk mengetahui panjang interval dari

kategori nilai tinggi sedang atau rendah akan dipergunakan teknik analisis

data yang menggunakan rumus:

= −
Keterangan:

I = Interval

NT = nilai tertinggi

NR = nilai terendah

K = jumlah kategori

(Sudjana, 2005: 280)

Kemudian untuk mengolah data, dan menganalisis data serta mengetahui

tingkat kebenaran responden, digunakan rumus sebagai berikut:= x 100%

Keterangan :

P = besar persentase

F = jumlah skor yang diperoleh item

N= jumlah perkalian item dengan responden

(Soerjono Soekanto, 2006: 269)
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Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 196) untuk menafsirkan banyaknya

presentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria sebagai berikut:

76%-100%    = Baik

56%-75%      = Cukup

40%-55%      = Kurang Baik

0%-39%        = Tidak Baik

Sedangkan untuk melihat keeratan hubungan antar variabel maka diuji

dengan rumus chi kuadrat menurut (Sudjana, 2005: 280) sebagai berikut:

X = (Oij − Eij)Eij
Keterangan:X = Chi Kuadrat

Oij    =  Banyaknya data yang diharapkan terjadi

= Jumlah kolom
Eij = Banyaknya data hasil pengamatan
= Jumlah baris
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Kriteria uji sebagai berikut :

a. Jika hitung lebih besar atau sama dengan tabel dengan tarif

signifikan 5% maka hipotesis diterima.

b. Jika hitung lebih kecil atau sama dengan tabel dengan tarif

signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefesien kontingen,

yaitu :

=
Keterangan:

C    = Koefisien kontingensi

= Chi kuadratN = Sampel
Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi

faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefesien kontingensi

maksimum. Harga C maksimum dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

= − 1



59

Keterangan := Koefesien kontinen maksimum

= Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria

Uji hubungan makin dekat dengan harga makin besar derajat asosiasi

antar faktor.

(Sutrisno Hadi, 2005: 282)


