
 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

korelasional, untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep atau 

nilai-nilai dari variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam 

penelitian ini menjelaskan tentang Peran Organisasi Kesiswaan Kelompok 

Ilmiah Remaja Terhadap Pembentukan Sikap Ilmiah Siswa.  

 

B. Populasi dan Sampel  

 

 

Populasi merupakan suatu komponen terpenting dalam penelitian, 

mengingat populasi akan menentukan validitas data dalam penelitian, 

menurut Nawawi (dalam Margono 2007 : 141) “ populasi merupakan 

keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, 

benda-benda, tumbuhan, fenomena, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki sumber karakteristik tertentu dalam 

suatu penelitian”. Sedangkan menurut Sugiono (2009:117) menyatakan 

bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan”.  
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Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi yang dimaksud adalah 

seluruh siswa dan siswi  MAN 1 Model Bandar Lampung yang mengikuti 

organisasi KIR yang berjumlah 30 siswa. dalam penelitian ini tidak 

menggunakan sampel karena objek yang diteliti dapat dijangkau semua.  

 
 

C. Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel dan Rencana 

Pengukuran Variabel. 

1. Variable penelitian  

a. Variabel bebas (X)  

Variabel yang mempengaruhi atau disebut dengan variabel bebas 

denagn simbol (X) dalam penelitian ini adalah Pengaruh kegiatan 

Organisasi Kesiswaan Kelompok Ilmiah Remaja 

b. Variabel terikat (Y) 

Variabel yang dipengaruhi atau disebut dengan variabel terikat 

dengan simbol (Y) dalam penelitian ini adalah sikap ilmiah siswa.  

 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Organisasi Kesiswaan Kelompok Ilmiah Remaja 

Organisasi Kesiswaan Kelompok Ilmiah Remaja merupakan 

sebuah organisasi yang didirikan oleh siswa maupun siswi yang 

berada pada jenjang pendidikan SMP maupun SMA. Organisasi 

Kelompok Ilmiah Remaja bersifat program ekstrakurikuler yang 

artinya semua aktivitas kegiatan organisasi ini dilaksanakan di luar 

jam pelajaran sekolah. Organisasi Kelompok Karya Ilmiah Remaja 



43 
 

dibentuk bertujuan sebagai stimulus untuk membangkitkan rasa 

keingintahuan, kemampuan berpikir, meningkatkan kreativitas dan 

menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi  

Adapun indikator dalam variabel ini adalah intensitas kegiatan, 

pelatihan dan tujuan kegiatan 

 

b. Pembentukan Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah dalam penelitian adalah sikap yang dimiliki siswa 

dalam mengikuti dan menerima pelajaran di dalam kelas dengan 

pengukuran indikator: sikap berpikir terbuka dan berkerjasama, 

sikap berpikir kritis dan sikap penemuan dan kreativitas. 

 

3. Rencana pengukuran variabel 

Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Organisasi kelompok Ilmiah Remaja diukur menggunakan 

angket indikator dengan tujuan organisasi kelompok ilmiah 

remaja. Dengan pengukuran indikator : intensitas kegiatan, 

pelatihan dan tujuan kegiatan 

b. Pengembangan sikap ilmiah diukur menggunakan angket 

berdasarkan kriteria yaitu setuju, kurang setuju dan tidak 

setuju. Jika setuju diberikan skor 3, kurang setuju diberikan 

nilai 2 dan tidak setuju diberikan nilai 1. Dengan pengukuran 

indikator : toleran, kritis dan kreatif 
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D. Teknik Pengumpulan data 

 

 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik 

pengumpulan data. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan hasil data yang 

lengkap yang nantinya akan mendukung keberhasilan penelitian. Untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian ini, maka 

pengumpulan datanya akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Teknik Pokok 

a. Angket 

Angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan daftar pertanyaan untuk dijawab responden. Dalam 

penelitian ini digunakan angket tertutup sehingga responden hanya 

menjawab pertanyaan yang alternatif jawabannya  sudah ada, diberikan 

oleh subjek penelitian ini untuk mengetahui tingkat peran organisasi 

kesiswaan kelompok ilmiah remaja terhadap pembentukan sikap 

ilmiah siswa MAN 1 Model Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015, 

angket ini dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda yang bersifat 

tertutup, sehingga item memiliki alternatif kemungkinan jawaban a, b, 

dan c yang masing-masing diberi : 

a) Skor 3 untuk jawaban yang sesuai dengan harapan.  

b) Skor 2 untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan  

c) Skor 1 untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan.  
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2. Teknik  Penunjang 

a. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu suatu pengambilan data yang diperoleh 

dari informasi, keterangan ataupun fakta-fakta berhubungan 

dengan obyek penelitian. 
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E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

1. Uji validitas 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah logical validity,  

yaitu dengan mengonsultasikan dengan dosen pembimbing, 

berdasarkan konsultasi tersebut dilakukan perbaikan.  

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan instrumen  yang cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena intrument 

tersebut sudah cukup baik sehingga mampu mengungkapkan data yang 

dapat tepercaya (Arikunto, 2006 : 170) 

Uji reliabilitas dalam sebuah penelitian wajib dilakukan. Uji reliabilitas 

angket dapat ditempuh dengan : 

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden. 

2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap.  

3. Hasil item ganjil dan genap dikoreksi dengan product moment 

yaitu : 

 

     
   

        
 

      
     

 
      

     

 
 

 

Keterangan: 

   : Koefisien korelasi antara gejala x dan y 

xy   : produk dari gejala x dan y 

X  : Variabel Bebas 
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Y  : Variabel terikat 

N  : Jumlah responden 

(Sutrisno Hadi, 1989 : 318) 

4. Kemudian untuk mengetahui reliabilitas seluruh quisioner 

digunakan rumus Spearman Brown sebagai berikut : 

     
      

     
 

Keterangan : 

     koefisien reliabilitas seluruh item 

    = Koefisien Korelasi item ganjil dan genap 

(Sutrisno Hadi, 1989:37) 

5. Hasil analisa kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas, 

dengan kriteria sebagai berikut : 

Antara 0,90 - 1,00 = tinggi 

Antara 0,50 - 0,89 = sedang  

Antara 0.00 – 0,49 = rendah 

(Suharsih Arikunto, 2006 :78) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu 

dengan mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan 

klasifikasi data kemudian menyusun data. Adapun tekniknya sebagai 

berikut : 

1. Untuk menentukan klasifikasi skor (nilai tinggi, sedangkan atau 

rendah) menggunakan rumus interval, yaitu : 
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I=
     

 
 

Keterangan : 

I  = Interval 

NT  = Nilai Tertinggi 

NR  = Nilai Terendah 

K  = Kategori 

(Sutrisno Hadi, 1986 : 12) 

 

2. Kemudian untuk mengolah data dan menganalisis data serta 

mengetahui tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase 

berikut : 

P= 
 

 
       

Keterangan : 

P = Persentase  

F = Jumlah jawaban dari seluruh item 

N = Jumlah perkawinan item dengan responden  

(Ali, 1985:184) 

Untuk mendefinisikan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan 

kriteria sebagai berikut : 

 76% - 100% = Baik 

 56% - 75%   = Cukup 

 40% - 55%   = Tidak Baik 

 (Suharsimi Arikunto) 
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3. Untuk menguji keeratan hubungan menggunakan rumus Chi Kuadrat 

yaitu : 

      
        

   

 

   

 

   

 

Keterangan : 

   = Chi Kuadrat 

  
   = Jumlah Baris 

  
   = Jumlah Kolom 

    = Banyaknya data yang diharapkan terjadi 

    = Banyaknya data hasil pengamatan 

(Sudjana, 1966 :280) 

Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

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

signifikan 5% maka hipotesis diterima. 

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

signifikan 5% maka hipotesis ditolak. 

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefisien 

kontigensi C, hal ini dilakukan untuk mengetahui derajat asosiasi atau 

ketergantungan antara Kegiatan Organisasi Kesiswaan KIR terhadap 

pembentukan sikap ilmiah siswa yaitu sebagai berikut : 

C=  
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Keterangan : 

    C = Koefisien kontingen  

           = Chi kuadrat 

    n  = Jumlah sampel 

(Sudjana, 2002:282) 

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat 

asosiasi faktor- faktor, maka harga C dibandingkan  dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

       
   

 
 

Keterangan : 

      = Koefisien kontingen maksimum 

  = harga minimuman antara banyak barisan dan kolom dengan 

kriteria uji pengaruh makin dekat dengan       Makin 

besar derajat asosiasi antar faktor. (Sudjanah, 2002 : 282) 

Kemudian dilakukan perbandingan antara nilai C dan      dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

    = 
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Kemudian untuk mendefinisikan tingkat keeratan atau korelasi antar 

variabel digunakan kriteria sebagai berikut : 

0,00 – 0,199 : Sangat Rendah  

0,2 – 0,399 : Rendah  

0,40 – 0, 599 : Sedang 

0,60 – 0,799  : Kuat  

0,80 – 1,00 : Sangat Kuat 

(Sugiyono, 2009 : 257) 

 


