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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

6. Metode Penelitian 

Dalam memecahkan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi, 

metodologi penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

penelitian ilmiah, di sini diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah 

yang akan diteliti sebelumnya, sehingga mamperoleh hasil yang diharapkan. 

 

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk memecahkan suatu masalah 

dan turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Menurut W.J.S 

Poerwadarminto (2006: 131) metode adalah cara yang telah diatur dan dipakai 

untuk mencapai maksud atau menyelidiki. Sedangkam menurut Winarno 

Surahmad (2006: 131) metode adalah cara utama untuk digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan.  

 

Metodologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang metode sedangkan 

metode penelitian adalah “Ilmu pengetahuan yang membahas jalan atau cara 

mengemukakan Teknik-Teknik beserta alat-alat sistematis untuk mencapai 

tujuan”. (Winarno Surahmat, 1989:105) 

 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional, 

karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat 
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sekarang secara sistematis dan faktual yang menuntut untuk segara dicarikan 

jalan keluarnya. 

 

Penggunaan metode deskriptif ini dianggap relevan untuk dipakai dalam 

penelitian ini, karena sasaran kajian ini berupa hubungan kegiatan 

ekstrakurikuler rohani Islam (Rohis) dengan tingkat pelanggaran tata tertib 

sekolah pada siswa kelas XI di SMA N 4 Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 

2009/2010. 

 

B.   Populasi dan Sampel 

1. Populasi  
 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas XI SMA N 4 

Bandar Lampung  yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler rohis yang 

berjumlah 30 orang. 

Tabel 3. Jumlah Siswa yang mengikuti Kegiatan Ekstrakulikuler 
ROHIS di SMA Negeri  4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 
2009/2010 

 
No. Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

Siswa Perempuan Laki-laki 

1. XI IPA 1 4 4 8 

2. XI IPA 2 5 2 7 

3. XI IPS 1 - 2 2 

4. XI IPS 2 2 1 3 

5. XI IPS 3 3 - 3 

6. XI IPS 4 4 1 5 

 Jumlah 20 10 30 

   Sumber : Ka. TU SMA N 4 Bandar Lampung 
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2. Sampel 
 

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti. Selanjutnya 

jika subyeknya kurang dari seratus maka lebih baik diambil semuanya, 

sehingga merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto, 1989: 107). 

Karena populasi dalam penelitian ini populasinya adalah semua siswa SMA 

N 4 Bandar Lampung  yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Rohani 

Islam (Rohis)  yang kurang dari 100 maka sesuai dengan pendapat di atas 

tidak ada penarikan sampel. Jadi penelitian ini merupakan penelitian 

populasi, artinya seluruh yang menjadi populasi menjadi sampel dalam 

penelitian ini (total sampling). 

 

C. Variabel  

1. Variabel Penelitian  

 
Menurut Suharsimi Arikunto (1991:91) variabel adalah objek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga variabel bebas dalam hal 

ini adalah Kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) ( X ) 

2. Variabel yang dipengaruhi atau disebut juga variabel terikat dalam hal ini 

adalah Tingkat pelanggaran tata tertib sekolah ( Y) 

 

 

 



29 
 

 
 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Kegiatan Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis). 

Kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) adalah kegiatan 

penunjang, pelengkap, dan penguat kegiatan intrakurikuler yang 

merupakan wadah proses pendidikan Rohani Islam (Rohis) untuk 

menyalurkan bakat atau dorongan potensi anak didik hingga mencapai 

taraf maksimal. 

 

Fungsi Organisasi Rohani Islam (Rohis) adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda 

kegiatan menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan 

dan mengandung pendidikan. 

2. Pengabdian bagi orang dewasa  

Bagi orang dewasa Rohani Islam bukan sekedar pengetahuan, tetapi 

suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. 

3. Alat bagi masyarakat dan organisasi  

Rahani Islam (Rohis) merupakan alat bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan juga alat bagi 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. 

 

Tujuan organisasi Rohani Islam (Rohis) adalah sebagai berikut: 

1. Menjadi manusia yang beriman, berkepribadian dan berwatak luhur 

serta :a)tinggi mental – moral – budi pekerti dan kuat keyakinan 

beragamanya, b)tinggi kecerdasan dan keterampilannya, c)kuat dan 

sehat fisiknya. 
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2. Menjadi warga Negara  Indonesia yang agamis,  berjiwa Pancasila, 

setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; sehingga 

menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup 

dan mampu menyelanggarakan pembangunan bangsa dan sistem. 

 

Tugas pokok Organisasi Rohani Islam (Rohis) adalah menyelenggarakan 

pendidikan dan pengetahuan tentang Rohani Islam bagi anak dan pemuda 

Indonesia, menuju ke tujuan organisasi Rohani Islam , sehingga dapat 

membentuk tenaga kader pembangunan yang Agamis, berjiwa Pancasila 

dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, 

yang berguna bagi bangsa dan negara. Kegiatan eksrtrakurikuler ini dapat 

dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut: 1) alat bagi 

masyarakat dan organisasi, 2) menjadi manusia yang berkepribadian dan 

berwatak luhur, 3) kegiatan yang menarik bagi anak dan pemuda, 

4)membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa. 

 

b. Tingkat Pelanggaran Tata Tertib Sekolah 

Tata Tertib adalah peraturan-peraturan yang mengikat seseorang atau 

kelompok guna menciptakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian 

orang tersebut atau kelompok orang tersebut. Bentuk dari pelanggaran-

pelanggaran itu dapat dilihat melalui indikator-indikator seperti: 1) tidak 

rapi dalam berpakaian, 2) terlambat hadir, 3) rambut gondrong, 4) tidak 

hadir tanpa keterangan, 5) merokok di lingkungan sekolah. 
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D.   Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah: 

a) Tingkat kegiatan ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis)  pengukurannya 

dilakukan dengan derajat: 

1) Setuju 

Apabila siswa memiliki partisipasi dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) sehingga mampu menumbuhkan 

kesadaran disiplin dalam melaksanaka tata tertib sekolah. 

2) Kurang Setuju 

Apabila siswa kurang memiliki partisipasi dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis)  sehingga mampu 

menumbuhkan kesadaran disiplin dalam melaksanaka tata tertib 

sekolah. 

3) Tidak Setuju 

Apabila siswa tidak memiliki partisipasi dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis)  sehingga mampu 

menumbuhkan kesadaran disiplin dalam melaksanakan tata tertib 

sekolah. 

 

Dari aspek yang dievaluasikan dalam angket dibuat pertanyaan dengan 

alternatif jawaban, dengan perhitungan: 

a. Jawaban A memiliki skor 3 yang menunjukkan kategori tinggi. 

b. Jawaban B memiliki skor 2 yang menunjukkan kategori sedang. 

c. Jawaban C memiliki skor 1 yang menunjukkan kategori rendah. 
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b) Tingkat pelanggaran tata tertib sekolah pengukurannya dilakukan 

dengan derajat: 

1) Setuju 

Apabila partisipasi siswa telah berhasil mencapai poin tinggi dalam 

melaksanakan tata tertib sekolah. 

2) Kurang Setuju 

Apabila partisipasi siswa telah berhasil mencapai poin sedang dalam 

melaksanakan tata tertib sekolah 

3) Tidak Setuju 

Apabila patrisipasi siswa telah berhasil mencapai poin rendah dalam 

melaksanakan tata tertib sekolah. 

 

Dari aspek yang dievaluasikan dalam angket dibuat pertanyaan dengan 

alternatif jawaban, dengan perhitungan: 

a. Jawaban A memiliki skor 3 yang menunjukkan kategori setuju. 

b. Jawaban B memiliki skor 2 yang menunjukkan kategori kurang setuju. 

c. Jawaban C memiliki skor 1 yang menunjukkan kategori tidak setuju 

 

E.  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan observasi kesekolah tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

2. Menyusun program  alat pengumpulan data atau kuesioner (angket) 

yang akan disebarkan.  
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3. Melaksanakan  uji coba soal pada siswa diluar sampel yang akan diteliti 

sebelum soal disebar pada siswa yang akan dijadikan sampel penelitian. 

4. Mengadakan penelitian dengan menyebarkan kuisioner kepada siswa 

kelas XI sebagai sampel penelitian 

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan  pengumpulan data dilakukan dalam ruang kelas, yaitu pada saat 

pembelajaran berlangsung. pengambilan data yaitu dengan teknik pokok dan 

teknik penunjang.  Teknik pokok terdiri dari angket, sedangkan teknik 

penunjang adalah kepustakaan.  Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data 

yang lengkap dan valid sehingga nantinya dapat mendukung keberhasilan 

dalam penelitian ini. 

1. Angket 

Teknik angket atau kwesioner merupakan suatu Teknik pengumpulan 

data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan 

responden. 

 

Dengan maksud  menjaring data dan informasi langsung dari responden 

yang bersangkutan. Sasaran angket adalah siswa-siswi kelas XI SMA N 4 

Bandar Lampung . Angket dalam penelitian ini dipakai karena data yang 

diperlukan adalah angka-angka yang berupa skor nilai, untuk 

memperoleh data utama dan dianalisis. Setiap tes memiliki tiga alternatif 

jawaban yaitu (a), (b), (c), dan masing-masing mempunyai skor atau 

bobot nilai yang berbeda.  
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Menurut Muhammad Natsir (1988:403) yaitu: 

1. jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor 

tiga (3)  

2. jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau 

skor dua (2) 

3. jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau 

skor satu (1) 

 

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui nilai tertinggi adalah tiga 

(3) dan nilai terendah adalah satu (1). 

 

2. Kepustakaan 

Teknik kepustakaan digunakan untuk mencari data dan informasi teoritis 

dalam menunjang penelitian yang berkenaan dengan masalah yang akan 

diteliti, dengan cara mempelajari berbagai macam buku, media massa, 

dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. 

 

G.  Uji Instrumen Penelitian 

 
Instrumen adalah alat untuk merekam informasi yang akan dikumpulkan. 

Banyak macam instrumen dalam penelitian antara lain : wawancara, 

kuesioner, tes, observasi, dan lain-lain. 
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a. Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 153) pengertian validasi adalah 

ukuran sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang telah diinginkan secara mantap. 

 
b. Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan, suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai tarap kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. Menurut Suharsimi Arikunto (1993: 

86) realibilitas adalah ketetapan suatu tes dapat diteskan pada objek yang 

sama untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya melihat kesejajaran 

hasil. 

 
Jadi suatu alat ukur itu mempunyai reabilitas, jika hasil pengukuran 

dilakukan tidak berbeda walaupun diukur pada situasi lain, untuk 

melakukan alat ukur maka sebelumnya dilakukan uji coba. 

 

Untuk menguji coba angket dengan menggunakan Teknik belah dua dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyebarkan angket kepada 10 orang diluar responden 

2. Hasil uji coba dikelompokkan kedalam item ganjil dan genap 

3. Hasil item ganjil dan genap, dikoreksikan dengan rumus product moment 

yaitu: 
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Dimana:  

rxy  : hubungan veriabel x dan y 

xy   : product dari gejala x dan y 

x     : variabel bebas 

y     : variabel terikat 

N     : jumlah responden 

(Sutrisno Hadi, 1989:318) 

 
Kemudian dicari reliabilitas dengan menggunakan rumus Sperman Brown agar 

diketahui seluruh koefisien seluruh item. 
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Dimana: 

rxy : Koefisien reliabilitas seluruh tes 

rgg : Koefisien korelasi item ganjil dan genap  

(Sutrisno Hadi, 1981:37) 

 
Kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut: 

0,90 – 1,00 = reliabilitas tinggi 

0,50 – 0,89 = reliabilitas sedang  

0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah (Manasse Malo dkk, 1985:139) 
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H.  Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari tes siswa kemudian diuji hipotesisnya. Untuk menguji 

hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini , diperlukan suatu analisa data 

untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan setelah data 

terkumpul yaitu dengan mengidentifikasikan data, penyeleksi dan selanjutnya 

klasifikasi data kemudian menyusun data. Adapun Teknik Pengujian keeratan 

hubungan dilakukan dengan menggunakan rumus yaitu: 

 





B

i

K

d Eij

EijOij
X

1: 1:

2
2  

Keterangan : 

2  = Chi Kuadrat 




B

jI

 = Jumlah baris 




K

Ij

 = Jumlah kolom 

ij0
 = Frekuensi pengamatan 

ijE
 = Frekuensi yang diharapkan 

 
Kriteria uji hipotesis adalah  

H0 ditolak jika 2  hit < tab dengan signifikansi 5 % 

(Sudjana, 1992 : 280)  

 

Untuk menguji hipotesis yang kedua digunakan tabel kontrol Chi Kuadrat, 

dengan kriteria uji : H1 diterima jika 2  hit ≥ 2  tab pada taraf signifikansi 

5% N: 25. 
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Untuk mengolah dan menganalisis data, akan digunakan teknik analisis data 

dengan merumuskan : 

I = 
K

NRNT 
 

Keterangan : 

I : Interval 

NT : Nilai Tertinggi 

NR : Nilai Terendah 

K : Kategori 

(Sutrisno Hadi, 1986 : 12) 

 

Untuk menguji keeratan maka digunakan rumus kontigensi sebagai berikut : 

nX

x
C




2

2

 

Keterangan : 

C : Koefisien Kontigensi 

2X : Chi Kuadrat 

n : Jumlah Sampel 

 

Agar C diperoleh dapat dipakai untuk derajat asosiasi antara faktor-faktor 

diatas maka harga C dibandingkan koefisien maksimum yang biasa terjadi 

maka harga maksimum ini dapat dihitung dengan rumus: 
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m

m
Cmaks

1
  

Keterangan : 

maksC : Koefisien kontigen maksimum 

m    : Harga maksimum antara baris dan kolom 

1    : Bilangan konstan 

(Sutrisno Hadi, 1989 : 317) 

Makin dekat harga c pada c maksimum maka makin besar derajat asosiasi 

antara variabel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


