
BAB III

Metodologi Penelitian

A. Metode Penelitian

Suatu kegiatan penilitian diperlukan suatu metode penelitian agar dapat menemukan

data yang valid dan faktual serta dalam usaha mengadakan analisa secara logis dan

rasional.  Dalam penelitian diperlukan metode penelitian, tujuannya adalah agar

penelitian dapat mencapai hasil yang dikehendaki guna menentukan data dan

pengembangan suatu pengetahuan serta untuk menguji suatu kebenaran ilmu

pengetahuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif,

dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penggunaan metode penelitian deskriptif

ini karena bersifat memaparkan, menuturkan, menafsirkan data yang ada dan

pelaksanaannya melalui pengumpulan, penyusunan analisa dan pemecahan masalah

yang sedang dihadapi pada masa sekarang.

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini

mendeskripsikan persepsi Resimen Mahasiswa terhadap fenomena tawuran antar

pelajar Di Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015
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B. Populasi

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota aktif Resimen Mahasiswa YON 201

Pemukul UNILA.

Tabel 3.1 daftar  jumlah anggota aktif  Resimen Mahasiswa YON 201 Pemukul UNILA

No Angkatan Jumlah

1 31 4 orang

2 33 4 orang

3 34 5 orang

4 35 6 orang

Jumlah personil 19 orang

Sumber : Data Kepala Seksi Personil Menwa YON 201 Pemukul UNILA

Berdasarkan tebel 3.1  bahwa dapat diketahui jumlah personil anggota Menwa

berjumlah 19 orang dari 4 angkatan yang merupakan anggota aktif Menwa yon 201

Pemukul Universitas Lampung.

Diambilnya 4 angkatan sebagai  populasi dari mulai angkatan 31 sampai angkatan

35 karena dari keseluruhan angkatan tersebut merupakan angggota Resimen

Mahasiswa yang aktif, sedangkan  angkatan mulai dari 1 sampai 30 merupakan

dewan senior dimana anggota Resimen Mahasiswa yang sudah tidak aktif lagi
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dalam kegiatan keorganisasian, oleh karena itu mulai dari angkatan 1 sampai

dengan 30 tidak bisa dijadikan populasi

Adapun jumlah sampel pada setiap angkatan Resimen Mahsiswa Yon 201

Pemukul Unila sebagai berikut :

Tabel 3.2 jumlah anggota Resimen Mahasiswa yang menjadi sampel

No Angkatan Jumlah personil Presentase sampel

1 31 4 100% 4

2 33 4 100% 4

3 34 5 100% 5

4 35 6 100% 6

Jumlah 19 100% 19

Sumber: Data Olahan Penelitian

Tabel 3.2 menjelaskan bahwa jumlah sampel yang akan digunakan dalam

penelitian ini sebagai sampel dengan karakteristik yang sama yaitu sebagai

anggota Resimen Mahasiswa Universitas Lampung Yon 201 Pemukul.

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Persepsi Resimen Mahasiswa Yon

201 Pemukul Unila .
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2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah fenomena tawuran

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Persepsi Resimen Mahasiswa

Persepsi Resimen Mahasiswa diartikan sebagai pandangan atau tanggapan

pemilih pemula mengenai suatu hal yang terbentuk dari pengalaman,

pengamatan dan pengindraan yang terjadi disekitarnya.

b. Fenomena Tawuran

Suatu  kejadian atau peristiwa yang terjadi yang  diartikan sebagai hal-hal

yang dinikmati oleh panca indra dan dapat ditinjau secara ilmiah yang

berwujud  tawuran atau  perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan

beramai-ramai.

2. Definisi Operasional

a. Persepsi Resimen Mahasiswa

Persepsi Resimen Mahasiswa dalam penelitian ini adalah pandangan atau

tanggapan yang disampaikan Menwa Unila setelah melihat fenomena-

fenomena sosial  khususnya fenomena tawuran antar pelajar . Diukur melalui

indikator pemahaman yang menggunakan pertanyaan tes dengan skala

pemberian skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0 untuk jawaban salah, serta

diukur melalui indikator tanggapan dan harapan dengan skala: 3: setuju, 2:

kurang setuju, 1: tidak setuju.

b. Fenomena Tawuran
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Suatu  kejadian atau peristiwa yang terjadi yang  diartikan sebagai hal-hal

yang dinikmati oleh panca indra dan dapat ditinjau secara ilmiah yang

berwujud  tawuran atau  perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan

beramai-ramai. Diukur dari indikator – indikator penyebab fenomena tawuran

dengan skala  3: setuju, 2: kurang setuju, 1: tidak setuju.

E. Kriteria Rincian Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah:

1.  Persepsi Resimen Mahasiswa terhadap fenomena tawuran antar pelajar diukur

dengan indikator sebagai berikut:

a. Pemahaman

b. Tanggapan

c. Harapan

2.  Fenomena tawuran antar pelajar berdasarkan persepsi Resimen Mahasiswa

diukur dengan melalui indikator penyebab fenomena tawuran seperti :

ketidak harmonisan,gengsi,dan labil dengan menggunakan angket skor skala

1-3 yaitu:

a. Setuju

b. kurang Setuju

c. Tidak Setuju

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pokok

Teknik pokok pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
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a. Angket

Teknik angket atau kuisioner bertujuan untuk mendapatkan data tentang

persepsi pemilih pemula terhadap atribut sosialisasi politik. Cara yang

digunakan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada responden yang

berdasarkan indikator-indikator penelitian. Yaitu: indikator pemahaman

yang menggunakan pertanyaan tes dengan skala pemberian skor 1 (satu)

untuk jawaban benar, skor 0 (nol) untuk jawaban salah, dan indikator

tanggapan dan indikator harapan yang menggunakan pertanyaan berbentuk

pilihan ganda berdasarkan tiga alternatif jawaban, (a),(b), dan (c) yang

masing-masingnya diberi skor. Kriterianya adalah:

1. Skor 3 (tiga) untuk jawaban yang sesuai dengan harapan (Setuju)

2. Skor 2 (dua) untuk jawaban yang mendekati harapan (Kurang Setuju)

3. Skor 1 (satu) untuk jawaban yang jauh dari harapan (Tidak Setuju)

Angket yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup sehingga

responden tinggal memilih alternatif jawaban yang tersedia pada angket.

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lebih

jelas dari responden. Bentuk wawancaranya tidak terstruktur atau

wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

wawancara yang tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan

ditanyakan untuk mendapatkan keterangan yang lebih luas. Wawancara
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dilakukan ke semua populasi yaitu semua anggota Resimen Mahasiswa

yang aktif dan pihak-pihak yang dirasa memiliki informasi-informasi

yang dirasa perlu untuk menunjang data penelitian

b. Observasi

Observasi ini untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data secara

langsung terhadap objek penelitian dan keadaan tempat penelitian serta

keadaan umum lingkungan disekitar tempat penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tertulis dan

tercatat di Mako Menwa Unila. Baik mengenai jumlah anggota sebagai

subjek penelitian, maupun untuk mendapatkan data-data pelengkap

lainnya yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian ini

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan tindakan menunjukkan kevalidan suatu instrumen.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 211) bahwa “sebuah instrumen dikatakan

valid apabila dapat diukur, apabila dapat diungkapkan data dari variabel yang

hendak diteliti dengan tepat”.

Adapun uji validitas dalam penelitian ini dilihat dari logika validity dengan cara

“judgement” yaitu dengan mengkonsultasikan kepada beberapa ahli penelitian dan

tenaga pengajar di lingkungan FKIP Universitas Lampung. Dalam penelitian ini

peneliti melakukannya dengan cara konsultasi kepada dosen pembimbing yang

kemudian diambil revisinya. Untuk validitas angket, peneliti mengadakan uji coba

dengan kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator
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variabel yang kemudian dikonstruksikan menjadi item-item pertanyaan dan koreksi

angket.

2. Uji reliabilitas

Penelitian yang menggunakan uji coba angket, dalam pelaksanaannya memerlukan

suatu alat pengumpulan data yang harus diuji reliabilitasnya. Menurut Suharsimi

Arikunto (2010: 160), “reliabilitas menunjukan pengertian bahwa suatu intrumen

dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena intrumen

tersebut sudah baik”.

Adapun Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan uji reliabilitas

angket adalah sebagai berikut:

1. Uji coba angket kepada 10 (sepuluh) siswa di luar responden

2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap (teknik belah

dua)

3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product Moment, yaitu:

rxy= ∑ (∑ )(∑ )
∑ –(∑ ∑ –(∑

Keterangan:

rxy = Koefisien kolerasi antara gejala x dan gejala y

x = Skor gejala x

y = Skor gejala y

n = Jumlah Sampel (Suharsimi, 2010: 331).
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4 Untuk reliabilitas angket dengan menggunakan rumus Spearman Brown agar

diketahui koefisien seluruh item, menurut Sutrisno Hadi (2004: 37) yaitu

dengan cara sebagai berikut:

= 2( )1 +
Keterangan:

rxy : Koefisien reliabilitas seluruh item.

rgg : Koefisien korelasi item ganjil dan genap.

5 Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan

kriteria menurut Manase Malo (1986: 139), sebagai berikut:

0,90 - 1,00 : Reliabilitas Tinggi.

0,50 – 0,89 : Reliabilitas Sedang.

0,00 – 0,49 : Reliabilitas Rendah..

H. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penyebaran angket, langkah selanjutnya ialah

melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan

fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut diteliti secara deskriptif dengan

mencari dan mengumpulkan informasi-informasi yang mempunyai relevansi

dengan tujuan penelitian.

Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan dalam bentuk uraian,

memberikan gambaran atas suatu keadaan yang sejelas mungkin. Selanjutnya

disimpulkan untuk mengolah dan menganalisis data, dengan menggunakan rumus

interval yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1986:12), yaitu:



38

= −
Keterangan:

I : Interval

NT : Nilai tertinggi

NR : Nilai terendah

K : Jumlah kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

= 100%
Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah alternatif jawaban

N = Jumlah antar item dan responden.

Selanjutnya bahwa untuk menafsirkan banyaknya persentase dari hasil analisis

yang diperoleh digunakan kriteria persentase sebagai berikut:

76% - 100% : Positif

56% - 75% : Cenderung Positif

40% - 55% : Cenderung Negatif

0-39%        : Negatif.


