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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam menyelesaikan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi 

metodelogi penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

penelitian ilmiah disini di perlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah 

yang akan di teliti sebelumnya, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. 

 

Menurut Sukmadinata (2006 : 72) “Penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada. Fenomena itu bias berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena 

lainnya”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, karena dapat membantu memecahkan masalah yang ada dalam 

penelitian dengan mencari data, mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

menyusun, menjelaskan, menganalisis serta menafsirkannya.  

 

Sejalan dengan defenisi di atas maka penggunaan metode deskriptif ini sangat 

cocok dalam penelitian ini, karena sasaran kajian penelitian ini berupa 

pengaruh pelayanan dan pembinaan terhadap peningkatan keterampilan dan 
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penyediaan fasilitas anak asuh dalam membentuk kemandirian di Panti Sosial 

Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung tahun 2014. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah Anak Asuh Panti Sosial Bina Asuhan 

Anak Remaja Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2014 . Untuk lebih 

jelasnya populasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 . Populasi Anak Asuh atau Siswa Panti Sosial Bina Asuhan  

Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung Tahun 2014 

 

No 

Jenis 

Kelamin 

Keterampilan 

Jumlah 
Service 

Motor 

Menjahit Tata 

Boga 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan 

32 

0 

5 

20 

0 

13 

37 

33 

 32 25 13 70 

 

Sumber : Staf administrasi Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja  

Raden Intan Bandar Lampung tahun 2014 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam 

penelitian. Menurut Mohammad Ali (1997:62), ”sampel merupakan 

sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian yang dianggap 

mewakili seluruh populasi dan diambil menggunakan teknik tertentu”. 

Sedangkan Suharsimi Arikunto (1999:107) mengemukakan bahwa 

”apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau 

lebih dari 100 dapat diambil 10-15 % atau 20-25 % atau lebih”. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena subjeknya 

hanya berjumlah 70 orang. 

 

C. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

a. Variabel Bebas yaitu pengaruh pelayanan dan pembinaan Panti Sosial 

Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung tahun 

2014. Diberi simbol (X). 

Secara operasional variabel dalam penelitian ini adalah pelayanan dan 

pembinaan oleh pengelola Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja 

Raden Intan Bandar Lampung tahun 2014, yaitu: 

1. Sistem pelayanan 

2. Bentuk pembinaan 

3. Upaya memebentuk karakter 
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b. Variabel Terikat yaitu variabel yang di pengaruhi disebut variabel Y 

yang menjadi variabel Y dalam penelitian ini adalah sikap kemandirian 

pada anak asuh di Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden  

Intan Bandar Lampung tahun 2014. 

 

D. Definisi Oprasional 

Untuk memahami objek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas 

maka di perlukan pendefinisian variabel secara oprasional. 

a. Pelayanan dan Pembinaan Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja 

Raden Intan Bandar Lampung, yaitu segala bentuk pengaruh pelayanan 

dan pembinaan yang diberikan kepada anak asuh panti sosial. Dengan 

indikator sebagai berikut : 

1. Sistem pelayanan 

Sistem pelayanan yang diberikan oleh panti sosial terhadap anak-anak 

asuh nya dalam bentuk fasilitas yang baik yang diberikan kepada anak 

asuh agar pembelajaran atau pemberian materi dapat dicerna dengan 

baik juga seperti penempatan pada asrama, makan yang diberikan oleh 

pihak panti, pakaian seragam, alat tulis, dan alat kebersihan. 

2. Bentuk pembinaan 

Bentuk pembinaan oleh staf panti kepada anak-anak asuh dalam 

kehidupan sehari-hari mereka saat berada pada panti sosial seperti 

binaan dalam memberikan keterampilan-keteampilan seperti 

keterampilan tata rias, menjahit putra dan putri, elektronik dan servis 

motor. 
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3. Upaya membentuk karakter 

Upaya membentuk karakter yang dilakukan oleh pengelola panti dari 

kegiatan yang diprogramkan dalam membentuk karakter anak asuh 

panti sosial seperti adanya kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK) anak 

asuh dapat berkerjasama dalam dunia usaha/swasta dan kegiatan bakti 

sosial. 

b. Sikap kemandirian pada Anak Asuh Panti Sosial Bina Asuhan 

Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung, proses 

menggerakan dorongan diri dalam diri individu untuk potensi 

dirinya tanpa ada tekanan atau pengaruh asing di luar dirinya. 

Dengan indikator sebagai berikut : 

1. Mendukung 

Adanya pengaruh pelayanan dan pembinaan panti sosial yang 

Mendukung apabila sikap kemandirian anak-anak di panti sosial 

tinggi sudah banyak anak asuh yang lebih mandiri dengan memilki 

sikap lebih bertanggung jawab, dapat menyelesaikan masalah 

sosialnya juga dapat memenuhi kebutuhannya. 

2. Kurang Mendukung 

Adanya pengaruh pelayanan dan pembinaan panti sosial yang 

Kurang Mendukung apabila sikap kemandirian anak-anak panti 

sosial sudah memiliki kemandirian yang baik dan juga dapat 

menyelesaikan masalah sosialnya dan memenihi kebutuhannya 

tetapi juga masih perlu diberikan pengawasan yang lebih ekstra 

kepada anak asuhnya dan pemberian motivasi yang lebih. 
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3. Tidak Mendukung 

Adanya pengaruh pelayanan dan pembinaan dikatakan Tidak 

Mendukung apabila anak-anak asuh masih tidak mengerti akan 

kemandirian itu dan masih lemahnya sikap mereka dalam 

kemandirian dan sikap menyelesaikan masalah sosialnya. 

 

E. Rencana Pengukuran Variabel 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka diperlukan alat ukur yang 

tepat. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelayanan dan pembinaan panti sosial diukur degan angket tertutup dengan 

indikator sistem pelayanan, bentuk pembinaan dan upaya membentuk 

karakter setiap angket mempunyai tiga alternatif jawaban a, b dan c yang 

meliputi: 

a. Memiliki jawaban yang dikehendaki diberikan nilai 3 (tiga); 

b. Memiliki jawaban yang kurang dikehendaki diberikan nilai 2 (dua); 

c. Memiliki jawaban yang tidak dikehendaki diberikan nilai 1 (satu). 

2. Sikap kemandirian juga diukur dengan angket tertutup dengan indikator 

tinggi, sedang dan rendah yang setiap angket juga memiliki tiga 

kemungkinan jawab a, b dan c yang meliputi: 

a. Memiliki jawaban yang dikehendaki diberikan nilai 3 (tiga); 

b. Memiliki jawaban yang kurang dikehendaki diberikan nilai 2 (dua); 

c. Memiliki jawaban yang tidak dikehendaki diberikan nilai 1 (satu). 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Pokok   

a. Angket 

 teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket. 

Angket atau kuisioner yang berisi daftar pertanyaan yang secara tertulis 

yang terdiri dari item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian 

dan akan dijawab oleh responden penelitian. Jenis angket penelitian yang 

akan digunakan adalah tertutup yaitu item-item dari pertanyaan yang 

sudah disertai alternatif jawaban yang harus dipilih oleh responden. 

Angket dalam penelitian ini dipakai karena data yang di perlukan berupa 

angka yaitu berbentuk skor nilai, tujuannya untuk memperoleh data 

utama yang kemungkinan data tersebut akan dianalisis. 

 

2. Teknik Penunjang 

Teknik penunjang dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumentasi, teknik-teknik tersebut digunakan sebagai data pelengkap. 

 

a. Wawancara 

Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dan pengumpul data yang 

diperoleh dari staf pengelola dan anak asuh Panti Sosial Bina Asuhan 

Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung. Data yang diperoleh 

sebagai data pelengkap atau data penunjang yang tidak dianalisis.  
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b. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, dalam 

pelaksanaannya penulis mencari sumber-sumber tertulis di lokasi 

penelitian yang berhubungan dengan jumlah siswa, jumlah buku 

pelajaran yang tersedia, dan prestasi belajar siswa. 

 

E.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Dalam penelitian ini untuk menentukan Validitas Item Soal dilakukan 

kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator 

yang dipakai. Validitas yang digunakan yaitu Logical Validity dengan cara  

judment yaitu dengan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing yang 

ada dilingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan FKIP Unila. Berdasarkan konsultasi tersebut diadakan 

revisi perbaikan sesuai dengan keperluan. 

 

2.  Uji Reliabilitas 

Dalam melakukan suatu penelitian yang menggunakan ujicoba angket, 

diperlukan suatu alat pengumpul data, yaitu Uji Reliabilitas. Menurut 

Suharsimi Arikunto, (1982:151), ”bahwa untuk menumbuhkan 

kemantapan alat pengumpul data maka akan diadakan uji coba angket, 

Reliabilitas menunjukan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk 

dipergunakan sebagai alat pengumpul data instrumen tersebut sudah baik”. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 
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a. Menyebar angket untuk diujicobakan kepada 10 orang diluar 

responden. 

b. Untuk menguji reliabilitas soal angket digunakan teknik belah 

dua/ganjil genap. 

c. Mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan korelasi Product 

Moment yaitu: 
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Dimana:  rxy : penngaruh variabel X dan Y 

       x :  Variabel bebas 

       y : Variabel terikat 

       N :  Jumlah responden 

d.  Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus  

Spearman Brown (Sutrisno Hadi 1996:37), agar diketahui koefisien 

seluruh item, yaitu: 

  
 

rgg

rgg
rxy




1

2
 

Dimana:  rxy : Koefisien reliabilitas seluruh tes 

  Rgg  : Koefisien korelasi item ganjil genap 

 

Adapun kriteria reliabel menurut Manase Malo (1989:139), adalah 

sebagai berikut: 

 0,90 - 1,00  = Reliabilitas Tinggi 
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 0,50 – 0,89 = Reliabilitas sedang 

0,00 – 0,49 = Reliabilitas Rendah 

 

F.   Teknik Analisis Data 

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Data yang 

terkumpul dianalisis dengan mengidentifikasi data, dan selanjutnya dilakukan 

klasifikasi data. Adapun tekniknya sebagi berikut:  

Teknik menggunakan rumus Chi Kuadrad yaitu:  

Rumus : 

 

 




B

ji

K

ij Eij

EijOij
X

2

2  

 

Keterangan : 

2X  = Chi Kwadrat 




B

ji

 = Jumlah baris 




K

ij

 = Jumlah kolom 

Oij  = Frekuensi pengamatan 

Eij  = Frekuensi yang diharapkan 

(Sudjana, 1966:280) 

 


