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III. METEDELOGI PENELITIAN 
 
 

3.1 Metode Penelitian 

Setiap penelitian diperlukan adanya metode atau cara untuk mencapai suatu 

tujuan penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Adapun 

metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Ali (1984: 120) 

mengemukakan bahwa: “metode penelitian deskriptif digunakan untuk 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang, yang akan 

datang, dilakukan dengan langkah pengelolaan data, membuat gambaran tentang 

sesuatu dengan ara obyektif mengadakan perbaikan”. 

 
Selain itu, pendapat lain dikemukakan oleh Whitney dalam Arikunto (2010: 29) 

menjelaskan bahwa: 

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 
Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta 
tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, 
termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-
pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-
pengaruh dari suatu fenomena. 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini berhubungan 

dengan masalah-masalah kekinian di dalam masyarakat dan memerlukan suatu 

analisis dan kebenarannya. Masalah yang sedang marak perkembangannya di 
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berbagai negara khususnya Indonesia, yaitu ideologi-ideologi baru yang dibawa 

oleh organisasi-oranisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini bertujuan 

supaya tidak adanya prasangka-prasangka yang salah terhadap organisasi HTI 

terutama tentang sikap mereka terhadap ideologi Bangsa Indonesia yaitu 

Pancasila. 

3.2 Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah di dalam suatu penelitian pada hakikatnya merupakan suatu 

persiapan di dalam penelitian yang bersifat sistematis dengan tujuan agar 

penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana. Di dalam penelitian dan 

penulisan skripsi ini, penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut: 

 
3.2.1 Persiapan Pengajuan Judul 

Observasi lapangan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan dalam 

memulai suatu penelitian. Setelah menemukan masalah, maka penulis 

mengajukan judul kepada dosen pembimbing akademik yang terdiri dari dua 

alternatif judul. Setelah salah satu judul disetujui, langkah selanjutnya judul 

tersebut diajukan kepada Ketua Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung. Pada tanggal 30 November 2012 judul disetujui dan sekaligus 

ditetapkannya dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. 
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3.2.2 Penelitian Pendahuluan 

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan No. 1002/UN26/3/PL/2013, maka penulis 

melakukan penelitian pendahuluan di kantor DPD 1 HTI Lampung, yang 

beralamat di Jl. Pahlawan No. 100 Kedaton Bandar Lampung, tepatnya di 

belakang Rumah Sakit Advent Kedaton Bandar Lampung.  

 
Kegiatan penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi dan 

keadaan tempat penelitian serta untuk mendapatkan gambaran umum tentang 

masalah yang akan diteliti dalam menyusun proposal penelitian. Masalah yang 

diteliti yaitu tentang Sikap Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap 

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. Proposal penelitian ditunjang 

dengan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan ditulis 

berdasarkan arahan dari dosen pembimbing.  

 
Hasil dari penelitian pendahuluan tersebut disusun dalam bentuk proposal 

penelitian untuk diseminarkan. Proposal disetujui oleh pembimbing II pada 

tanggal 25 Maret 2013, kemudian disetujui oleh pembimbing I pada tanggal 03 

April 2013. Tindakan selanjutnya yaitu mendaftar seminar proposal pada 

tanggal 05 Maret 2013. Seminar dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2013, 

tujuan dari seminar proposal adalah untuk mendapatkan masukan baik itu kritik 

ataupun saran dari dosen pembahas dan pembimbing serta teman-teman 

mahasiswa agar proposal yang dibuat sebagai skripsi menjadi lebih baik. 
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3.2.3 Pengajuan Rencana Penelitian 

Setelah proposal diseminarkan maka penulis melakukan perbaikan-perbaikan 

sesuai dengan masukan-masukan dari dosen pembahas dan pembimbing pada 

saat seminar proposal. Dosen pembahas II dan I menyetujui proposal penelitian 

pada tanggal 18 Maret 2013. Setelah perbaikan selesai sekaligus disahkan oleh 

ketua program studi kemudian peneliti mengajukan pengesahan komisi 

pembimbing. 

 
3.2.4 Pelaksanaan Penelitian  

A. Persiapan Administrasi 

Penulis mendapatkan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung dengan No. 1674/UN26/3/PL/2013 

pada bulan April, yang ditujukan kepada ketua DPD 1 HTI Lampung untuk 

melakukan penelitian di dalam organisasi HTI, yang memfokuskan pada 

sikap organisasi islam HTI terhadap Pancasila sebagai ideologi Bangsa 

Indonesia. 

 
Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah dengan menyebarkan angket 

kepada pengurus dan anggota DPD 1 HTI Lampung yang berlokasi di 

Bandar Lampung. Penulis mempersiapkan angket yang akan diberikan 

kepada 25 orang responden yang berisi 20 pertanyaan. 

B. Penyusunan Teknik Angket 

Sesuai dengan teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

angket, maka penulis menyusun kisi-kisi angket yang berisi daftar pertanyaan 
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berjumlah 20 pertanyaan. Pertanyaan ini ditujukan kepada 25 responden. 

Langkah-langkah dalam melaukan kegiatan ini antara lain: 

a. Membuat pertanyaan yang akan dijadikan sebuah angket dalam 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan sikap organisasi 

islam Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi 

Bangsa Indonesia di Bandar Lampung, angket tersebut akan diisi oleh 

pengurus dan anggota DPD 1 HTI Lampung yang berjumlah 25 orang. 

b. Sebelum penulis menyebarkan angket penelitian, maka kisi-kisi 

pertanyaan dan daftar pertanyaan dikonsultasikan dulu kepada 

pembimbing II dan I untuk mendapatkan saran dan persetujuan dari 

pembimbing. 

c. Setelah angket tersebut disetujui oleh pembimbing II dan I, langkah 

selanjutnya yaitu mengadakan persiapan penyebaran angket kepada 

responden di lokasi penelitian, yaitu di kantor  DPD 1 HTI Lampung. 

 
3.2  Populasi Dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi di dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota DPD 1 

organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di Bandar Lampung, yaitu 

berjumlah 25 orang, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Ketua 
2. Sekretaris 
3. Bendahara 
4. Humas  
5. Bidang Informasi dan Komunikasi 
6. Bidang Kaderisasi 
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7. Anggota (19 orang). 
 

 
3.2.2 Sampel 

Penelitian ini adalah penelitian populasi, karena populasi di dalam penelitian 

ini kurang dari 100 orang, sehingga semua populasi dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. 

 
3.3 Variabel Penelitian, Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitia ini adalah sikap Organisasi HTI. 

b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Ideologi Pancasila. 

3.3.2 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual variabel digunakan untuk menegaskan tentang masalah 

yang diteliti. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Amirin (2010: 126) 

bahwa “definisi konseptual variabe adalah penegasan serta penjelasan sesuatu 

konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi yang tidak harus 

menunjukkan sisi-sisi (dimensi) pengukuran tanpa menunjukkan deskriptor 

dan indikatornya dan bagaimana mengukurnya”.  

a. Sikap  

Sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk berbuat 

dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek 

situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu sikap juga memberikan 
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kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap obyek 

atau situasi. Seperti yang diungkapkan oleh Soetarno (1994: 20) “Sikap adalah 

pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak 

terhadap obyek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu, artinya 

tidak ada sikap tanpa obyek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, 

peristiwa, pandangan, lembaga, norma dan lain-lain”. 

b. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

 
Hizbut Tahrir atau Hizb ut-Tahrir dalam bahasa Inggris disebut Party of 

Liberation dan dalam bahasa Indonesia disebut Partai Pembebasan yang pada 

awalnya bernama Partai Pembebasan Islam (hizb al-tahrir al-islami). Hizbut 

Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan 

yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia 

untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah 

Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama 

alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di 

Palestina. 

 
c. Pengertian Ideologi Pancasila 

Pancasila adalah suatu philosofische gronslag, suatu weltanschauung yang 

diusulkan oleh Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebagai 

dasar bagi Negara Indonesia yang kemudian merdeka. Bung Karno pada 1 Juni 

1945 mengemukakan, “akhirnya marilah kita selalu berpegang teguh pada 
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tiga pokok pikiran dari pancasila, yaitu (1) pancasila sebagai pemerasan jiwa 

kesatuan Indonesia, (2) pancasila sebagai manifestasi persatuan bangsa dan 

wilayah Indonesia, serta (3) pancasila sebagai welthanschauung bangsa 

Indonesia dalam penghidupan nasional dan internasional” 

 
Tiga pengertian tersebut mengklasifikasikan Pancasila sebagai falsafah dan 

ideologi yang menunjukkan jati diri atau citra visioner Bangsa Inonesia. 

Komitmen jati diri itu lebih ditunjukkan oleh pengertian pertama, tendensi 

ideologi pada pengertian kedua, dan pandangan visioner pada pengertian 

ketiga. Keseluruhannya dalam tema aktual mengkristal ke dalam wawasan 

kebangsaan yang memberi nuansa persatuan pada sisi internal dan memberi 

nuansa kesatuan pada sisi eksternal. Kapasitas internal dan eksternal Pancasila 

akan senantiasa aktual untuk diperbincangkan. Relevansinya bukan saja 

berdasarkan data sejarah bahwa munculnya Pancasila memang lebih didorong 

oleh persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan juga oleh kenyataan kekinian 

bahwa proses pembangsaan itu selalu dihadapkan pada tantangan baru. 

Kebangsaan dan pembangsaan pada akhirnya adalah dua sisi dari dari satu 

kepentingan serupa. 

 
3.3.3 Definisi Operasional 

a. Pengertian sikap 

sikap adalah keadaan di dalam diri manusia yang menggerakkan untuk berbuat 

sesuatu dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi 

obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu sikap juga 
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memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif 

terhadap obyek atau situasi. 

Pada tataran yang lebih konkrit menurut Saipudin Azwar (dalam Hamamik 

Zada, dkk. 2008: 12) dikatakan “bahwa sikap berada pada ranah afektif yang 

berwujud proses menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, 

kedengkian, simpati, antipati, yang ditunjukkan pada objek-objek tertentu”. 

b. Pengertian Ideologi Pancasila 

Ideologi Pancasi memiliki dampak yang sangat positif, yaitu akan menciptakan 

kehidupan yang aman, tentram, nyaman dan sejahtera. Hal ini dikarenakan jika 

ideologi ini diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu masyarakat 

awam maupun pejabat pemerintah maka keadaan seperti yang telah 

diungkapkan akan terlaksana. 

Sebagai Ideologi, Pancasila mencakup pengertian tentang ide, gagasan, konsep 

dan pengertian dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa 

Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh 

sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencangkup semua nilai yang 

terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah 

sebagai berikut: 

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa; Menngandung nilai spiritual, 

memberikan kesempatan yan seluas-luasnya kepada semua pemeluk 
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agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk 

berkembang di Indonesia. 

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Mengandung nilai kesamaan 

derajat maupun hak dan kewajiban, cinta-mencintai, hormat-menghormati, 

keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong 

royong. 

3. Sila Persatuan Indonesia; Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik 

mengandung nilai persatuan bangsa dan persatuan wilayah yang 

merupakan faktor pengikat yang menjamin keutuhan nasional atas dasar 

Bhineka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan kepentingan dan 

keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau 

golongan. 

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan atau Perwakilan; Menunjukan bahwa kedaulatan berada 

di tangan rakyat yang diwujudkan oleh persatuan nasional yang nyata 

(real) dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa 

dengan mempertahankan penghargaan atas kepentingan pribadi dan 

golongan, musyawarah untuk mufakat, kebenaran, dan keadilan. 

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Mengandung nilai 

keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap 

hak orang lain, gotong royong dalam suasana kekeluargaan, ringan tangan 
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dan kerja keras untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata 

dan berkeadilan sosial. 

3.4 Rencana Pengukuran Variabel 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka diperlukan alat ukur 

yang tepat. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah dengan cara 

memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden melalui angket dan 

wawancara langsung.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sebuah penelitian memang mengharuskan adanya teknik dalam pengumpulan 

data. Maka penelitian ini menggunakan beberapa teknik, hal ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan hasil data yang lengkap dan akurat yang nantinya akan 

mendukung keberhasilan penelitian ini. Beberapa cara/teknik pengumpulan data 

tersebut yaitu : 

3.5.1 Teknik Pokok 

1. Angket 

Teknik pokok dalam penelitian ini adalah dengan menggunkan Anget. Angket 

adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan 

daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Penelitian ini 

menggunakan angket terbuka sehingga responden dapat menjawab pertanyaan 

dari alternatif jawaban yang telah disediakan sekaligus mengemukakan 

alasan-alasan yang diperlukan. Angket ini diberikan kepada anggota 



92 
 

organisasi islam Hizbut Tahrir Indinesia (HTI) yang terpilih menjadi sampel 

dalam penelitian ini.  

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil data-data dari 

responden lalu kemudian dianalisis. Dalam setiap pertanyaan diberikan 

beberapa alternatif jawaban dan diberikan ruang kosong sebagai tempat bagi 

responden untuk mengemukakan alasan-alasan dari jawaban yang diberikan.  

3.5.2 Teknik Penunjang 

Teknik penunjang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Wawancara 

wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada responden atau subyek penelitian ini. Dalam prosesnya, penulis 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dan 

bertatap muka secara langsung dengan informan/responden sehingga 

informasi yang dieroleh akan lebih jelas dan akurat mengenai sikap mereka 

(anggota organisasi islam HTI) terhadap Ideologi Pancasila. Adapun isi dari 

wawancara tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti, sehingga 

wawancara ini bisa dikategorikan dengan wawncara tertutup. 

Teknik ini digunaan untuk melengkapi data yang kurang jelas dari hasil 

jawaban angket. Teknik ini juga digunakan untuk memperoleh data awal 

dalam membuat pendahuluan, khususnya latar belakang masalah. Dengan 

wawancara ini akan diketahui keadaan permasalahan sebenarnya yang ada di 

tempat peneitian tersebut. 
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2. Teknik Dokumentasi 

Teknik digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang 

berhubungan dengan masalah dalam penelitian, dalam kaitannya untuk 

melengkapi data primer. Data-data tersebut antara lain jumlah anggota 

organisasi HTI secara keseluruhan, jumlah anggota laki-laki, jumlah anggota 

perempuan, struktur kepengurusan, dan data lainnya yang dapat menunjang 

keberhasilan penelitian ini.  

3.6 Kalibrasi Instrumen 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen (Arikunto, 2002: 144). Dengan demikian, untuk menentukan item 

soal dilakukan kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-

indikator yang dipakai (Arikunto, 2001: 168). 

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah logical validity, yaitu dengan 

cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan konsultasi 

tersebut maka dilakukan perbaikan. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 221) “reabilitas menunjukkan pengertian 

bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data, dikarenakan instrument tersebut sudah baik”. 



94 
 

Uji reabilitas angket dapat ditempuh dengan: 

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden. 

2. Hasil uji coba dikelompokkan dalam belahan 1 (x) dan belahan 2 (y). 

3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan product moment, yaitu: 
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Keterangan : 

rxy :  Koefisien antara variabel x dan y. 

x : Variabel bebas. 

y : Variabel terikat. 

N : Jumlah responden. 

(Sutrisno Hadi, 1986 : 294) 

4. Mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket, digunakan rumus 

Spearmen Brown sebagai berikut: 

rxy = 
 

gg

gg

r  1
r2


 

Dimana: 

rxy  : Koefisien reliabilitas seluruh tes 

rgg  : Koefisien korelasi item ganjil-genap 
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5. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reabilitas, dengan 

criteria sebagai berikut: 

Antara 0,90-1,00 : tinggi. 

Antara 0,50-0,89  : sedang. 

Antara 0- 0,49 : rendah. (Suharsimi Arikunto, 1998:78). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah semua data terkumpul, yaitu 

dengan mengidentifikasikan data, menyeleksi, dan selanjutnya 

mengklasifikasikan data kemudian langkah terakhir adalah menyusun data 

tersebut. Untuk mengetahui kriteria tinggi, sedang, dan rendah serta frekuensi 

yang diperoleh digunakan rumus interval, yaitu sebagai berikut : 

I= ே்ିேோ


 

Keterangan :  

I =  Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

K = Kategori 

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut : 

P = ி
ே

×100% 

Keterangan : 

P = Persentase Keseluruhan 
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F = Frekuensi Jawaban Keseluruhan 

N = Jumlah Responden 

(Ali: 1994: 184) 

Menurut Arikunto (1998: 196) bahwa untuk menafsirkan banyaknya persentase 

yang diperoleh maka digunakan kriteria sebagai berikut : 

76%-100% : Setuju 

56% – 75% : Ragu-ragu 

ss40% - 55% : Tidak Setuju 

 

3.8 Analisis Uji Coba Angket 

1. Analisis Uji Coba Validitas 

Penulis di dalam melakukan uji coba validitas angket menggunakan tindakan 

kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator 

variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal. Penulis 

melakukan koreksi angket dengan cara judgement, yaitu mengkonsultasikan 

kepada pembimbing II dan pembimbing I. setelah angket dinyatakan valid, 

maka angket tersebutdapat digunakan sebagai alat pengumpul data dalam 

penelitian ini. 

2. Analisis Uji Coba Reliabilitas 

Cara penulis di dalam penelitin ini, untuk mengetahui reliabilitas angket maka 

diadakan uji coba angket yang berjumlah 10 orang di luar responden. Uji coba 

angket dilakukan dengan cara belah dua, yaitu menggolongkan item yang 

bernomor ganjil dan item yang bernomor genap. Sedangkan untuk 
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menghitung koefisien antar item ganjil dan genap digunakan rumus product 

moment, kemudian dilanjutkan dengan rumus sperman brown untuk 

selanjutnya dihubungkan dengan kriteria reliabilitas yang dikemukakan oleh 

Suharsimi Arikunto. Adapun hasil uji coba tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Angket dari 10 Orang di Luar Responden 
tentang Sikap Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia 
Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia di 
Bandar Lampung untuk Item Ganjil (X) 

No Nomor Item Ganjil Skor 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 28 
3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 27 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 
5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 28 
6 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 
7 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 28 
8 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 28 
9 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 

10 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 
∑X 280 

Sumber: Analisis Data Uji Coba Angket 

Berdasarkan Tabel 4.1 Dapat diketahui ∑X = 280 yang merupakan 

penjumlahan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang peserta didik di luar 

responden dengan indikator item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai 

dalam tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item 

genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas dan kevalidan instrumen 

penelitian. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator hasil 

uji coba angket pada item soal ganjil mempunyai skor yang bervariasi. 
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Selanjutnya hasil uji coba angket untuk lingkup item genap dapat diketahui 

berdasarkan tabel berikut; 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Angket dari 10 Orang di Luar Responden 
tentang Sikap Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia 
Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, untuk 
Item Genap (Y) 

No Nomor Item Genap Skor 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 28 
3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 27 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 28 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 28 
6 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 
7 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 28 
8 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 27 
9 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 

10 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 28 
∑Y 279 

Sumber: Analisis Data Uji Coba Angket 
 
Berdasarkan Tabel 4.2 Dapat diketahui ∑X = 279 yang merupakan 

penjumlahan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang peserta didik di luar 

responden dengan indikator item genap. Selanjutnya untuk mempermudah 

pengolahan data hasil uji coba angket maka hasil perhitungan pada tabel 4. 

dan tabel 5. dimasukkan dalam tabel kerja berikut ini; 

Tabel 4.3 Tabel Kerja untuk Mencari Korelasi antara Item Ganjil (X) 
dan Item Genap (Y) dari Uji Coba Angket (10) Orang di Luar 
Responden 

No Resp.  X Y X2 Y2 XY 
1 29 30 841 900 870 
2 28 28 784 784 784 
3 27 27 729 729 729 
4 29 28 841 784 812 
5 28 28 784 784 784 
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6 28 28 784 784 784 
7 28 28 784 784 784 
8 28 27 784 729 756 
9 27 27 729 729 729 
10 28 28 784 784 784 

Jumlah  280 279 7844 7791 7816 
Sumber: Analisis Data Uji Coba Angket 
 

Berdasarkan data di atas, maka untuk mengkorelasikan kelompok skor antara 

item genap dan item ganjil dimasukkan ke dalam rumus product moment 

sebagai berikut : 

 

          rxy  =  
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Diketahui: 

X = 280 

Y = 279 

X2 = 7844 

Y2 = 7791 

XY = 7816 

N = 10 

Data diatas dimasukkan dengan hasil sebagai berikut : 

rxy  =  
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rxy  =  
  1,7784779178407844

78127816



 

rxy  =  
  9,64

4
 

rxy  =  
6,27

4  

rxy  =  
25,5
4  

rxy  =  0,761 

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh ítem digunakan 

rumus Sperman Brown, yaitu dengan langkah sebagai berikut: 

rxy  =   
 rgg
rgg

1
2  

rxy  =   
 761,01

761,02


 

rxy  =  
761,1
522,1  

rxy  =  0,865 

 
Dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian penulis mengkorelasikan dengan 

kriteria reliabilitas sebagai berikut : 

0,90 – 1,00  =  reliabilitas tinggi. 

0,50 – 0,89  =  reliabilitas sedang. 

0,00 – 0,49  =  reliabilitas rendah. (Suharsimi Arikunto, 1998: 79). 
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Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di atas, menunjukkan 

bahwa item pertanyaan mengenai Sikap Organisasi Islam Hizbut Tahrir 

Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia menunjukkan 

angka koefisien reliabilitas 0,86  atau  reliabilitas sedang. Oleh karena itu 

angket tersebut dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian selanjutnya. 

 


