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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
 

 

3.1. Metode Penelitian  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena 

dalam penelitian ini mendeskripsikan  keadaan yang terjadi pada saat sekarang. 

Menurut penulis penggunaan metode deskriptif sangat tepat sebab sasaran kajian 

penelitian ini berupa pengaruh penerapan Pendekatan imunisasi dalam pendidikan 

karakter terhadap pembentukan konsep diri siswa SMA  Negeri Karya Penggawa. 

Krui Pesisir Barat  2013. 

 3.2 Populasi dan Sampel  

 

1.  Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di kelas X dan XI 

SMA  Negeri Karya Penggawa tahun 2013 yang berjumlah 270 orang peserta 

didik. 
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2.  Sampel 

Jumlah sampel diambil 10% dari populasi (270 siswa) yaitu 27 orang siswa, 

dan ditetapkan dengan menggunakan teknik proporsional random Sampling, 

sebagai berikut : 

No KELAS JUMLAH SAMPEL 

1 X.1 42 4 

2 X.2 43 4 

3 X.3 43 4 

4 X.4 44 4 

5 XI.1 48 6 

  6 XI.2 47 5 

 JUMLAH 270 27 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Di dalam suatu variabel penelitian terkandung konsep yang dapat dilihat dan 

diukur. Variabel adalah suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

(Suharsimi Arikunto 1986: 91). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi disebut dengan  

 variabel X, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah  

penerapan Pendekatan imunisasi dalam pendidikan karakter.. 
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2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel  

 Y yang menjadi variabel Y dalam penelitian ini adalah pembentukan 

konsep diri peserta didik.. 

3.4. Definisi Operasional  

Untuk memahami objek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas maka 

diperlukan pendefinisian varibel secara operasional: 

1. Penerapan Pendekatan imunisasi dalam pendidikan karakter  (Variabel X), 

adalah serangkaian kegiatan pembelajaran dimana anak didekatkan kepada 

realitas, diberikan pemahaman konsekuensi atau akibat kalau dia 

melakukan suatu kesalahan, maka anak akan berpikir baik dan buruk 

setiap perilakunya dan akhirnya anak menjadi kokoh dan punya benteng 

pertahanan diri yang kuat. Indikator dalam variabel ini adalah penerapan 

dalam perancangan pembelajaran, penerapan dalam proses pembelajaran, 

dan penerapan dalam evaluasi pembelajaran. 

2. Pembentukan konsep diri (Variabel Y), adalah upaya memberi pandangan, 

keyakinan dan kepercayaan diri seseorang yang dapat timbul dari dirinya 

dan dapat pula terjadi karena ada pengaruh dari pihak luar yang 

mempengaruhi dirinya. Indikator dari variabel ini ditentukan dari besaran 

pengaruh yang diakibatkan oleh penerapan dalam pendidikan karakter.  
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3.5. Rencana Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

indikator.  

Variabel X yang diukur adalah indicator dari penerapan Pendekatan imunisasi 

dalam pendidikan karakter, yaitu besaran dari muatan Pendekatan imunisasi 

dalam nilai karakter, baik melalui perancangan pembelajaran, proses 

pembelajaran, maupun penilaian pembelajaran. 

Sedangkan Variabel Y yang diukur adalah tingkat pemahaman dan 

kepercayaan diri siswa yang dipengaruhi oleh penerapan Pendekatan 

imunisasi, ukuran pengaruh adalah berpengaruh, kurang berpengaruh, tidak 

berpengaruh. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan data  

1. Teknik pokok 

a.   Angket 

Teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada 

responden dengan maksud menjaring data dan informasi langsung dari 

responden yang bersangkutan secara tertutup.Sasaran angket adalah 
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peserta didik di kelas X dan XI SMA Negeri 1 Karya Penggawa Krui 

tahun pelajaran 2012-2013. 

 

2.  Teknik Penunjang  

a. Wawancara  

Teknik wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian. 

Wawancara dilakukan terhadap siswa dan sebagian guru serta Kepala 

SMA Negeri 1 Karya Penggawa Krui. 

 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk mendapatkan data melalui 

arsip-arsip sekolah, baik yang berkaitan dengan keberadaan sekolah, 

guru maupun siswa. 

 

3.7. Uji Validitas dan uji Reliabilitas 

1.Validitas  

Untuk menentukan item soal di lakukan control langsung terhadap teori – teori 

yang melahirkan indicator yang di pakai,dalam penelitian ini validitas yang di 

gunakan logical validity, yaitu dengan mengkonsultasikan dengan dosen 

pembimbing berdasarkan konsultasi tersebut di adakan revisi. 
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2. Reliabilitas 

Kemudian untuk menguji tingkat reliabilitas angket diadakan uji coba angket 

dengan teknik belah dua yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Uji coba dengan 10 orang di luar responden 

b. Mengelompokkan item ganjil dan item genap 

c. Kemudian hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan ke dalam rumus  

 Product Moment yaitu: 

rxy   =   
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Keterangan : 

rxy =  Hubungan variabel X dan Y 

X =  Variabel bebas 

Y =  Variabel terikat 

N =  Jumlah responden 

(Sutrisno Hadi, 1989:318) 

 

d. Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh angket digunakan rumus 

Sperman Brown sebagai berikut: 
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 rxy  =  
 
 rgg

rgg

1

2

 

 

Keterangan: 

Rxy : Koefisien reliabilitas seluruh tes 

Rgg : Koefisien korelasi item ganjil dan genap 

(Sutrisno Hadi, 1989:37) 

 

e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai 

berikut: 

0,90 – 1,00 : Reliabilitas Tinggi 

0,50 – 0,89 : Reliabilitas Sedang 

0,00 – 0,49 : Reliabilitas Rendah 

(Manasse Malo, 1985:139) 

 

3.8. Teknik analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan disajikan dalam bentuk tabel persentase, 

kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus Chi 

Kuadrat, sebagai berikut: 
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Keterangan : 
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X² = Chi Kuadrat 

barisjumlah
B

1:ii

  


k

1:d

mjumlahkolo  

 Oij = Banyaknya data yang diharapkan terjadi 

 Eij = Banyaknya data hasil pengamatan 

 

Kemudian data di uji dengan menggunakan rumus koefisien korelasi 

kontingensi sebagai berikut: 

nx

x
c

2

2


  

Keterangan: 

C  = Koefisien Kontingensi 

X² = Chi Kuadrat 

n   = Jumlah sampel 

 

c = 
M

1M 
 

Keterangan: 
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M = Harga minimum antara banyaknya baris dan kolom dengan kriteria 

Uji hubungan makin dekat harga maxc makin besar derajat asosiasi antara 

faktor. (Sutrisno Hadi, 1981: 276).  

 


