
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian

kuantitatif yaitu suatu penelitian yang memungkinkan dilakukan pendekatan dan

analisis data hasil penelitian secara ekstrak dan menganalisis datanya dengan

menggunakan perhitungan statistik, tehnik penggunaan data yang digunakan yaitu

non test dengan menggunakan istrumen pengumpulan data berupa angket yang

mengungkap tentang gambaran keterbukaan diri siswa di MTs Negeri 3 Konawe

B. Tempat Dan Waktu Peneltian

Tempat penelitia ini dilakukan yaitu di MTs Negeri 3 Konawe. Penelitian

ini dilaksanakan sejak peneliti melakukan observasi yang terhitung dari bulan Juni

2016 dan selesai hingga Oktober 2017.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Pada dasarnya populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang terkait

dalam penelitian, dalam hubungannya dengan objek penelitian ini maka populasi

terdiri dari 276 orang siswa yang tersebar ke 3 jenjang kelas.

2. Sampel

Dengan jumlah populasi yang cukup besar dalam penelitian ini maka

peneliti menggunakan tehnik penarikan sampel dengan menggunakan klasifikasi
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random sampling yaitu kelas VII, VIII dan kelas IX, dengan menarik 25% dari

jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya maka peneliti menggambarkan

pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

Kelas Jumlah siswa Akumulasi
25%

Sampel

VII
VIII
IX

102
100
74

25
25
20

276 70 orang siswa

Berdasarkan dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa dengan

penarikan sampel secara kelasifikasi sampling maka dapat ditentukan jumlah

sampel sebanyak 70 orang siswa yang tersebar ke tiga jenjang kelas, setelah

melakukan klasifikasi sampel maka dalam penarikan sampel tersebut peneliti

merandom/acak siswa dalam setiap kelas sehingga tidak semua siswa diberikan

angket akan tetapi hanya sebahagian saja

D. Isntrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan dijadikan pedoman dalam proses

pengumpulan data dalam penelitian ini maka peneliti menggambarkan beberapa

aspek yang mencakup variabel berikut:

Tebel 3.2
Instrumen Penelitian

No Aspek Indiktor Item

1 Personal Matter Tentang pribadi diri sendiri 1.2.3.4.



2 houghts & ideas a.Berbagi ide dengan orang
lain.

b. Persepsi situasi bersama

5.6.7.8

3 Religion Kemampuan berbagi
pengalaman, pikiran dan
emosi tentang Allah

9.10.11.12

4 Work, study &
accomplishments

Tugas dan tanggung jawab 13.14.15

5 Sex Kesediaan untuk membahas
pengalaman seksualnya,
kebutuhan dan pandangannya.

16.17

6 Interpersonal
Relationshi

Hubungan atau ikatan yang
terbentuk diluar lingkup
keluarga

18, 19, 20, 21

7 Emotional state a. Pernyataan emosi.
b.Perasaan, sikap terhadap
situasi yang disampaikan
kepada orang lain

22,23, 24

8 Taste Pandangan, perasaan, apresiasi
Terha dap tempat atau benda

25,26. 27

9 Problems a. Peristiwa atau situasi yang
dapat diringankan melalui
mengungkapkan
b. Konflik, perselisihan yang
dialami oleh sebuah individual

28. 29. 30.31

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Angket berupa beberapa item pertanyaan pilihan ganda yang telah disetujui

oleh pembimbing sebanyak 31 item pertanyaan, yang akan di berikan pada

sampel yang berjumlah 70 orang siswa. Dalam angket tersebut maka penelitian

menggunakan skala Liker dengan opsi jawab STS, TS, S, SS.

2. Dokumentasi merupakan bentuk pengumpaln data-data yang berkaitan dengan

variabel yang diteliti atau juga dapat berbentuk dokumen-dokumen yang dapat



mengkredibelkan hasil penelitian seperti, foto-foto pelaksanaan penelitian,

sarana pendidikan/ pembelajaran, dan lain-lain.

F. Tehnik Analisis Data

Teknik análisis data pada penelitian ini dimulai dengan análisis deskriptif

pada variabel. Perhitungan análisis deskriptif pada penelitian ini menggunakan

kriteria sebagai berikut

Jumlah item : 31
Rentang Maksimum : (jumlah item x skor tertinggi)
Rentang Minimum : (jumlah item x skor terendah )
Mean Teoretis (M) : (skor tertinggi + skor terendah) : 2

Standar Deviasi (Ϭ) : (skor tertinggi -skor terendah) : 6

Tabel 3.3
Penggolongan Kriteria Analisis Berdasarkan Mean Hipotetik

No Interval skor Interval Kriteria
1 (M + 1,0(Ϭ) ≤ X 83.-100 Tinggi
2 (M –1,0 Ϭ) ≤ X < ( M + 1,0 Ϭ) 42.-82 Sedang
3 X < (M –1,0 Ϭ) 0-41 Rendah

Metode análisis data yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini

análisis deskripsi dan frekuensi satu prediktor dengan bantuan SPSS versi 17.0 for

Windows. Alasan peneliti menggunakan análisis regresi satu prediktor

dikarenakan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel hal ini juga

berdasar pada pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data

ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus

tertentu.43 Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil

43 Sugiyono Statistik Untuk Penelitian, (Bandung ,Alfabeta, 2007), h. 54



pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk

pengkajian lebih lanjut.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan

shofwhare komputer program SPSS ( Statistical Product and Service Solution)

karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta

sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu

dekriptif dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara

pengoperasiannya. Menurut Sugianto, pengolahan data menurut meliputi kegiatan

berikut:44

1. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul,

tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.

2. Coding(Pengkodean)

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam

katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau

huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data

yang akan dianalisis.

3. Pemberian skor atau nilai

44 ibid



Dalam pemberian skor digunakan skala Likert yang merupakan salah satu cara

untuk menentukan skor. Kriteria penilaian ini digolongkan dalam empat

tingkatan dengan penilaian sebagai berikut:

a.Jawaban STS, diberi skor 1 b.Jawaban TS, diberi skor 2

c.Jawaban S, diberi skor 3 d.Jawaban SS, diberi skor 4

4. Tabulasi

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi

diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabel hasil Tabulasi dapat

berbentuk:

a) Tabel pemindahan, yaitu tabel tempat memindahkan kode-kode dari
kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini berfungsi sebagai arsip.

b) Tabel biasa, adalah tabel yang disusun berdasar sifat responden tertentu dan
tujuan tertentu.

c) Tabel analisis, tabel yang memuat suatu jenis informasi yang telah
dianalisa.45

Analisis data adalah memperkirakan atau dengan menentukan deskripsi

secara kuantitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa)

kejadian lainnya, serta memperkirakan/meramalkan kejadian lainnya. Kejadian

dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Proses analisis data dimulai

dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuesioner dan

bantuan wawancara.

45 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung; Alphabeta, 2013), h. 124



Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis

Deskriptif Persentase. Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi

dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen, seperti sebagai berikut:

P = 
n
f

100%

Diamana P : Persentase

f : Frekuensi

n : Jumlah responden46

Penghitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah

sebagai berikut:

a.Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden

b.Menghitung frekuensi jawaban responden

c.Jumlah responden keseluruhan adalah 104 orang

d.Masukkan ke dalam rumus

Persentase dari tiap-tiap kategori:

a. P = 
respondenseluruh Jumlah 

STS kategoridengan responden Jumlah 100%

b. P = 
respondenseluruh Jumlah 

TS kategoridengan responden Jumlah 100%

c. P = 
respondenseluruh Jumlah 

S kategoridengan responden Jumlah 100%

d. P = 
respondenseluruh Jumlah 

SS kategoridengan responden Jumlah 100%

46 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 230


