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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif. Penelitian ini berupa pengumpulan data-data obyektif di lapangan

(field research), dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini

bermaksud untuk mengetahui pengaruh keteladanan orang tua terhadap akhlak

siswa SMA Negeri 9 Konawe Selatan melalui  data berupa angka-angka yang

kemudian dideskripsikan  secara tepat berdasarkan data yang diperoleh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 9 Konawe Selatan. Adapun waktu

penelitian ini selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Mei sampai Juli 2017.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa

manusia.1 Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 9

Konawe Selatan yang berjumlah 127 siswa.

2. Sampel

Sampel penelitian merupakan subjek pengambilan data informasi yang

dianggap mewakili (representatif) unsur-unsur pada populasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan sebagian atau wakil dari

1 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 99
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populasi.2 Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik simple random

sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dalam jumlah terterntu dari

populasi.

Mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa:

Dalam pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik
diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10% sampai
15% atau 20% sampai 25% atau lebih.3

Berdasarkan jumlah populasi di atas, maka peneliti menarik 25% pada

setiap kelas sebagai sampel penelitian, sehingga X 127 = 38,1 Dengan

demikian, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 38,1 dibulatkan menjadi

38 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple

random sampling, yakni mengambil sampel secara acak l dari perwakilan tiap

kelas. Hal ini dilakukan agar sampel penelitian dapat merepresentasikan populasi

penelitian yang ada.

Tabel 3.1. Rincian Siswa yang Dijadikan Responden dari Tiap Kelas

Kelas
Jumlah Siswa Jumlah

Sampel
Laki-laki Perempuan

X-A 11 13 24 7
X-B 11 12 23 7
X-C 11 12 23 7

XI-IPA 7 20 27 8
XI-IPS 23 7 30 9
Jumlah 63 64 127 38

Sumber: Kantor SMA N 9 Konawe Selatan

2 Trianto, Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan dan
tenaga kependidikan, (Jakarta : Kencana 2010), h. 256.

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan Praktek). Jakarta Cet IX
Rineka Cipta, h.107
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D. Variabel dan Desain Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel X (variabel bebas),

yakni keteladanan orang tua dan Y (variabel terikat), yakni akhlak siswa dengan

desain sebagai berikut:

Gambar 3.1. Desain Penelitian

Keterangan:

X = Keteladanan orang tua

Y = Akhlak siswa

Berdasarkan gambar di atas, maka anak panah menunjukan pengaruh satu

arah antara variabel X (keteladanan orang tua) terhadap variabel Y (akhlak siswa).

Artinya keteladanan orang tua memberikan pengaruh yang siginifikan terhadap

akhlak siswaa, sementara akhlak siswa tidak memberikan pengaruh signifkan

terhadap keteladanan orang tua. Jadi arah anak panah dalam desain di atas

menjelaskan maksud pengaruh keteladanan orang tua terhadap akhlak siswa.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner (angket) yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara

mengirimkan atau memberikan daftar pertanyaan kepada responden berupa

pertanyaan positif dan negatif untuk diisi dalam bentuk pilihan ganda.

Angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert.

YX
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3.2. Opsi Pernyataan Skala Likert

Pernyataan (+) Skor
nilai

Pernyataan (-) Skor
nilai

Sangat setuju (Ss) 5 Sangat setuju (Ss) 1
Setuju (S) 4 Setuju (S) 2
Kurang setuju (Ks) 3 Kurang setuju (Ks) 3
Tidak setuju (Ts) 2 Tidak setuju (Ts) 4
Sangat tidak setuju (Sts) 1 Sangat tidak setuju (Sts) 5

2. Dokumentasi yakni pengumpulan dokumen-dokumen yang ada

hubunganya dengan penelitian, dan dokumen  pendukung lainya yang ada

di SMA Negeri 9 Konawe Selatan.

3. Interview (wawancara) yaitu dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi

(tanya jawab), dengan informan (orang tua serta beberapa siswa responden) untuk

memperoleh informasi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan

tujuan penelitian.

F. Kisi-kisi instrument Penelitian

1. Kisi-kisi instrumen keteladanan orang tua

Tabel 3.3. Kisi-kisi Instrument Penelitian

Dimensi Indikator Nomor Butir Jumlah
1. Keteladanan

dalam
bertutur kata

a. Berkata jujur 1, 2 2
b. Menepati janji
c. Perkataan sesuai perbuatan

3, 26
4, 25

4

2. Keteladanan
dalam
berperilaku

a. Tidak bersikap sombong 5, 6 2
b. Suka menolong 7, 8, 28 3
c. Saling menyayangi 9, 10, 30 3
d. Menciptakan suasana penuh kasih

sayang
11, 12, 27 3

e. Menjalin kerjasama dengan pihak
lain

13, 14, 29 3

f. Menjalin hubungan yang harmonis
dengan pihak lain

15, 16 2

g. Sopan santun terhadap sesama 17, 18 2
3. Keteladanan

dalam
a. Disiplin dalam beribadah 19, 20 2
b. Taat beragama 21, 22 2
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Dimensi Indikator Nomor Butir Jumlah
beribadah c. Menjalankan amanah 23, 24 2

Jumlah 30

2. Kisi-kisi instrumen akhlak siswa

Dimensi Indikator Butir ke Jumlah
butir

1. Akhlak pribadi a. Shidiq
b. Amanah
c. Malu
d. Pemaaf

1, 21
2, 22
3, 23
4, 5

8

2. Akhlak
bermasyarakat

a. Toleran
b. Bersosialisasi
c. Tolong-menolong

6, 24
7, 25

8, 9, 28
7

3. Akhlak
bernegara

a. Bermusyawarah
b. Amar maruf nahi mungkar
c. Hubungan pemimpin dan yang

dipimpin

10, 11, 29
12, 13, 14,
15, 16, 30

9

4. Akhlak
beragama

a. Khusyu
b. Ikhlas
c. Taat

17, 26
18, 27
19, 20

6

Jumlah 30

G. Validitas Dan Reabilitas

1. Validitas Instrumen

Validitas erat kaitannya dengan tujuan penggunaan tes, jika suatu tes dapat

memberikan informasi yang sesuai dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan

tertentu, maka tes itu valid untuk tujuan tersebut.

Untuk menguji validitas instrument dapat dihitung dengan menggunakan rumus

Rumus Produk Moment:

r = n Σ xy∑x (∑ }
Ket: r = koefisien korelasi
∑xy = jumlah produk x dan produk y4

4 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam
Kementrian Agama RI, 2009)  h. 319
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2. Reliabilitas Instrument

Dalam rangka menentukan daya keajegan atau reliabilitass yang tinggi atau

belum pada intrumen, maka digunakan Rumus Alpha Cronbach, Adapun

rumusnya yakni:



















 
2

2

11 1
1 t

b

Vk

k
r



Dimana: r11 = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

 2
b = jumlah varian butir/item

2
tV = varian total.5

H. Tekhnik Analisis Data

Tehnik analisis data merupakan usaha untuk menyusun secara sistematis

dan rasional dari berbagai data yang telah dikumpul  baik dari hasil observasi,

questioner, wawancara maupun dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan

dengan menggunakan analisis statistik deskriftif dan analisis statistik inferensial,

diolah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Analisis statistik deskriptif

Dalam analisis deskriptif pengolahan atau analisis kuantitatif yang

dilakukan dengan mengklasifikasikan data ke dalam bentuk tabel distribusi

frekuensi menggunakan grafik/ histogram dengan menggunakan rumus:

P = x 100%

Keterangan:

P = Persentase

5 Sugiyono, op. cit., h. 131.
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F = Frekuensi
N= Jumlah responden.6

Selanjutnya menentukan nilai maksimum, nilai minimum, range, mean,

modus, median, standar deviasi dan varian. Kemudian menggunakan kategori

dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai (81-100) % = Baik sekali
Nilai (61-80 ) % = Baik
Nilai (41-60 ) % = Cukup baik
Nilai (21-40 ) % = Kurang
Nilai (0-20 )  %  = Kurang sekali.7

2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi

linear sederhana. Namun, sebelum dilakukan penguji tersebut terlebih dahulu

dilakukan uji persyaratan analisis sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam

menggunakan analisis parametik “statistik parametris digunakan untuk menguji

parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui

sampel8.

3. Uji Persyaratan Analisis

Dalam penelitian korelasi terhadap dua uji Persyaratan analisis yang mesti

dilakukan. Uji pertama mencakup uji normalitas data yang dilakukan dengan uji

Kolmogorov-Simirnov dan yang kedua meliputi uji linearitas data yang

menggunakan uji anava.

6 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), h. 40

7 Suharsini Arikunto dan Safruddin A.J, Cepi, Evaluasi program pendidikan: Pedoman
Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktis pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 35

8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D, (Bandung: Alfabeta 2010),
h. 149
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4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Linearitas

Selanjutnya untuk  mengukur pengaruh antara variabel bebas dan

variabel terikat, maka untuk mengujinya digunakan rumus uji regresi linear

sederhana sebagai berikut:

Keterangan:Y = subyek dalam variabel bebas yang diprediksikan.
a = Harga Y bila X = 1 (Harga konstan).
b =  Angka arah atau koefesien regresi.
x = Subjek pada variabel terikat yang mempunyai nilai tertentu.9

b. Perhitungan korelasi

Kemudian untuk menentukan angka indeks korelasi dilakukan dengan

menggunakan rumus korelasi product moment person  sebagai berikut :

rxy = N∑XY− (∑X)(∑Y)[(N∑X2 – ∑X)2 (N∑Y2− (∑Y)2]
Keterangan :

r = Koefesien korelasi product moment
∑x2 = skor keteladanan orang tua
∑y2 = Skor akhlak siswa.10

c. Perhitungan Koefisien Determinasi

Selanjutnya untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan variabel X

sebagai variabel bebas terhadap variabel Y sebagai variabel terikat, maka

digunakan rumus sebagai berikut :

9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Al-Fabeta 2008), h. 262.
10 Ibid., h. 255.

Y = a + bX
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KD : r2 X 100%

Keterangan :

KD : Nilai Koefesien determinasi
R2 : Nilai koefesien korelasi.11

d. Perhitungan Signifikansi

Uji signifikansi korelasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar korelasi

antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) jika hasil perhitungan korelasi

dikembalikan pada data populasi. Perlu diingat bahwa analisis korelasi yang dilakukan

sebelumnya dilakukan pada data sampel. Jadi untuk mengetahui apakah besar koefisien

korelasi juga berlaku untuk data populasi maka dilakukan lagi pengujian yang dalam

istilas statstiknya dikenal dengan uji signifikansi korelasi. Pada penelitian ini uji

signifikansi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

t = r √N − 2√1 −
Keterangan:

t hitung = Nilai t
r = Kofisien korelasi hasil r hitung

N = Jumlah sampel.12

 Jika t hitung > t tabel maka tolak H0 terima H1 artinya signifikan, dan

 Jika t hitung < t tabel maka tolak H1 terimah H0 artinya tidak signifikan

11 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 139.
12 Riduwan, dkk, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika (Bandung: Alfabeta, 2007),

h. 125
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Singkat SMA Negeri 9 Konawe Selatan

SMA Negri 9 Konawe Selatan didirikan di atas lahan seluas 14.620 m2,

beralamat di Kompleks Perkantoran Ulusawa Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe

Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. SMA Negeri 9 Konawe Selatan memiliki 7

rombel, yang terdiri atas 127 siswa, terbagi atas 63 siswa laki-laki dan 64 siswa

perempuan. Dalam kegiatan belajar mengajar SMA Negeri 9 Konawe Selatan masih

menggunakan KTSP dengan waktu pelaksanaan pembelajaran di pagi hari. Ruang

belajar yang dimiliki SMA Negeri 9 Konawe Selatan terdiri atas 8 ruang belajar, dan

1 ruang yang difungsikan sebagai ruang guru dan kepala sekolah.

2. Pengujian Persyaratan Analisis Data

Pengujian normalitas merupakan salah satu prasyarat sebelum melakukan

analisis data dalam penelitian korelasi. Pengujian normalitas bertujuan untuk

memastikan bahwa data penelitian berdistirbusi normal, maksudnya sampel yang

digunakan dalam penelitian ini benar-benar dapat mewakili seluruh populasi

penelitian yang ada. Pengujian normalitas data dilakukan dengan bantuan program

SPSS 17. Uji nomalitas data pada penelitian ini menggunakan perhitungan uji

normalitas dengan rumus Kolmogrov-Smirnov. Hasil uji normalitas Kolmogrov-

Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut:


