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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif asosiatif.Penelitian

ini adalah  penelitian yang menggunakan analisis data statistik.

B. Variabel Dan Desain Penenelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya hubungan antara

variabel X dan Y.Desain penelitiannya adalah sebagai berikut:

r

Keterangan:

X : Managemen humas

Y : Pencitraan publik

r : Hubungan manajemen humas dan pencitraan publik

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kendari Kota

Kendari.pemilihan lokasi ini didasarkan kemudahan peneliti dalam mendapatkan

informasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan,sampai dengan

waktu yang ditetapkan.

YX
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D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

“Populasi adalah obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulan”18.Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wali

(stakeholder) siswa siswi kelas X (sepuluh) di SMA Negeri 3 Kendari Kota

Kendari yang berjumlah 218 siswa.

2. Sampel

Sampel adalah ”sebagian atau wakil populasi yang diteliti”19 Kemudian

dikemukakan pula bahwa: “Apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil

semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”.karena dengan

melihat jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian lebih dari 100 orang maka

penulis akan mengambil sebagian dari jumlah populasi.sebagaimana Suharsini

Arikunto mengatakan bahwa “dalam pengambilan sampel apabila sampelnya

lebih dari 100 orang maka lebih baik diambil 10-15% atau 20-25%,jadi jumlah

sampel penelitian ini adalah 21 siswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka

penelitian. Dalam penelitian ini dalam proses pengumpulan data akan

menggunakan 3 (tiga) metode yakni:

7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung, Alfabeta, 2007.Hlm 25

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta,
1992 hlm 75
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1. kuesioner (angket)

Quesioner adalah daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah

dirumuskan sebelumnya yang akan diberikan dan dijawab oleh siswa-siswi SMA

Negeri 3 Kendari,kemudian Peneliti menggunakan skala likert yang

dikembangkan oleh Ransis Likert,skala ini banyak digunakan karena mudah

dibuat, bebas memasukkan pernyataan yang relevan, realibilitas yang tinggi dan

aplikatif pada berbagai aplikasi. Penelitian ini menggunakan pertanyaan pilihan

ganda dengan bentuk kontribusi sebagai berikut:

4 = sangat sering

3 = sering

2 = kadang-kadang

1 = tidak pernah

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilihan informasi dibidang

pengetahuan seperti pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar,kutipan

dan bahan referensi lainnya.

3. Studi Kepustakaan

Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian

yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, dan publikasi-publikasi

lain yang layak dijadikan sumber. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk

mendapatkan informasi yang bersifat teoritis sehingga penelitian memiliki

landasan teori yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah.

F. Instrumen Penelitian
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Instrumen penelitian ini terdapat pada tabel 1 yang terletak pada lampiran I

G. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa agar mendapatkan

data yang valid dan cocok untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rumus dalam melakukan

analisis data yaitu:

Keterangan:

P = presentase

F = frekuensi

N = responden

Tabel distribusi frekuensi relatif ini juga dinamakan tabel presentasi yang

kemudian diintrepretasikan dalam bentuk uraian yang kemudian ditarik

kesimpulan untuk mengukur hubungan manajemen humas dan pencitraan publik

di SMA Negeri 3 Kendari.

Kemudian menggunakan teknik analisis statistik inferensial,dalam hal ini

untuk menguji hipotesis ada tidaknya hubungan manajemen humas dan pencitraan

publik di SMA Negeri 3 Kendari,maka digunakan rumus korelasi product moment

sebagai berikut:

Keterangan :
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rxy = korelasi anatara variabel x dan y

x = total skor hasil olahan kuesioner manajemen humas

y = total skor hasil olahan kuesioner pencitraan publik

n = jumlah responden

Angka korelasi yang diperoleh kemudian digolongkan pada interval ke

tabel interpretasi koefisien korelasi,dapat digambarkan ada tabel berikut:

Tabel 2
Interpretasi koefisien korelasi

Interval Hubungan

0.00-0,199

0,20-3,99

0,40-0,599

0,60-0,799

0,80-1,00

Sangat rendah

Rendah

Sedang

Kuat

Sangat kuat

Setelah nilai dari hasil koefisien product moment diperoleh selanjutnya

akan dilihat koefisien determinasinya (KD) untuk mengetahui betapa besar

sumbangan variabel X terhadap variabel Y.

KD =

Dimana :

KD = nilai koefisien determinan

r = nilai koefisien korelasi

Dan dilanjutkan dengan uji signifikan dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:
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Dimana =

= nilai t

r = nilai koefisien korelasi

n = jumlah sampel

kaidah pengujian:

jika tolak Ho terima Ha artinya signifikan dan

jika tolak Ha terima Ho artinya tidak signifikan

dimana :

Ha : terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan manajemn humas dan

pencitraan publik di SMA Negeri 3 Kendari

Ho : tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan manajemn humas

dan pencitraan publik di SMA Negeri 3 Kendari
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SMA Negeri 3 Kendari Kota Kendari

SMA Negeri 3 Kendari berdiri sejak tahun 1983 terletak di Jalan R.A.
Kartini No 127 Kota Kendari. Secara geografis, SMA Negeri 3 Kendari terletak di
jazirah tenggara Pulau Sulawesi tepatnya di muara teluk Kendari. Secara
administrasi termasuk dalam wilayah Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari
Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Profil SMA Negeri 3 Kendari sebagai berikut:
Nama Sekolah :  SMA Negeri 3 Kendari
NSS : 301200101015
NPSN :  40402617
Akreditas : A
Alamat Sekolah :  Jl. RA.Kartini No127.Kel.Kessilampe

Kec.Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara
No. Telpon :  Telp. 0401-3124961
Alamat E-Mail : info@sman3kendari.sch.id
Status Sekolah :  Negeri
Tahun Berdiri :  1983
Kode Pos :  93126.20

Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya bidang pendidikan maka

dari tahun ketahun semenjak tahun 1985 sampai tahun 2015 ini SMAN 3 Kendari

menunjukan dan membuktikan pada masyarakat bahwa alumni-alumninya pun bisa

diterima diberbagai Perguruan Tinggi dan mampu bersaing dengan alumni sekolah

lainnya.Berdasarkan perjalanan panjang SMAN 3 Kendari dapat diasumsikan

bahwa lembaga pendidikan tersebut memberi konstribusi yang baik terhadap

perkembagan anak didik dan masyarakat pada umumnya.

Guru di SMA Negeri 3 Kendari merupakan tenaga motivator, fasilitator,
dan dinamisator, dan secara khusus mempunyai tugas mengajar dan mendidik
peserta didiknya menuju manusia-manusia yang terbentuk baik secara kognitif,
efektif maupun psikomotoriknya. Proses belajar-mengajar tidak akan berjalan
secara efektif, apabila guru tidak ikut andil didalamnya. Gurulah yang sangat
menentukan tercapainya tujuan pendidikan walaupun sarana dan prasarana dalam

20Arsip Dokumen SMA Negeri 3 Kendari, Kamis 08/08/2017


