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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan 

suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan 

pengamatan.  

Penelitian deskriptif menurut Burhan Bungin (Bungin, 2001:124) adalah : 

 “Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang 

menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai 

suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. 

Penelitian deskriftif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang 

bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau 

kalimat serta uraian-uraian.” 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah kelompok unsur-unsur komprehensif dan telah ditentukan 

(perangkat universal) yang berhubungan dengan pertanyaan atau hipotesis 

penelitian (Bulaeng, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru di 

RA Hasanuddin dan MI Wahid Hasyim III dan merupakan guru tetap di sekolah 

tersebut. Guru tetap dipilih karena tujuan peneliti memang ingin meneliti tingkat 

literasi media seluruh guru yang memang benar-benar bekerja secara tetap 

dilembaga pendidikan tersebut. 
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3.2.2 Sampling 

 Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh populasi atau 

dapat disebut total sampling, yaitu “keseluruhan populasi merangkap sebagai 

sampel penelitian” karena keseluruhan obyek penelitian dapat dijangkau oleh 

peneliti. Kebanyakan penelitian yang tidak bertujuan membangun generalisasi 

cenderung tidak menggunakan sampel penelitian. Hasil penelitian yang tidak 

bermaksud membangun generalisasi dapat diperlakukan sebagai suatu kasus saja 

(Bungin 2001: 104)  

 Sampling penelitian ini adalah semua guru tetap yang mengajar di RA 

Hasanuddin, dan MI Wahid Hasyim yang berjumlah 21 guru. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan instrument berupa kuesioner. kuesioner ini berisikan daftar 

pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan alternatif jawaban oleh peneliti. 

Kuesioner yang akan dibagikan kepada responden adalah kuesioner dengan jenis 

pertanyaan tertutup. Responden tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban 

lain. Responden hanya memilih jawaban yang menurutnya sesuai dengan realitas 

pada diri responden.   

 Skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Guttman. Skala 

pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas diantaranya ‘ya’ 

dan ‘tidak’; benar-salah, dan lain-lain.  
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3.4 Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpul. 

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah 

terkumpul tersebut baik sehingga segera dapat dipersiapkan untuk 

tahap analisis berikutnya (Suyanto dan Sutinah, 2008:93). 

2. Pembuatan kode (coding) 

Coding dilakukan setelah proses editing selesai dikerjakan. Coding 

dilakukan sebagai usaha untuk menyederhanakan data, yaitu dengan 

memberi simbol angka pada tiap-tiap jawaban, atau suatu cara 

mengklasifikasi jawaban responden atas suatu pertanyaan menurut 

macamnya dengan jalan menandai masing-masing jawaban dengan 

kode tertentu. 

3. Penyederhanaan Data 

Agar data tersebut mudah di analisis maka dibutuhkan peringkasan 

data. Peringkasan itu dilakukan dengan menggolongkan jawaban yang 

beraneka ragam kedalam kategori yang jumlahnya terbatas. 

4. Tabulasi  

Tabulasi adalah penyusunan data kedalam bentuk tabel. Tujuan 

tabulasi adalah agar data bisa mudah disusun, dijumlah, dan 

mempermudah penataan data untuk disajikan serta dianalisis. Proses 
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pembuatan tabulasi bisa dilakukan dengan metode tally, menggunakan 

kartu, ataupun menggunakan komputer. 

3.5 Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik statistik 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

 Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud untuk memberikan 

gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data yang terkumpul akan disusun dan 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

3.6 Uji Validitas 

 Pada dasarnya, validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana 

instrumen (angket/kuesioner) akan mengukur apa yang ingin diukur. Untuk 

melakukan uji validitas peneliti menggunakan uji validitas isi yang akan peneliti 

diskusikan dengan dosen pembimbing. Dan untuk menunjukkan apakah skala 

telah memenuhi kaidah skala Guttman peneliti akan menggunakan uji Koefisien 

Reprodusibilitas dan Koefisien Skalabilitas. 

  Koefisien Reprodusibilitas digunakan untuk mengukur derajat ketepatan 

pertanyaan yang telah dibuat dan Koefisien Skalabilitas digunakan untuk 

mengukur apakah penyimpangan pada skala reprodusibilitas masih dalam batas 

yang dapat ditolerir. Koefisien Reprodusibilitas dengan ketentuan Kr > 0,90 
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dianggap baik dan kriteria Koefisien Skalabilitas adalah apabila Ks > 0,60 

dianggap cukup baik (Singarimbun dan Effendi, 1989 : 118-119). 

Rumus Koefisien Reprodusibilitas adalah seperti berikut: 

 

  

Rumus Koefisien Skalabilitas adalah seperti berikut: 

Ks = 1-(e/x) 

Keterangan : 

e = Jumlah kesalahan/nilai error 

x = 0,5 ({jumlah pernyataan dikali jumlah 

responden} – jumlah jawaban “ya/benar”) 

  

 Untuk keperluan penghitungan validitas tersebut peneliti menggunakan 

bantuan software SKALO. SKALO adalah program analisis skala guttman yang 

dibuat oleh salah satu pengajar di Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada. 

3.7 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk uji reliabilitas ini peneliti 

menggunakan Cronbach’s Alpha karena instrumen penelitian ini berbentuk 

angket/kuesioner dan skala bertingkat. Untuk menghitungnya peneliti akan   

Kr = 1-(e/n) 

Keterangan :  

e = Jumlah kesalahan/nilai error 

n = Jumlah pernyataan dikali jumlah responden 
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menggunakan software SPSS 24. Rumus Cronbach’s Alpha sebagai berikut 

 

Keterangan : 

 

Menurut Sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. 

 


