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BAB  III 

METODELOGI  PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif lapangan. Penelitian 

kuantitatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin diketahui (Suharsimi Arikunto, 2006 :12). Sedangkan 

penelitian lapangan (field research) yaitu research yang dilakukan ditempat 

terjadinya gejala-gejala. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi. Teknik 

analisis Regresi ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai taraf 

hubungan yang terjadi antara variabel (ubahan) kriterium dan prediktor yaitu 

“Hubungan Antara Kebiasaan Menonton Acara Informasi di Televisi Terhadap 

Perilaku Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS“, dengan menggunakan angket 

sebagai instrument penelitian. Sedangkan teknik analisis Regresi yang digunakan 

adalah teknik analisis Regresi satu prediktor (Sutrisno Hadi, 2004: 1). Yang 

dibantu dengan program komputer SPSS 16 for windows, hal ini dilakukan untuk 

melihat hubungan antara fenomena atau hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lain (Ali, 1993: 28). 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 01 Pujiharjo, Kecamatan TIRTOYUDO, 

Kabupaten Malang. 

2. Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan 28 Juni 2014, 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Melakukan konsultasi izin penelitian 

b. Observasi 

c. Dan dokumentasi 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2007:117), Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subyek/ obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda- benda 

Alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau 

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karekteristik/ sifat yang dimiliki 

oleh subyek atau obyek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan. Dalam penelitian ini populasinya adalah siswa SD Negeri 01 

Pujiharjo Kecamatan TIRTOYUDO Kabupaten Malang kelas 4 dan kelas 5  yang 

berjumlah 124 responden. 
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2. Sampel 

Menurut Widayat dan Amirullah (2002:52) sampel merupakan suatu sub 

kelompok dari populasi yang dipilih dalam penelitian. Selain itu adanya 

pengambilan sampel dimaksudkan untuk memperoleh keterangan mengenai 

obyek-obyek penelitian dengan cara mengamati sebagian populasi. Sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan dua teknik, yang 

pertama pengambilan sampel dengan cara teknik rondom yang telah dipisahkan 

menurut Teori Suharsimi Arikunto(2006:55), yaitu:” untuk sekedar ancer-ancer 

maka apabila subjeknya 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 

bergantung pada besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti”. Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri 01 Pujiharjo berjumlah 30 orang. 

Teknik kedua, yaitu menggunakan snowball sampling. Menurut Widayat 

(2004:98) snowball sampling adalah tekhnik pengambilan sampel dimana 

pertama-tama kelompok responden dipilih secara random.  

 

Tabel 3.1 
Daftar Populasi dan Sampel 

 

Nama Sekolah Populasi Sampel 

SD Negeri Pujiharjo 01 
Kec. TIRTOYUDO, 

Kab. Malang 

Kelas 4  
A dan B 

Kelas 5  
A dan B Jumlah 25% dari 124 

30 66 58 124 
 

 
 



41 
 

D. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono:2004). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi : (1) variabel independen (bebas), 

yaitu variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lain, dan(2) variabel 

dependen (terikat), yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel 

dependen. 

Penelitian ini mengkaji dua variabel utama, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel perlakuan atau sengaja diukur oleh 

peneliti untuk menentukan hubungan atau pengaruh gejala yang diamati. Variabel 

bebas disebut juga variabel penyebab karena merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel lainnya, diberi notasi (X), Variabel X adalah kebiasaan 

menonton tayangan ditelevisi. 

Variabel terikat adalah faktor yang diamati dan diukur untuk mengetahui 

efek dari variabel bebas, disebut juga variabel akibat dan diberi notasi (Y), 

Variabel bebas (X) adalah kebiasaan tayangan ditelevisi (Y) adalah perilaku 

belajar. 

Dibawah ini akan dijelaskan bahaimana hubungan antara kebiasaan 

menonton tayangan ditelevisi dengan perilaku belajar siswa. Komponen apa saja 

yang dapat menjadi indikator pada variabel X. Komponen apa saja yang dapat 

menjadi indikator variabel Y. Akan terlihat juga instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua instrumen, yaitu angket dan 

wawancara. 
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Penjelasan hubungan variabel penelitian ini dapat digambarkan pada 

bagan di bawah ini sebagai berikut : 

 Bagan 3.1  

Hubungan Variabel X dengan Variabel Y 

 

 

 

 

 

 

 

E. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kelas IV dan V SDN 01 Pujiharjo semester 

genap 2014-2015. Adapun rincian jumlah siswa sebagai berikut : jumlah siswa 

laki-laki kelas IV terdiri 25 siswa dan siswa perempuan terdiri dari 41 siswa dan 

kelas V nya terdiri dari 30 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. 

 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data field 

research. Field research merupakan usaha untuk memperoleh data yang nyata dan 

respresentatif dengan cara terjun langsung ke lapangan atau obyek penelitian 

sehingga data yang diperoleh berupa data primer, langsung dari sumber yang 

Variabel X 
(Kebiasaan Menonton Tayangan 

Ditelevisi) 
 

1. Frekuensi Anak Memonton Televisi. 
2. Durasi Anak Menonton Televisi. 
3. Perhatian Anak Terhadap Acara Atau 

Tayangan Televisi. 
 

 

(Variabel Y) 
(Perilaku Belajar Siswa) 

 
1. Tepat Waktu Dalam Belajar. 
2. Disiplin Dalam 

Mengerjakan Tugas PR. 
3. Belajar Secara Teratur. 
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diamati. Adapun yang dipergunakan adalah dengan membagikan angket. Sumber 

data penelitian adalah kelas IV dan V di SD Negeri 01 Pujiharjo. 

 

2. Instrumen Penelitian  

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data, sehingga 

data yang didapatkan lebih baik dengan pertimbangkan jenis data, tingkat akurasi 

data, kelengkapan data, sistematika dalam pengolahan, standar waktu yang 

diperlukan serta biaya. 

Dalam penelitian ini, instrumen yang paling utama adalah peneliti 

sendiri. Untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan 

instrumen bantuan antara lain :  

a. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Selain itu angket juga cocok digunakan bila jumlah 

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.  

Angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup dan terbuka, 

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau 

internet (Sugiyono, 2010 : 199). Kuosioner dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengkaji dan mendiskrIPSikan hubungan kebiasaan menonton tayangan di 

televisi dengan perilaku siswa di SDN 01 Pujiharjo. 
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Angket yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket terstruktur, yakni 

daftar pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden cukup 

memilih alternatif jawaban yang sudah disediakan sesuai dengan keadaaan 

dirinya. Peneliti menggunakan angket dengan jawaban berupa skala sikap atau 

likert. Dalam skala likert, pertanyaan diajukan dan dinilai sebagai berikut: 

1) Menjawab a mendapat nilai 4 dengan kriteria sangat tinggi. 

2) Menjawab b mendapat nilai 3 dengan kriteria tinggi. 

3) Menjawab c mendapat nilai 2 dengan kriteria rendah. 

4) Menjawab d mendapat nilai 1 dengan kriteria sangat rendah. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

agenda dan sebagainya Suharsimi Arikunto, 2009 : 231). Metode dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi, data-data guru 

dan identitas siswa. 

 

G. Pengujian Instrumen 

1.  Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang ingin diukur. Sekiranya peneliti menggunakan angket di dalam 

pengumpulan data penelitian, maka angket yang disusunnya harus mengukur apa 

yang ingin diukurnya. Setelah angket tersebut tersusun dan teruji validitasnya, 

dalam praktek belum tentu data yang terkumpul adalah data yang valid.  
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Validitas yang baik diperlihatkan oleh korelasi yang tinggi antara dua 

pengukuran terhadap trait yang sama oleh dua metode yang berbeda, atau korelasi 

yang rendah antara dua pengukuran terhadap trait yang berbeda walaupun 

menggunakan metode yang sama. 

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah korelasi product 

moment yang ditemukan oleh Karl Pearson (dalam Tulus Winarsunu, 2002:72). 

Dimana dalam proses perhitungannya peneliti menggunakan program komputer 

SPSS sebagai alat bantunya. 

Bentuk rumus angka kasar yang dipakai untuk mencari koefisien korelasi 

adalah : 

 

Keterangan : 

 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥  = Koefisien Korelasi 

N = Banyaknya populasi 

X = Jumlah variabel bebas 

Y = Jumlah variabel terikat 

Dari hasil perhitungan, jika diperoleh 𝑟𝑟ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡, maka item tersebut 

dinyatakan valid. Sedangkan 𝑟𝑟ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 < 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡, maka item tersebut dinyatakan tidak 

valid. Taraf signifikan yang peneliti pakai pada taraf signifikan 0,256% (disebut 

juga taraf penerimaan 99%). 
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2.  Reliabilitas 

Reabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak dapat mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Bila datanya benar sesuai 

dengan kenyataan, maka berapa kali pun data diambil akan diperoleh hasil yang 

sama. Arikunto (2006). 

𝛼𝛼 =  �
𝒌𝒌

𝒌𝒌 − 𝟏𝟏
� �𝟏𝟏 −

∑𝒔𝒔𝒋𝒋𝟐𝟐

𝒔𝒔𝒙𝒙𝟐𝟐
� 

𝜶𝜶 =  
∑𝒙𝒙𝟐𝟐 − ∑𝒂𝒂𝒂𝒂𝟐𝟐

𝒏𝒏
𝒏𝒏  

 

Keterangan : 

   𝑟𝑟𝑖𝑖 = reabilitas instrumen 

𝑘𝑘 = banyaknya butir pertanyaan 

𝑎𝑎𝑎𝑎2 = jumlah varian butir 

𝑎𝑎𝑟𝑟2 = jumlah varian total 

 

Perhitungan koefisien reliabilitas dikonsultasikan kepada pendapat ahli 

pengukuran tes, yang menyatakan bahwa bila koefisien reliabilitas lebih besar dari 

0,6 maka instrumen penelitian dinyatakan reliable, tetapi jika kurang dari 0,6 

dianggap kurang meyakinkan atau tidak reliable.  
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H. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan metode 

statistik. Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan (Masri Singarimbun, 1989 : 263). Cara menDeskripsikan data 

kuantitatif dapat digunakan dengan menggunakan tehnik statistik deskriptif. 

Tujuan dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan tehnik ststistika adalah 

untuk meringkas data menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti (Sukardi, 

2003:86). 

Dalam menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan metode 

statistik, karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Tujuan analisis ini adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebiih mudah 

dibaca dan dinterpretasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui tingkat kenormalan 

distribusi skor tentang hubungan kebiasaan menonton tayangan ditelevisi terhadap 

perilaku belajar siswa SD Negeri 01 Pujiharjo Kecamatan TIRTOYUDO 

Kabupaten Malang. 

Perhitungan Uji Normalitas data variabel X dan variabel Y dilakukan 

dengan menggunakan uji One- Sample Kolmogrov-Smirnov Test. Uji normalitas 

data penelitian ini menggunakan taraf signifikasi 0,05 atau tingkat kepercayaan 

95% dengan pengujian normalitas, yaitu : 

a. Jika nilai signifikasi uji normalitas data variabel X dan Y lebih besar dari 0,05 ( 

> 0,05) maka data berdistribusi normal. 
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b. Jika nilai signifikasi uji normalitas data variabel X dan Y lebih kecil dari 0,05 ( 

< 0,05) maka data diatas berdistribusi tidak normal 

 

2. Uji Korelasi 

Dalam mengolah data penelitian diperlukan uji korelasi yang akan 

melihat keterkaitan antara hubungan antara variabel X yaitu : kebiasaan menonton 

tayangan ditelevisi dan variabel Y yaitu : perilaku belajar siswa. 

Maka dilakukan uji korelasi Product Moment oleh Pearson (dalam Tulus 

Winarsunu, 2002:72) dengan rumus : 

𝐍𝐍 (∑𝐗𝐗𝐗𝐗  ) −  ( ∑𝐗𝐗∑𝐗𝐗 )
�[ 𝐍𝐍∑𝐗𝐗𝟐𝟐 − (∑𝐗𝐗 )𝟐𝟐][𝐍𝐍∑𝐗𝐗𝟐𝟐 − (∑𝐗𝐗)²

 

 

 

 

Keterangan  

Rxy : koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y 

X : jumlah skor dari tiap item dari seluruh responden 

Y : jumlah skor total seluruh item dari seluruh responden 

N : jumlah responden 
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Setelah harga rxy diperoleh, kemudian didistribusikan ke dalam 

rumus uji t. penggunaan rumus t ini digunakan untuk mengetahui nilai 

signifikasi antara x dan y, yaitu : 

𝒕𝒕 =  
𝒓𝒓√𝒏𝒏 − 𝟐𝟐
√𝟏𝟏 − 𝒓𝒓𝟐𝟐

 

 

 

Keterangan  

t : Uji signifikasi 

r : Koefisien korelasi  

n : Jumlah responden 

Pada pengujian hipotesis data dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05 

atau tingkat kepercayaan 95% dengan criteria pengujian sebagai berikut : 

a. Jika nilai signifikansi ( sig ) uji hipotesis lebih besar dari 0,5 (>0,5), maka Ho 

diterima dan Hi ditolak 

b. Jika nilai signifikansi ( sig ) uji hipotesis lebih kecil dari 0,5(<0,5), maka Ho 

diterima dan Hi ditolak 

 

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah 

hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar 

hubungan yang terjadi antara dua variabel.  

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan analisis uji korelasi model Kendall’s 

tau-b menggunakan program SPSS for WindowsReleased 16,00. 
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3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana merupakan hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel bebas (variable independen) dan variabel terikat (variabel dependen).  

Persamaan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat menggunakan program SPSS for WindowsReleased 

16,00. Menurut Supranto (2001:189), formulasi dari analisis regresi linier 

sederhana sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Keterangan: 

X = Variabel Kebiasaan Menonton Ditelevisi 

Y = Variabel perilaku belajar  

a = Parameter Intercep 

b = Parameter Koefisisen Regresi variabel kebiasaan menonton ditelevisi 

 

4. Analisis Uji Hipotesis 

Analisis ini sifatnya adalah melanjutkan dari analisis pendahuluan. 

Analisis ini dimaksudkan untuk menguji data tentang pengaruh antara variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Dalam hal ini menggunakan program SPSS 

for WindowsReleased 16,00. 

 

 

 

 

 


