BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian
3.1.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tarutung Kec. Tarutung Kab.
Tapanuli Utara Tahun Pembelajaran 2019/2020. Adapun penulis memilih lokasi
penelitian ini adalah dengan alasan penulis melihat adanya masalah yang perlu
diteliti mengenai tingkah laku siswa di sekolah tersebut sebahagian memiliki
tingkah laku yang kurang baik dan penguatan Guru Pendidikan Agama Kristen
dapat mempengaruhi tingkah laku siswa untuk dapat lebih baik.
3.1.2 Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober/Desember 2019

3.2 Metode Penelitian
Setiap penelitian harus dapat menyajikan data yang diperoleh, baik melalui
observasi, wawancara, kuesioner (angket) maupun dokumentasi. Prinsip dasar
penyajian data adalah komunikatif dan lengkap.

Sugiyono (2013:147)

mengemukakan bahwa: “Statistik inferensial adalah teknik statistik yang
digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk
populasi”. Dari kutipan tersebut, metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini
adalah metode statistik inferensial kuantitatif, karena penelitian yang dilakukan
oleh penulis penelitian sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.
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3.3. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian sebagai sumber data
bagi peneliti. Penentuan populasi sangat menentukan bagi pelaksanaan penelitian,
dengan adanya populasi yang sudah ditetapkan oleh penulis maka penelitian dapat
dilaksanakan dengan baik. Menurut Arikunto (2010:173) “Populasi adalah
keseluruhan objek yang diteliti yang di dalamnya terdapat subyek yang dapat
dijadikan sebagai sumber data bagi seorang peneliti”.
Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI
SMA Negeri 1 Tarutung Kec. Tarutung,

Kab. Tapanuli Utara Tahun

Pembelajaran 2019/2020 yang beragama Kristen Protestan.

Table 3.3.1
Jumlah Populasi Siswa Kristen Kelas XI SMA N. 1 Tarutung
No.

Ruangan

Jumlah

1.

XI IPA 1

34

2.

XI IPA 2

30

3.

XI IPA 3

34

4.

XI IPA 4

34

5.

XI IPA 5

32

6.

XI IPS 1

32

7.

XI IPS 2

29

8.

XI IPS 3

35

Jumlah
Sumber: SMA N. 1 Tarutung

260

2. Sampel
Sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti. Sugiyono (2013:81)
menyatakan bahwa: “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana,
tenaga, dan waktu peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi
itu.”
Menurut Arikunto (2006:134) bahwa: “Apabila sejumlah subjek kurang
dari seratus lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan
populasi, selanjutnya jika jumlahnya lebih dari seratus maka dapat diambil antara
10-15 % atau 20-25% atau lebih, karena keterbatasan kemampuan, dana, dan
waktu penulis mengambil sampel 20% dari 260 orang = 52 orang.
Tabel 3.3.2
Jumlah Sampel Berdasarkan Random Sampling
No.

Ruangan

Jumlah Siswa

20% Populasi

Sampel

1.

XI IPA 1

34

20% x 34 = 6.8

7

2.

XI IPA 2

30

20% x 30 =6

6

3.

XI IPA 3

34

20% x 34 = 6.8

7

4.

XI IPA 4

34

20% x 34 = 6.8

7

5.

XI IPA 5

32

20% x 32= 6.4

6

6.

XI IPS 1

32

20%x 32= 6,4

6

7.

XI IPS 2

29

20%x 29=5.8

6

8.

XI IPS 3

35

20 % x35= 7

7

Jumlah

260

20% x 260 = 52

52

3.4. Defenisi Operasional
Dalam penelitian ini ada dua variabel yang berhubungan yaitu:
1. Variabel bebas (X): Penguatan Guru Pendidikan Agama Kristen
Penguatan Guru Pendidikan Agama Kristen yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Memberi kata-kata pujian dan
pengharagaan 2) Gerak isyarat melalui anggota tubuh 3) Penguatan dengan
memberikan sentuhan dan pendekatan kepada siswa 4) Guru memberi hadiah 5)
Guru membuat kegiatan yang menyenangkan bagi siswa 6) Penguatan dengan
berupa simbol, tanda atau bentuk benda yang ditunjukkan atau diberikan kepada
siswa.
2. Variabel Terikat (Y): Tingkah Laku Siswa
Tingkah laku sama dengan perilaku yang berarti perbuatan, dan tindakan.
Tingkah laku merupakan hasil interak si dari dalam diri individu maupun dari luar
individu untuk mencari kedekatan dan hubungan dengan orang lain dalam suatu
tantangan ataupun permasalahan. Tingkah laku yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah tingkah laku yang baik yaitu sebagai berikut: 1) Bijaksana, 2) Berani, 3)
Rajin, 4) Sopan santun, 5) Sabar, 6) Rendah hati, 7) Setia, 8) Disiplin, 9) Jujur.

3.5. Instrumen Penelitian
1. Jenis Instrumen
Untuk mengumpulkan data variabel X, Y digunakan kuesioner atau angket
tertutup yang terdiri dari 4 option: a, b, c, dan d. penyusunan angket terlebih
dahulu dengan membuat kisi-kisi angket dengan maksud dasar penyusunan dalam

terperinci sesuai dengan kisi-kisi angket, kemudian angket disebarkan kepada
siswa sebanyak sampel yang dibutuhkan.
Adapun alasan penulis menggunakan angket tertutup adalah:
1. Angket lebih mudah digunakan untuk melayani responden, lebih aktif
dan praktis.
2. Angket dapat mengumpulkan data dalam waktu yang relatif singkat.
3. Banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada responden, oleh karena itu
lebih mudah dengan menggunakan angket.
4. Dengan menggunakan angket, responden lebih mudah memberikan
jawaban dengan memilih salah satu option yang sesuai dengan
pilihannya.

3. Kisi-Kisi Angket

Tabel 3.3.3.
Kisi-Kisi Angket
No
1.

Variabel

Indikator

No. Item

Jumlah
3

Variabel X

Keterampilan penguatan melalui

1

(Pengaruh

kata-kata pujian dan

2

Keterampilan

pengharagaan

3

Pendidikan Agama

Keterampilan penguatan melalui

4

Kristen)

gerak isyarat anggota tubuh

5

Penguatan Guru
3

6

Keterampilan penguatan dengan

7

memberikan

8

sentuhan

dan

3

pendekatan kepada siswa

9

Keterampilan penguatan dengan

10

guru memberikan hadiah kepada

11

2

siswa
Keterampilan penguatan dengan

12

guru membuat kegiatan belajar

13

2

yang menyenangkan bagi siswa

Keterampilan penguatan dengan

14

berupa simbol, benda dan tanda

15

2

yang diberikan guru kepada
siswa

2.

Variabel Y

Bijaksana

yaitu

memahami

16

1

(Tingkah laku

secara tepat apa yang patut

Siswa)

dilakukan

Berani sikap dalam menghadapi

17

2

bahaya tanpa ada rasa takut

18

Rajin yaitu suka bekerja dan

19

belajar

20

Sopan santun wujud yang nyata

21

dari cara bertingkah laku dengan

22

2

2

baik

Sabar menghadapi segala cobaan

23

1

Sikap Rendah hati yaitu dapat

24

2

ditunjukkan dengan cara saling

25

membantu antar sesama manusia

Setia yaitu berpendirian tetap,

26

tidak berubah

27

Disiplin yaitu ketertiban perilaku

28

serta pengendalian diri terhadap

29

2

2

aturan yang berlaku
Jujur yaitu berkata sesuai dengan

30

1

apa yang benar-benar terjadi
Total

30

3. Skala Nilai
Untuk mengukur pengaruh keterampilan penguatan Guru Pendidikan
Agama Kristen terhadap tingkah laku siswa digunakan dengan angket dengan
empat pilihan jawaban, yaitu: a. selalu, b. sering, c. kadang-kadang, d. tidak
pernah. Dengan skala Likert yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:93) sebagai
berikut:
a. Selalu
b. Sering
c. Kadang-kadang
d. Tidak pernah
Maka masing-masing option positif diberi skala penilaian bobot nilai
adalah sebagai berikut:
− Option “a” diberi bobot 4
− Option “b” diberi bobot 3
− Option “c” diberi bobot 2

− Option “d” diberi bobot 1

4. Uji Coba Instrumen
Untuk memperoleh instrumen yang tepat maka berdasarkan kisi-kisi
angket tersebut dilakukan uji coba terhadap 30 orang siswa di SMA Negeri 1
Tarutung di luar sampel penelitian. Uji coba instrumen untuk mengetahui apakah
angket yang digunakan valid dan reliabel.
1. Uji Vadilitas
Uji vadilitas (kesahihan) instrument dilaksanakan untuk mengetahui
tingkat ketepatan instrument yang digunakan, maka untuk mengetahui vadilitas
instrument dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Product Moment dari
Pearson yang ditulis oleh Arikunto (2010:213) yaitu:
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Dengan:
rxy

= Koefisien korelasi variabel X dengan variabel Y

∑𝑥

= Jumlah Skor Variabel X

∑𝑦

= Jumlah Skor Variabel Y

∑ 𝑥𝑦

= Jumlah skor perkalian XY

N

= Jumlah responden
Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil

validitas instrumen variabel X sebanyak 14 item, pertanyaan dimana terdapat 1
item tidak valid yaitu nomor 7 dengan r hitung = 0,328, < rtabel 0,361 yang berarti 1
item tersebut tidak bisa digunakan sebagai instrumen penelitian sedangkan 14

item valid dengan rhitung = 0,375 s/d 0,863 > rtabel= 0,361 yang berarti 14 item
angket variabel X dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. (Selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran 4). Dan 1 item yaitu nomor 7 di hapus sehingga item
angket varibel X hanya 14 item. Dari hasil uji validitas angket variabel Y
diketahui bahwa 15 item valid karena nilai r hitung (antara 0,367 s/d 0,841) > rtabel=
0,361. Dengan demikian terdapat 15 item soal angket untuk variabel Y yang dapat
digunakan sebagai

istrumen penelitian. (Selengkapnya dapat dilihat pada

lampiran 8).

2. Uji Reliabilitas
Arikunto (2010:239) mengatakan bahwa: “reliabilitas menunjukkan pada
satu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercayai untuk digunakan sebagai
alat pengumpulan data instrument tersebut sudah baik.”
Uji reliabilitas instrument adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil
pengukuran data dipercaya, dilakukan dengan rumus Formula Alfa Cronbach oleh
Arikunto (2010:239) yaitu:
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: Reliabilitas instrumen
: Jumlah item

2
b

: Jumlah varians item soal

t2

: Jumlah varians total
Sebelum uji reliabilitas angket dilakukan, perlu dicari terlebih dahulu

varians setiap butir dengan menggunakan rumus yang dikemukakan Arikunto
(2010: 227):

 b2 

X

 X 
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Dengan:
b

2

: Jumlah varians butir

∑ 𝑥2

: Jumlah kuadrat X

N

: Jumlah responden
Kemudian untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas instrument

tersebut harga 𝑟11 dikonsultasikan dengan cara mengartikan indeks korelasi hitung
dengan interprestasi sederhana sebagaimana dikatakan Sugiyono (2013:184)
yaitu:
0,800-1,000

= Sangat Kuat

0,600-0,799

= Kuat

0,400-0,599

= Sedang

0,200-0,3999

= Rendah

0,000-0,200

= Sangat Rendah (tak berkorelasi)

Dari hasil uji reliabilitas instrumen diperoleh nilai r 11 untuk variabel
X=833 (nilai tersebut berada pada interpretasi sangat kuat 0,800-1,000). Dengan
demikian angket reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.
(Selengkapnya dapat dilihat dilampiran 5). Dari hasil uji reliabilitas angket
variabel Y diperoleh nilai r11=0,858 ( nilai tersebut berada pada interpretasi sangat
kuat 0,800-1,000). Dengan demikian angket reliabel dan dapat digunakan sebagai
instrumen penelitian. (Selengkapnya dapat dilihat dilampiran 9).
3.6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan angket
tertutup dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Mengumpulkan responden untuk diberikan pengarahan sehubungan dengan
pengisian angket.
2. Menyebarkan angket kepada responden untuk dijawab secara jujur dengan
memilih salah satu option.
3. Mengarahkan dan menemani responden untuk menjawab pertanyaan dan
menjelaskan soal-soal yang kurang dimengerti.
4. Mencatat semua hasil penelitian angket ke dalam satu tabel.

3.7. Teknik Analisa Data
Untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan apakah diterima atau
ditolak, maka dilakukan pengolahan dan analisis data jawaban reponden dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1) Membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan alternatif jawaban.
2) Membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan bobot option.
3) Melakukan uji hipotesis asosiatif (hubungan antar variabel) dengan mencari
koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y dengan rumus korelasi
Product Moment Pearson sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto
(2010:213) dengan rumus:
rxy



x

 xy
2

y

2

Dimana:
x

= X- X

y

= Y- Y

xy

= Jumlah hasil dari x dan y

Keterangan :
∑xy

= jumlah skor perkalian x dengan y

∑x

= jumlah skor variabel X

∑y

= jumlah skor variabel Y

∑xy

= jumlah skor perkalian variabel X dengan variabel Y

rxy

= koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y

4) Untuk melihat signifikan hubungan digunakan rumus Product Moment yang
dikemukakan Sugiyono (2013:184) adalah sebagai berikut:

t



r n2
1 r2

Keterangan:
t = taraf nyata
r = koefisien korelasi
n = jumlah responden
5) Analisis Regresi
a. Menguji Persamaan regresi Y atas X
Untuk mengetahui konstanta regresi (a) dan koefisien arah (b) digunakan
rumus yang dikemukakan Sudjana (2017:315):

a

b

( Y )( X 2 )  ( X )( XY )
n(  X 2 )  (  X ) 2

n( XY )  ( X )( Y )
n(  X 2 )  (  X ) 2

Keterangan:
a = konstanta
b = koefisien regresi
Untuk mengetahui persamaan regresi Y atas X digunakan rumus yang
dikemukakan oleh Sugiyono (2013:188):

Yˆ  a  bX
Keterangan:
Yˆ

= Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a

= Harga Y ketika harga X=0 (harga konstan)

b

= Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka
peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan
pada perubahan variabel indevenden. Bila (+) arah garis naik, dan
bila (-) maka arah garis turun.

X

= Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

b. Uji Koefisien Determinasi (r2)
Menurut Sugiyono (2013:185) mengemukakan: ”Analisis korelasi dapat
dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi, dengan cara
mengkuadratkan koefisien yang ditemukan.”
Dari pendapat tersebut maka koefisien determinasi (r 2) dapat dihitung
dengan rumus:
r2 = (rxy)2
Selanjutnya menurut Sugiyono (2013:185): ”Dari uji koefisien determinasi
dapat dihitung besarnya persentase pengaruh X atas Y diketahui dengan
mengalikan nilai r2 dengan 100% (r2x100%).”

6) Uji Hipotesa
2
2
S reg
/ S res

Menurut Sudjana (2017:328): ”Hasil bagi F =

ternyata berdistribusi F

dengan dk pembilang satu dan dk penyebut (n-2). Berdasarkan ini, hipotesis
H0: ditolak jika Fhitung ≥ Ftabel(k,n-2).”
Adapun rumusan hipotesis untuk regresi linier sederhana adalah:
H0 : (tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

antara

keterampilan penguatan Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap
Tingkah Laku Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tarutung Kec.
Tarutung, Kab. Tapanuli Utara Tahun Pembelajaran 2019/2020.
Ha : ≠ (terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara keterampilan
penguatan Guru Pendidikan Agama Kristen terhadap Tingkah Laku
Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tarutung Kec. Tarutung, Kab.
Tapanuli Utara Tahun Pembelajaran 2019/2020.
Untuk mengetahui nilai Fhitung menggunakan rumus yang dikemukakan
oleh Sudjana (2017:327) yaitu Analisis Varians Untuk Regresi Linier Sederhana
yaitu:
Tabel 3.4. Tabel Rumusan Analisis Varians (ANAVA) Regresi Linier
Sederhana
Sumber Variasi
Dk
JK
KT
F
Total

N

Y 2

Y 2

-

Regresi (a)

1

Y 2 / n

Y 2 / n

Regresi (b/a)

1

JKreg = Jk (b/a)

S2reg = Jk (b/a)

S 2 reg
S 2 res

Residu

n-2



JKres =  Y  Yˆ



2

S 2 res =



 Y  Yˆ
n2



2

Tuna cocok

k-2

Jk (TC)

Kekeliruan

n-k

Jk (E)

Keterangan:
dk

= derajat kebebasan

JK

= Jumlah Kuadrat

KT

= Kuadrat Total

n

= Jumlah responden

Sreg

= Simpangan regresi

Sres

= Simpangan residu

JKTC

= Jumlah Kuadrat Tuna Cocok

JKE

= Jumlah Kuadrat Error

STC

= Simpangan Tuna Cocok

SE

= Simpangan Error.

S2TC =
S2e =

JK (TC )
k 2
JK ( E )
nk

S 2 TC
S 2e

