
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti tergolong korelasional. Sesuai 

dengan pendapat Sutja, dkk (2014: 135) penelitian korelasional maksudnya adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengukur kedekatan atau keterkaitan dua variabel 

atau lebih.  Dalam penelitian jenis ini, peneliti berusaha menghubungkan suatu 

variabel dengan variabel yang lain untuk memahami suatu fenomena dengan cara 

menentukan tingkat atau derajat hubungan di antara variabel-variabel tersebut.  

Tingkat hubungan tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi yang 

berfungsi sebagai alat untuk membandingkan variabilitas hasil pengukuran 

terhadap variabel-variabel tersebut.  

Sejalan dengan pendapat di atas, maka penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengetahui hubungan keharmonisan keluarga dengan rasa percaya diri pada siswa 

di SMP Negeri 3 Kota Jambi. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan sekelompok obyek atau individu yang menjadi 

perhatian dalam penelitian. Populasi itu berkaitan dengan masalah informasi 

yang dibutuhkan oleh si peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

keharmonisan keluarga dan rasa percaya diri siswa kelas VIII di SMP negeri 

3 Kota Jambi, tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 158 orang, siswa dan 

terbagi menjadi 4 kelas.  
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Untuk lebih lengkap tentang penyebaran populasi VIII di SMP 3 Kota 

Jambi, dapat diperhatikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.Populasi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kota Jambi 

No Kelas 
Jumlah 

Populasi 

1. VIII A 40 

2. VIII B 40 

3. VIII C 39 

4. VIII D 39 

Jumlah 158 

 

2. Sampel  

Sampel adalah wakil representatif dari  populasi, menurut Sutja dkk 

(2014:93) bila jumlah populasi besar peneliti dapat mengambil sampel. 

Agar pengambilan sampel sesuai dengan karakteristik populasi maka jumlah 

sampel dan cara pengambilanya. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penentuan jumlah sampel 

representatif dalam penelitian ini  menggunakan tabel perkiraan sampel 

representatif  yang diungkap oleh Sutja, dkk (2014:93) seperti berikut: 

Tabel 2. Perkiraan Sampel Pada Populasi  Homogen & Heterogen 

No 
Jumlah 

Populasi 

Karakteristik populasi 

Heterogen Homogen 

% n % n 

1 0 – 40 100 % 40 90 % 36 

2 41 – 70 95 – 79 % 39 – 55 89 – 75 % 37 – 53 

3 71 -120 78 60 % 55 – 72 74,9 – 55 % 53 – 66 

4 121 - 280 59,5 – 30 % 72 – 84 54,9–25 % 66 – 70 

5 281 - 600 29,9–20 % 84-120 24,9 – 15 % 70 – 90 

6 601 - 1200 19,9–12,5 % 120-150 14,9–10 % 90 – 120 

7 > 1200 > 12, 5 % > 150 < 10 % > 120 

 



Karena jumlah populasi 158 orang berada antara 121-280, dengan 

karakteristik populasi homogen, maka sampel penelitian adalah 54,9%-25% 

dari anggota populasi yang ada. Untuk mencari jumlah sampel representatif 

dengan rumus dan proses perhitungannya adalah seperti berikut : 
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Berdsarkan hasil perhitungan tersebut, maka diketahui bahwa sampel 

representatiff dalam penelitian ini sebanyak 48% dari jumlah populasi. Yang 

berarti 48% x 158 orang  dan didaptkan hasil 75,8 yang bisa dibulatkan 

menjadi 76 orang sampel representatif.  Berdasarkan perhitungan di atas, 

maka sampel yang dibutuhkan untuk diambil datanya dalam penelitian ini 

adalah 76 orang siswa. Sebaran sampel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel3. .Sampel Penelitian Siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Kota Jambi 

No  Kelas  
Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel (48%) 

1. VIII A 40 19 

2. VIII B 40 19 

3. VIII C 39 19 

4. VIII D 39 19 

Jumlah 158 76 



Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Simple Random Sampling, dimana sampel diambil secara 

acak sesuai ukuran sampel representatif dengan cara setiap orang 

berpeluang sama untuk menjadi sampel. 

C. Jenis dan Sumber  Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang diambil langsung dari objek yang diteliti, dalam penelitian ini 

yaitu siswa kela VIII di SMP Negeri 3 Kota Jambi. Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini diperoleh melalui instrumen angket yang disebarkan 

dan kemudian diisi langsung oleh siswa kelas VIII di SMP N 3 Kota Jambi. 

2. Sumber data. 

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berasal dari siswa kelas VIII pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 di 

SMP Negeri 3 Kota Jambi, yang telah terpilih untuk menjadi sampel 

penelitian. 

D. Alat Pengumpulan Data 

1. Pengembangan kisi-kisi angket 

Alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah berupa 

angket, yaitu sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Sebagai sebuah daftar peryataan 

untuk mendapatkan data tentang “keharmonisan keluarga dengan rasa 

percaya diri siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi”.  



Sejumlah pernytaan yang disusun sesuai dengan masing-masing 

variabel dari penelitian. Penulisan item angket penelitian ditempuh dengan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

 Pengkajian teoritis,  

 Pembuatan definisi operasional,  

 Pengembangan kisi-kisi,  

 Pertimbangan tim ahli uji coba (judgement angket).  

Pengembangan kisi-kisi angket penelitian tentang rasa percaya diri ini 

mengangkat teori yang diungkapkan oleh Gunarsa, yang menyatakan bahwa 

aspek-aspek keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah: suatu kondisi terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, 

komunikasi yang terjalin baik, dan  waktu bersama antara ayah, ibu dan 

anak-anak. Adapun hasil pertimbangan pengembangan kisi-kisi angket oleh 

tim ahli uji coba (judgement angket) adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Pengembangan kisi-kisi angket variabel kerhamonisan keluarga 

Variabel Indikator Deskriptor Item 

Keharmonisan 

keluarga 

 

(Gunarsa, 2000) 

a. Kasih sayang  1. Hubungan antar anggota keluaga 1-5 

2. Keadaan yang tentram dalam 

keluarga 

6-9 

b. Saling 

pengertian  

1. Mampu memahami pendapat 

anggota keluarga 

10-14 

2. Rasa empati terhadap sesama 

anggota keluarga 

15-19 

3. Kemampuan anggota keluarga 

untuk saling berkerja sama 

20-23 

c. Komunikasi 

yang terjalin 

baik  

1. Keterbukaan dengan anggota 

keluarga 

24-26 

2. Kemampuan menyampaikan 

pendapat dalam keluarga 

27-31 

d. Waktu 

bersama  

1. Kebersamaan dengan anggota 

keluarga 

32-35 

2. Waktu yang tersedia untuk 

berkumpul bersama 

36-39 



Sedangkan pengembangan kisi-kisi angket variabel rasa percaya diri 

sesuai teori yang diungkapkan oleh Ghufron, & Risnawita, yang 

berpendapat bahwa adapun aspek-aspek rasa percaya diri adalah: suatu 

keyakinan akan kemampuan sendiri, sikap optimis, sikap objektif, 

bertangung jawab serta kemampuan berfikir realistis. 

Berdasarkan teori tersebut, maka pengembangan kisi-kisi angket 

variabel rasa percaya diri adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Pengembangan kisi-kisi angket variabel rasa percaya diri 

Variabel Indikator Deskriptor Item 

Percaya diri 

 

(Ghufron, & 

Risnawita ; 2010) 

a. Keyakinan pada 

kemampuan 

sendiri 

1. Merasa mampu melakukan 

sesuatu seperti orang lain 

1-4 

2. Merasa mampu melakukan 

sesuatu tanpa bantuan orang lain 

5-7 

b. Sikap optimis 1. Percaya pada kemampuan yang 

dimiliki 

8-11 

2. Tidak bergantung pada bantuan 

yang diberikan orang lain 

12-15 

c. Sikap objektif 1. Memandang masalah 

berdasarkan kebenaran 

16-17 

2. Terbuka dalam menerima 

pendapat orang lain  

18-21 

d. Bertanggung 

jawab 

1. Kesadaran untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan 

22-24 

2. Berani mengakui kesalahan yang 

diperbuat 

25-27 

e. Kemampuan 

berfikir realistis 

1. Mampu menganalisis masalah 

dengan tenang 

28-31 

2. Bertindak dengan penuh 

perhitungan 

32-35 

 

2. Penetapan Option Jawaban Angket 

Skala option jawaban dari angket yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model Dichotomis, yaitu dengan menyediakan 2 option 

jawaban (Ya –Tidak). 



E. Teknik Analisa Data 

1. Skor dan Pengelompokan Data 

Pemberian skor dan pengelompokan data yang diperoleh dari jawaban 

angket sampel penelitian nantinya akan digunakan untuk mengungkapkan 

persentase rata-rata dari tingkat keharmonisan keluarga dan rasa percaya diri 

siswa serta untuk mengungkapkan korelasi dari kedua variabel tersebut. 

Untuk mengungkapkan persentase rata-rata dari variabel penelitian, 

maka harus dilakukan penskoran data dari jawaban angket responden, yaitu 

jawaban Ya diberikan skor 1 dan jawaban Tidak diberikan skor 0. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang  sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya di lapangan tentang keharmonisan keluarga dan rasa percaya 

diri siswa. 

2. Analisis Persentase 

Formula ini digunakan untuk menguji rumusan masalah 1 dan 2 yaitu 

mengungkapkan kualitas dari keharmonisan keluarga dan rasa percaya diri 

siswa di SMP Negeri 3 Kota Jambi, maka data dari jawaban angket siswa 

yag diperoleh akan diolah menggunakan persentase. Adapun rumus 

persentase formula C sebagaimana yang dikemukakan Sutja, dkk (2014: 

126) adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : P = Persentase yang dihitung 

  fb  = Jumlah bobot dari frekuensi yang diperoleh 

  n  = banyaknya data / subjek 

  i  = banyaknya item / soal 

 bi  = bobot ideal  
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3. Uji Asumsi Statistik 

Untuk menentukan korelasi dari kedua variabel, dapat menggunakan 

rumus korelasi statistik parametrik atau nonparametrik. Namun 

sebelumnya ada syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu.   

Syarat tersebut adalah pelaksanaan uji asumsi statistik. Adapun uji 

asumsi statistik dalam penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu: 

1) Uji Normalitas Data, adalah uji beda atau uji hubungan, yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji 

normalitas adalah uji Kolmogorov Smirnov. 

2) Uji Homogenitas Data, ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah dari kelompok data penelitian memiliki varians yang sama 

atau tidak. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan 

beberapa cara dan metode, yang sering digunakan dalam penelitian 

adalah Uji Varians (Levene Test). 

3) Uji Linearitas Data, dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

variabel berhubungan secara langsung atau tidak. Dalam penelitian 

ini, uji linearitas dilakukan menggunakan metode statistik ANOVA. 

Untuk hasil yang lebih akurat, maka pelaksanaan uji asumsi statistik 

dalam penelitian ini akan di lakukan dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 21.0. 

 



4) Analaisis Korelasi 

Sedangkan untuk mengungkapkan korelasi /hubungan antara variabel x 

dengan variabel y dalam penelitian  ini, analisis data akan dilakukan dengan 

menggunakan metode statistik korelasi pearson product moment yang 

formulanya adalah sebagai berikut: 

     
             

                          
 

Keterangan :  rxy = korelasi yang dicari 

   n  = jumlah data 

   ∑x = jumlah skor yang didapat dari variabel x 

   ∑y = jumlah skor yang didapat dari variabel y 

   ∑x
2
 = jumlah kuadrat setiap skor dari variabel x 

   ∑y
2
 = jumlah kuadrat setiap skor dari variabel y 

   xy = perkalian antara nilai variabel x dan y 

 

Namun, dalam penelitian ini, proses analisis uji asumsi statistik dan 

korelasi dilaksanakan dengan bantuan aplikasi program SPSS versi 21.0. Dari 

hasil output analisis data tersebut, akan terlihat nilai koefesiensi korelasi yang 

diperoleh dari data jawaban angket responden dalam penelitian ini.  

 

5) Kriteria Penafsiran 

Penafsiran hasil analisis data menggunakan kriteria penafsiran, hal ini 

dilakukan agar mempermudah untuk menjabarkan dalam bentuk kalimat-

kalimat bahasa penelitian yang sesuai dengan patokan atau acuan dalam 

memberikan atau mengambil suatu kesimpulan. Kriteria penafsiran rata-rata 

dari variabel x dan y dalam penelitian menggunakan kriteria penafsiran 

presentase aspek kualitas, seperti berikut ini: 



Tabel6. Kriteria tafsiran persentase 

Persentase Kualitas 

89-100 Sangat Baik 

60-88 Baik 

41-59 Sedang 

12-40 Kurang Baik 

<12 Tidak Baik 

 

Kriteria penafsiran untuk nilai korelasi antara variabel x dan y dalam 

penelitian menggunakan kriteria penafsiran korelasi sebagai berikut: 

 

Tabel7. Kriteria penafsiran korelasi 

No Korelasi Penafsiran 

1 0,00-0,20 Korelasi kecil : hubungan hampir dapat diabaikan 

2 0,21-0,40 Korelasi rendah : hubungan jelas tetapi kecil 

3 0,41-0,70 Korelasi sedang : hubungan memadai 

4 0,71-0,90 Korelasi tinggi : hubungan besar 

5 0,91-1,00 Korelasi sangat tinggi : hubungan sangat erat 

 

 

 


