
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitiaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran

empiris mengenai keadaan yang tengah berlangsung pada saat

penelitian ini dilakukan. Gambaran yang diperoleh tersebut

selanjutnya dianal isis, baik secara kuantitatif yaitu

berdasarkan informasi statistik maupun secara kualitatif

yaitu berdasarkan interpretasi terhadap hasi1-hasilnya.

Keadaan yang sedang berlangsung tersebut berkenaan dengan

variabel-variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian

ini .

Dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, dalam

penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan kesimpulan-

kesimpulan yang dapat diangkat ke taraf generalisasi,

berdasarkan hasil-hasil pengolahan dan analisis data.

Implikasi yang bermakna juga menjadi sasaran penelitian

ini untuk mengetengahkannya.

B. Data Penelitian dan Penqembanqan Alat Pengumpul Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah (1)

persepsi siswa tentang kualitas hubungan guru pembimbing

dengan siswa dalam penyuluhan; dan (2) perilaku efektif

siswa . Untuk mengumpulkan data persepsi siswa tentang

kualitas hubunqan guru pembimbing dengan siswa dalam

apenyuluhan dikonstruksi alat pengumpul data persepsi sisw

tentang kualitas hubungan guru pembimbing dengan siswa

dalam penyuluhan. Sedangkan untuk mengumpulkan data
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perilaku efektif siswa dikonstruksi alat pengumpul data

perilaku efektif siswa.

Alat pengumpul data persepsi siswa tentang kualitas

hubungan guru pembimbing dengan siswa dalam penyuluhan

berbentuk Skala. Dalam penelitian ini menggunakan skala

model Likert. Skala ini berisikan seperangkat pernyataan

yang merupakan pendapat mengenai kualitas hubungan guru

pembimbing dengan siswa dalam penyuluhan. Sebagian dari

pernyataan itu memper1ihatkan pendapat yang positif

tentang kualitas hubungan, dan sebagian lagi pendapat yang

negatif tentang kualitas hubungan. Subyek dimohon untuk

memberikan pilihan "Sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak

tahu (TT), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai CSTS)"

dari setiap pernyataan tersebut dengan pendapat, perasaan

dan pengalaman siswa sewaktu penyuluhan. Setiap jenis

jaw'aban itu mendapat nilai sesuai dengan arah pernyataan

yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

Arah dari (SS) (S) (TT) (TS) CSTS)

pernyataan

Pos it i f 4 3 2 1 O

Negatif 0 12 3 4

Sedangkan alat pengumpul data perilaku efektif siswa

berbentuk forced-choice. Siswa diminta untuk menjawab

 



sesuai atau tidak sesuai terhadap setiap pernyataan

tersebut. Alat pengumpul data ini berisikan seperangkat

pernyataan tentang perilaku efektif siswa . Sebagian dari

pernyataan itu memper1ihatkan pernyataan yang positif

tentang perilaku yang efektif, dan sebagian lagi

memper1ihatkan pernyataan yang negatif tentang perilaku

yang efektif atau dengan kata lain menunjukkan perilaku

yang tidak efektif. Subyek dimohon untuk memberikan

pilihan "sesuai (S) atau tidak sesuai (TS)" dari setiap

pernyataan tersebut dengan keadaan dirinya. Setiap jawaban

itu mendapat nilai sesuai dengan arah pernyataan yang

bersangkutan, yaitu:

Arah dari pernyataan (S) (TS)

Positif 1 °

Negatif O

Secara rinci, pengembangan kedua alat ukur tersebut,

diketengahkan berikut ini.

1. Alat Ukur Persepsi Siswa tentanq Kualitas Hubunqan

Guru Pembimbinq denqan Siswa dalam Penyuluhan

Alat ukur yang dikembangkan dalam penelitian ini

dimaksudkan untuk mengukur persepsi siswa tentang kualitas

hubungan guru pembimbing dengan siswa dalam penyuluhan.

Secara operasional yang dimaksud persepsi siswa tentang

 



kualitas hubungan guru pembimbing dengan siswa dalam

penyuluhan adalah pendapat, perasaan dan pengalaman siswa

tentang suasana yang berkembang dalam wawancara

penyuluhan, terutama berkenaan dengan kondisi yanq

tercipta dalam penyuluhan.

Dari serangkaian studi kepustakaan tentang kLialitas

hubungan guru pembimbing dengan siswa dalam penyuluhan,

diambil lima kondisi yang menandai kualitas hubungan yang

diadaptasi dari Lawrence M. Brammer yaitu: empati,

kehangatan dan kepedulian, keterbukaan, menghormati dan

memberikan penghargaan yang positif, kejelasan dan

kekhususan.

Secara operasional alat ukur (instrument ini dikem-

bangkan melalui 1angkah-1angkah sebagai berikut.

a. Menyusun kisi-kisi alat ukur persepsi siswa tentang

kualitas hubungan guru pembimbing dengan siswa dalam

penyuluhan, Untuk menyusun kisi-kisi alat ukur ini

didasarkan pada konstruk variabel kualitas hubungan guru

pembimbing dengan siswa dalam penyuluhan.

Berikut ini dipaparkan aspek-aspek beserta indikator-

indikator kualitas hubungan yang dikembangkan berdasarkan

teori yang dikemLikakan oleh Lawrence M. Brammer (1373: 36-

41), seperti tertera pada Tabel 1-3 berikut ini.

 



TABEL 1-3

KISI-KISI ALAT UKUR PERSEPSI SISWA TENTANG KUALITAS

HUBUNGAN GURU PEMBIMBING DENGAN SISWA

DALAM PENYULUHAN

No. SUBVARIBEL ASPEK-ASPEK T Tr~M i- ITEM - E

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Empat i a. Peka terha

dap masalah
siswa, ikut
merasakan S<

berusaha

membantu me

mecahkan ke—

sulitan sis

wa. w 4 7

b. Mengenai ke
mampuan sis

wa. 2 w 5

c. Mengidenti -
fikasi siswa

yang menga

lami kesu-

1 itan. 1 1 2

d. Memperhati -
kan kebutuh

an siswa. 4 7

2. Kehangatan
dan Kepe -

a. Menc iptakan
suasana ha -

duliaan.

b.

ngat & humor

Ada kontak

mata dan

O 4 7

senyum. 2 2 4

c. Menc iptakan
keakraban. 2 w 5

d. pedul i ?< me-

naruh perha
tian pada

siswa. 4 4

8
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Keterbuka

an .

a. Mendorong

siswa membu-

ka pikiran
dan perasa

annya
*-*

2 5

b. Keserasian

antara yang

dikatakan

dengan yang

di kerjakan. *t> 6

4. Menghorma-
t i Z< mem

a. Menghargai
pendapat

ber ikan s i swa. 1 1 2

pengharga-
yang posi
tif"

b. Bersikap wa-

jar S< manu-

siawi terha

dap siswa. 6

C u Menghargai
keunikan ?<

kekhasan

siswa. 2 2 4

d. Memandang
siswa secara

baik dan

berpotensi. -^ 2 4

5. Kejelasan

dan Kekhu

susan .

a. Bahasa yang

digunakan

mudah dipa -
hami. 1 1 2

b. Member ikan

informasi

dengan jelas
dan tepat. 2 1

c « Menjelaskan

masalah

siswa. 2 1
<~1

Jumlah 40 40 80

53

 



b. Merumuskan butir-butir pernyataan. Setelah kisi-kisi

tersusun, maka langkah selanjutnya ialah merumuskan butir-

butir pernyataan berdasarkan kisi-kisi tersebut. Butir

pernyataan yang dirumuskan pada tahap ini berjumlah 80

butir pernyataan dengan lima pilihan jawaban untuk setiap

butir pernyataan.

Vc. Menimbang butir pernyataan. Penimbangan butir-butir

pernyataan dilakukan dengan tujuan untuk melihat kecocokan

antara isi rumusan setiap butir pernyataan dengan

indikator nilai yang diukur oleh butir pernyataan itu

berdasarkan konstruk variabelnya. Untuk menimbang butir-

butir pernyataan ini dilakukan oleh tiga orang ahli

sebagai penimbang.

Untuk mengetahui keandalan semua butir pernyataan

berdasarkan timbangan para penimbang, maka diuji dengan

menghitung reliabilitas antarpenimbang (interrater

reliability) dengan menggunakan rumus yang dikembangkan

oleh R.L. Ebel (Guilford, 1354: 335) sebagai berikut:

11

kk

V - Vvp e

Vp - (k-i) ve

V - Vvp ve

VP

 



Keterangan rumus:

= reliabilitas timbangan seorang penimbang

= reliabilitas timbangan seluruh penimbang

ril

?kk

V„

k

variansi pernyataan

variansi epsilon (gal at)

jumlah penimbang

60

Dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh koefisien

reliabilitas seperti tertera pada Tabel 2-3 berikut ini.

Proses perhitungannya tertera pada lampiran 1-3.

TABEL 2-3

KOEFISIEN RELIABILITAS ANTARPENIMBANG UNTUK ALAT UKUR
PERSEPSI SISWA TENTANG KUALITAS HUBUNGAN GURU

PEMBIMBING DENGAN SISWA DALAM PENYULUHAN

Koe f is ien

Reliabilitas

rll

rkk

Nilai

Koefisien

0,41

1,8

o, 37

Signi f ikan

pada p <

0,05

0, 005

Dari 80 butir pernyataan, hanya 60 butir pernyataan

yang mengambarkan konstruk variabel yang diukur. Butir

pernyataan tersebut dapat diperhatikan pada lampiran 2-3.

Butir-butir pernyataan yang secara rasional mengambarkan

konstruk variabel inilah yang akan diujicobakan secara

empir ik.
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c. Uji coba alat ukur persepsi siswa tentang kualitas

hubungan guru pembimbing dengan siswa dalam penyuluhan.

Terdapat kecenderungan dalam penelitian, responden akan

menjawab yang sebaiknya atau yang seharusnya bukan seperti

adanya.'' Oleh karenanya untuk mengetahui keandalan alat

ukur secara empirik, maka alat ukur yang telah ditimbang

oleh para ahli itu diujicobakan.^Uji coba ini bertujuan

untuk melihat ketepatan skala dari setiap butir

pernyataan, keandalan secara empirik dari tiap-tiap butir

pernyataan yang mampu mebedakan kelompok unggul (mencapai

skor tinggi) dengan kelompok bawah (mencapai skor rendah),

keterpaduan dari setiap pernyataan dengan seluruh butir

pernyataan, melihat kembali validitas isi dari butir-butir

pernyataan yang terpilih serta untuk melihat keajegan

(reliabilitas) alat ukur tersebut.

Uji coba alat ukur ini dilakukan terhadap 40 orang

siswa yang terdiri dari siswa SMA Negeri Lembang dan

SMA Negeri 2 Cimahi.

Berikut ini dijelaskan proses pengujian alat ukur

tersebut secara empirik.

1) Memeriksa Ketepatan Skala dari Setiap Pernyataan

Untuk memeriksa ketepatan skala dari setiap pernyata

an ini dilakukan dengan menganalisis normalitas penyebaran

frekuensi pada kontinuum skala tersebut. Analisis ini

menggunakan cara yang dikemukakan oleh Edwards (1357: 143)

Di bawah ini disajikan perhitungan nilai skala untuk

pernyataan nomor 1, untuk sebuah pernyataan negatif.

 



TABEL 3-3

PERHITUNGAN NILAI SKALA PERNYATAAN NOMOR 1

6:

Sanqat Tidak Tidak Sangat

sesuai Sesuai tahu 5e5;,ua 1 tidak

sesuai

frekuensi

(f) 0 1 2 12 25

propersi

(p) 0, 000 0, 025 0,050 0,300 0,625

p kumulatif
(p k) 0, 000 0, 025 0,075 0,375 1,000

t it i k t e-

ngah pk 0, 000 0,012 0,050 0,225 0,687

nilai -z -3,70 -2,26 -1,64 -0,76 -0,43

nilai -z +

3,70 o 1,44 2,06 2,94 4, 13

z dibulatkan

nilai skala o 1 2
4

Hasil perhitungan ketepatan skala dari setiap butir

pernyataan, seluruhnya dapat diperhatikan pada lampiran 3-

3. Dari 60 butir pernyataan hanya 35 butir pernyataan saja

yang mempunyai bobot nilai yang memadai. Dari 35 butir

pernyataan tersebut kemudian dianalisis day* pembedanya.

Berikut ini dijelaskan proses pengujian daya pembeda dari

setiap butir pernyataan.

2) Menquji Daya Pembeda Setiap Butir Pprnyatifln

Untuk keperluan ini menggunakan alat ukur yang

mempunyai ketepatan skala yang memadai yakni sebanyak 3j

butir pernyataan. Responden yang menjadi sampel uji-coba

diurutkan menurut besar kecilnya skor yang diperoleh, dari

yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kemudian

dari responden yang dijadikan sampel uji-coba, diambil 3

responden yang memiliki nilai tertinggi dan 9 responden
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yang memiliki nilai terendah. Kemudian rata-rata hitung

yang diperoleh masing-masing kelompok itu dibandingkan.

Apabila perbedaan rata-rata itu signifikan, yaitu bahwa

rata-rata kelompok tinggi lebih besar dari kelompok

rendah, maka pernyataan itu dianggap dapat membed^kan

antara responden yang memiliki persepsi kualitas hubungan

yang tinggi dengan yang rendah dalam penyuluhan. Dengan

kata lain, pernyataan itu mempunyai daya pembeda yang

memadai. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan penguji-

an t. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut

(Edwards, 1357: 152)

lT XR

"v S ** "T" ™*~ S ** r**i

Di bawah ini disajikan contoh perhitungan dan

pengujian t untuk pernyataan nomor 1.

TABEL 4-3

PERHITUNGAN PENGUJIAN t PERNYATAAN NOMOR 1

Kategor i
jawaban

X KELOMPOK TINGGI KELOMPOK RENDAH

f fXT fx2y f fXR fx*R

SS 0 - - - 0 - -

S 1 - - - 0 - -

TT 2 - - - 1 2 1

TS - - - 7 21 0

STS 4 3 36 - 1 4 1

Jumlah 9 36 o 3 27 2

Notasi

1
nT EfXT Efx2j nR EfXR Efx2R
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O

S,T

3-1

4

t =

-/ 0

= 4

o

0,25

3

64

27

= 0,25

3-1

1,88 -> t signifikan pada
t.k. 0,333

Hasil perhitungan t untuk setiap pernyataan dapat

diperhatikan pada lampiran 4-3. Dalam daftar pada

lampiran itu dapat dibaca bahwa dari 35 butir pernyataan,

5 butir pernyataan dibuang karena t tidak signifikan.

3) Memeriksa Keterpaduan Setiap Butir Pernyataan dalam

Keseluruhan Perangkat Alat Ukur

Memeriksa keterpaduan ini dilakukan dengan menghitung

indeks korelasi di antara nilai responden untuk setiap

pernyataan dengan nilai responden untuk seluruh perangkat.

Perhitungan korelasi tersebut untuk pernyataan nomor 1

menghasilkan r = 0,52 dan signifikan pada tingkat keperca-

yaan 0,33 (t = 3,76). Hasil perhitungan untuk semua

pernyataan dapat diperhatikan pada lampiran 5-3. Dalam

daftar pada lampiran itu dapat dilihat bahwa dari 30 butir

pernyataan, semuanya memiliki keterpaduan dengan seluruh

perangkat pengumpul data. Ini dapat dibuktikan dengan

indeks korelasinya yang signifikan.

Ke-30 butir pernyataan tersebut terpilih menjadi pe

rangkat alat ukur bentuk akhir dari persepsi siswa tentang

 



t>b

kualitas hubungan guru pembimbing dengan siswa dalam

penyuluhan. Perangkat alat ukur tersebut dapat diperhati

kan pada lampiran 6-3.

4> Memeriksa Validitas Isi Alat Ukur Bentuk Akhir

Untuk keperluan ini, perangkat pernyataan dalam

bentuk akhir tersebut dinilai kecocokannya dengan aspek-

aspek obyek persepsi siswa tentang kualitas hubungan dalam

penyuluhan. Penilaian itu dilakukan oleh tiga orang

penilai. Kemudian dari data penilaian itu dihitung relia

bilitas antarpenilai. Untuk mengetahui reliabilitas antar

penilai yang dapat dijadikan nilai validitas isi itu, maka

diuji dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh R.

L. Ebel (Guilford, 1354: 335). Dengan menggunakan rumus

tersebut, diperoleh koefisien reliabilitas antarapeni1ai

sebesar r = 0,43 signifikan pada tingkat kepercayaan 0,35

(t = 2,38). Proses perhitungannya tertera pada lampiran 7-

5) Memeriksa Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas alat ukur ini diperiksa dengan metode

solit-half• Setelah dihitung, indeks reliabilitas keselu

ruhan alat ukur tersebut adalah sebesar r = 0,75 dan

signifikan pada tingkat kepercayaan 0,333 (t = 7,0).

Perhitungan reliabilitas ini dapat diperhatikan pada

lampiran 8-3.
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2. Alat Ukur Perilaku Efektif Siswa

Alat ukur yang dikembangkan dalam penelitian ini

dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana perilaku efektif
yang dirasakan oleh siswa sesudah mendapatkan perlakuan

penyuluhan.

Alat ukur ini dikembangkan berdasarkan teori tentang

pribadi yang efektif dari Donald H. Blocher (1374: 97).
Teori ini menyebutkan bahwa perilaku yang efektif ini
memiliki lima ciri, yaitu: cs^i^enc^ j^nffliti^
control. .^ete^ and -Iiaativit^. Untuk keperluan

penelitian ini kelima ciri tersebut dipadukan dengan
kebutuhan serta masalah siswa yakni dalam belajar,

interaksi sosial dan kehidupan emosional.
i -=i =+• nt-nr tersebut dikembangkanSecara operasional alat ukur terbtuui,

melalui langkah-1angkah sebagai berikut.

a. Menyusun kisi-kisi alat ukur perilaku efektif siswa.
Untuk menyusun kisi-kisi alat ukur ini didasarkan pada
konstruk variabel perilaku efektif siswa yaitu: perilaku

_. t lq1,;,,, interaksi sosial danefektif siswa dalam belajar, intera,'bl

kehidupan emos iona1.

Berikut ini dipaparkan aspek-aspek beserta indikator-

indikator perilaku efektif siswa yang dikembangkan

berdasarkan teori dari Donald H. Blocher yang dipadukan

dengan kebutuhan serta masalah siswa dalam belajar,
interaksi sosial dan kehidupan emosional, seperti tertera

pada tabel 5-3.

 



Tabel 5-3

KISI-KISI ALAT UKUR PERILAKU EFEKTIF SISWA

67

SUBVARIABEL ASPEK-ASPEK + -

ft

1. Perilaku a. Komitmen da

efektif dalam lam belajar
CT

wJ 10

belajar. b. Mampu dalam
bel ajar 5 5 10

c . kreatif da -

lam belajar 5 5 10

2. Perilaku a. Mampu

efektif dalam ber interaksi

interaksi so dengan teman

sial.

b.

sekolah

Mampu
ber interaksi

dengan kelu

5 5 10

arga 5 5 10

c« Mampu
ber interaksi

dengan teman
luar sekolah 5 5 10

3. Perilaku a. Dapat me

efektif dalam ngontrol do
keh idupan rongan emosi

emosional dan menerima

hal-hal yang
takdapat di-
ubah (unal

terable) 5 5 10

b. Dapat mengu

asai frus

trasi, per -

musuhan dan

ket idakje-

1 asan 5 5 10

Jumlah 4 0 40 80

b. Merumuskan butir-butir pernyataan. Setelah kisi-kisi

tersusun, maka selanjutnya ialah merumuskan butir-butir

pernyataan berdasarkan kisi-kisi tersebut. Butir pernya

taan yang dirumuskan pada tahap ini berjumlah 80 butir
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pernyataan dengan dua pilihan jawaban untuk setiap

pernyataan. Butir-butir pernyataan yang dirumuskan pada

tahap ini dapat dilihat pada lampiran 3-3

c. Menimbang butir pernyataan. Penimbangan butir-butir

pernyataan dilakukan dengan tu.juan untuk melihat kecocokan

antara isi rumusan setiap butir pernyataan dengan

indikator nilai yang diukur oleh butir pernyataan

berdasarkan konstruk variabelnya. Untuk menimbang butir-

butir pernyataan ini dilakukan oleh tiga orang ahli

sebagai penimbang.

Untuk mengetahui keandalan semua butir pernyataan

berdasarkan timbangan para penimbang, maka diuji dengan

menghitung reliabilitas antarpenimbang dengan menggunakan

rumus yang dikembangkan oleh R.L. Ebel (Guilford,

1354:335). Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh

koefisien reliabilitas seperti tertera pada Tabel 6-3

berikut ini. Proses perhitungannya tertera pada lampiran

10-3.

TABEL 6-3

KOEFISIEN RELIABILITAS ANTARPENIMBANG UNTUK ALAT UKUR
PERILAKU EFEKTIF SISWA

Koe f i s ien

Reliabilitas

rll

?kk

Nilai

Koefisien

0, 64

0, 85

7,36

14,21

Signi fikan
pada p <

0,001

0, 001

Dari 80 butir pernyataan, hanya 60 butir pernyataan
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yang menggambarkan konstruk variabel yang diukur. Butir-

butir pernyataan yang secara rasional menggambarkan

konstruk variabel inilah yang diLij icobakan secara empirik.

Butir-butir pernyataan tersebut dapat dilihat pada

lampiran 11-3.

c. Uji coba alat ukur secara empirik. Uji coba ini bertu-

juan untuk melihat keandalan secara empirik dari tiap-tiap

butir pernyataan yang mampu membedakan kelompok unggul

dengan kelompok rendah, melihat keterpaduan dari tiap

butir pernyataan dengan seluruh butir pernyataan, melihat

kembali validitas isi dari butir-butir pernyataan yang

terpilih serta untuk melihat keajegan (reliabilitas) alat

ukur tersebut.

Uji coba alat ukur tersebut dilakukan terhadap 40

orang siswa. Berikut ini dijelaskan proses pengujian alat

ukur tersebut secara empirik.

1> Memeriksa Daya Pembeda Butir Pernyataan Perilaku Siswa

yanq Efektif

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda

butir pernyataan tersebut adalah teknik korelasi biserial

titik (point biserial correlation), dengan rumus sebagai

berikut CSubino, 106: 1387).

(Mp - Mt) p
r pbis = X -I
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Keterangan rumus:

Mp = Skor rata-rata dari responden yang menjawab betul

butir pernyataan yang ke- k

Mt = Skor rata-rata total (semua responden)

St = Simpangan bakLi total (semua responden)

p = Proporsi responden yang dapat menjawab dengan

betul butir pernyataan yang ke-k

q = 1 - p

Untuk menguji signifikansi daya pembeda yang

dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi biserial

titik digunakan uji t, yaitu:

n - 2

t = r 4

1 - r2

Keterangan:

r = Koefisien korelasi yang telah dihitung

n = Banyaknya data

Kriteria signifikansinya adalah t hitung > t tabel

(tk)(n-2).

Dibawah ini disajikan contoh perhitungan dan

pengujian t untuk pernyataan nomor 1.

48,06 - 47,225 0,3
rpbis = X 4 = 0,375

6,63 0,1

0,375 -J 36-2
t = = 2,353 signifikan dengan t.k. 0,35

-J 1 - 0,3752

Hasil perhitungan t untuk setiap pernyataan dapat

 



71

diperhatikan pada lampiran 12-3. Dari 60 butir pernyataan

hanya 37 butir pernyataan yang DP-nya signifikan.

2) Memeriksa Keterpaduan Setiap Butir Pernyataan dalam

Keseluruhan Perangkat Alat Ukur

Memeriksa keterpaduan ini dilakukan dengan menghitung

indeks korelasi di antara nilai responden untuk setiap

pernyataan dengan nilai responden untuk seluruh perangkat.

Perhitungan korelasi tersebut untuk pernyataan nomor 1

menghasi1kan r = 0,38 dan signifikan pada tingkat

kepercayaan 0,35 (t = 2,52). Hasil perhitungan untuk semua

pernyataan dapat diperhatikan pada lampiran 15. Dalam

daftar pada lampiran itu dapat dilihat bahwa dari 37 butir

pernyataan, 5 butir pernyataan dibuang karena t hitungnya

tidak signifikan. Dengan demikian hanya 32 butir

pernyataan yang t hitungnya signifikan. Ke-32 butir

pernyataan ini terpilih menjadi perangkat alat ukur bentuk

akhir dari perilaku efektif siswa.

3) Memeriksa Validitas Isi Alat Ukur Bentuk Akhir

Untuk keperluan ini, perangkat pernyataan dalam

bentuk akhir tersebut dinilai kecocokannya dengan aspek-

aspek obyek perilaku efektif siswa. Penilaian itu

dilakukan oleh tiga orang ahli. Kemudian dari data

penilaian itu dihitung reliabilitas antarapenilai. Untuk

mengetahui reliabilitas antarpenilai yang dapat dijadikan

nilai validitas konstruk itu diLiji dengan menggunakan

rumus dari R.L. Ebel. Dengan menggunakan rumus tersebut,

 



diperoleh koefisien reliabilitas antarpenilai sebesar r =

1,0 signifikan pada tingkat kepercayaan 0,333. Proses

perhitungannya tertera pada lampiran 13-3.

4) Memeriksa Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas alat ukur ini diperiksa dengan metode

split-half. Setelah dihitung, indeks reliabilitas

keseluruh alat ukur ini adalah sebesar r = 0,78 dan

signifikan pada tingkat kepercayaan 0,333 (t = 7,76). Per

hitungan reliabilitas ini dapat dilihat pada lampiran 14-3.

C. Teknik Pengumpulan Data

Semua data penelitian ini dihimpun melalui teknik

self-report secara survai. Instrumen pengumpul data

dibagikan kepada para siswa yang terpilih menjadi sampel

penelitian. Kemudian mereka diminta untuk mengisinya.

Seluruh proses pengumpulan data dalam kelas dilakukan

oleh peneliti, dibantu oleh pembimbing pada SMA yang

menjadi tempat penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam studi ini akan diolah dan

dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik,

didahului oleh pengujian terhadap asumsi-asumsi statistik

yang terdiri atas uji normalitas distribusi frekuensi skor

tiap variabel, uji signifikansi koefisien regresi, dan uji

linieritas regresi. Secara terinci, langkah-1angkah pengo

lahan data diketengahkan pada bab IV.

 



Pertanyaan penelitian dijawab dengan menggunakan

teknik-teknik analisis seperti termaktub dalam tabel 7-3.

TABEL 7-3

TEKNIK ANALISIS DATA UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN PENELITIAN

Nomor Pertanyaan

Penelit ian

Teknik Analisis

1 dan 2 Per sentil dan

penaksiran ter

hadap rata-rata

korelasi

 



 




