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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

yaitu penelitian beranalisis data atau angka yang dikumpulkan dalam prosedur 

pengukuran dan dibuat melalui metode analisis statistika.1 Pendekatan 

kuantitatif yaitu suatu paradigma penelitian yang mengandung fakta untuk 

suatu yang objektif, universal serta bisa diverifikasi.2 Menggunakan metode 

kuantitatif ini akan menghasilkan bukti signifikansi perbedaan atau 

signifikansi hubungan antar variabel.3 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), 

yang mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh beberapa 

data yang diinginkan dalam penelitian antara self-awareness dengan perilaku 

disiplin siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Hubungan 

diantara variabel-variabel yang diteliti diuji secara empirik dan dinyatakan 

secara korelasional atau struktural.  

Jenis pendekatan kuantitatif pada penelitian ini yaitu jenis kuantitatif 

korelasional, yang mana analisis terhadap hubungan paling tidak dua variabel 

                                                           
1
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D (Bandung:  Alfabeta, 

2014), 7. 
2
Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2013), 135.  
3
Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian Psikologi II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2017), 6. 
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melalui prosedur pengujian hipotesis.4 Korelasional penelitian yang ingin 

dilaksanakan peneliti ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antar variabel yang ditetapkan.5 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di sekolah SMK Muhammadiyah 3 

Banjarmasin, Jalan Mangga III No. 48, RT 22, Kebun Bunga, Kecamatan 

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, 70237, Kalimantan Selatan. Namun 

pengisian angket atau kuesioner dilakukan siswa di rumah masing-masing, 

karena diliburkannya sekolah akibat pandemi Covid-19. 

  

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek yang dipilih peneliti dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI 

SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin yang berjumlah 125 orang dari 260 

siswa. 

2. Objek Penelitiaan 

Variabel dalam suatu penelitian yaitu yang disebut dengan obyek 

penelitian. Variabel pada penelitian terbagi menjadi 2, antara lain variabel 

bebas (Independent variable) ialah variabel yang dapat mempengaruhi 

variabel lain. Variabel terikat (dependent variable) ialah variabel yang 

dapat dipengaruhi variabel bebas atau respon subyek. Dalam penelitian ini, 

                                                           
4
Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian Psikologi II, 6.  

5
Djunaidi Ghobi, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif (Malang: UIN-

Malang Press, 2016), 212.  
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variabel bebasnya ialah self-awareness dan variabel terikatnya yaitu 

perilaku disiplin. 

 

Variabel Bebas (X)   :  Self-Awareness 

Variabel Terikat (Y) : Perilaku Disiplin 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek dalam penelitian.6 

Populasi yaitu semua subjek yang dilibatkan dalam meneliti dan akan 

digeneralisasi. Generalisasi yaitu sebuah sistem untuk mengambil 

kesimpulan pada sekelompok subjek yang jumlahnya lebih banyak sesuai 

pada data yang diperoleh dari kelompok subyek yang jumlahnya lebih 

sedikit.7 Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI SMK 

Muhammadiyah 3 Banjarmasin yang berjumlah 260 orang. 

2. Sampel  

Sampel termasuk bagian pada populasi penelitian.8 Sampel yang 

mewakilkan atau representif adalah sampel yang menggambarkan ciri dan 

sifat pada populasi. Pengambilan sampel harus memperhatikan terlebih 

dahulu ciri, sifat dan karakteristik populasi.9 Teknik yang dilakukan dalam 

                                                           
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 115.  
7
Tulus Winarsunu, Statistik Dalam Penelitian Psikologi & Pendidikan (Malang: UMM 

Press, 2015), 11. 
8
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 117. 

9
Tulus Winarsunu, Statistik Dalam Penelitian Psikologi & Pendidikan, 11. 
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mengambil sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria atau 

ciri-ciri tertentu pada sampel.10 

Jumlah sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 125 orang dari 

jumlah populasi kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. 125 siswa 

tersebut memenuhi kriteria, yaitu berusia 14-17 tahun, berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan, sudah bersekolah di SMK Muhammadiyah 3 

Banjarmasin selama dalam kurun waktu 1 tahun, bersedia untuk diteliti 

dan hanya merupakan siswa kelas XI saja, bukan termasuk kelas lain dari 

sekolah SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. 

 

E. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, data diurai dalam bentuk 

bilangan dan angka. Berdasarkan pada bentuknya, data kuantitatif 

dianalisis dengan perhitungan statistik atau matematika.  

Data primer pada penelitian ini yakni: 

a. Tingkat Self-awareness siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 

Banjarmasin. 

b. Tingkat perilaku disiplin siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 

Banjarmasin. 

                                                           
10

Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 246.  
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c. Hubungan antara self-awareness dengan perilaku disiplin siswa kelas 

XI SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin. 

Data sekunder didapat oleh peneliti melalui beberapa buku, jurnal dan 

literatur lain yang berkaitan pada penelitian ini 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan subjek untuk memperoleh data.11 

Peneliti memakai data primer untuk penelitian, yang mana data didapatkan 

melalui pengumpulan dari responden secara langsung dengan teknik 

pengumpulan data berupa skala, dokumentasi dan wawancara. 

 

F. Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik-

teknik di bawah ini: 

a. Skala 

Peneliti menggunakan skala sikap pada penelitian ini, tujuannya 

untuk mengetahui sikap pro atau kontra serta setuju atau tidak setuju 

pada suatu objek.12 Selain itu, peneliti memakai jenis skala Likert, 

yaitu skala pengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu mengenai 

fenomena sosial. Skala Likert dapat mengukur dan menguraikan 

variabel menjadi indikator variabel. Indikator itu kemudian dijadikan 

                                                           
11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 172. 
12

Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian Psikologi, 137. 
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acuan dalam menyusun item instrumen yang berbentuk pernyataan 

pada penelitian ini.13 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu peristiwa yang dicatat di masa lampau.  

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya 

monumental. Contoh berbentuk tulisan yaitu seperti catatan harian, 

sejarah hidup, cerita, buku, biografi, aturan, kebijakan atau laporan. 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai buku dan laporan sebagai 

dokumentasi.14 

c. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara bebas, tanpa 

menggunakan pedoman wawancara sebagai pengumpul data.15 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan melalui informan, yakni 

guru Bimbingan Konseling SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin 

untuk mendapatkan informasi dan data-data mengenai siswa SMK 

Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Wawancara dilakukan pada penelitian 

ini sebagai penelitian pendahuluan, untuk mendapatkan informasi awal 

tentang subjek yang akan diteliti. 

 

 

                                                           
13

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfa Beta, 2014), 

133. 
14

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfa Beta, 2007), 240. 
15

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, 140. 
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2. Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang 

memerlukan 2 skala, yaitu skala self-awareness dan skala perilaku disiplin 

dengan jenis skala Likert dan menggunakan 4 jawaban alternatif.  

Annisa Usholeha mengutip dari pendapat Hadi yang menyatakan skala 

Likert mempunyai 4 pilihan jawaban tanpa jawaban netral untuk 

mencegah jawaban bersifat mengelompok yang menyebabkan peneliti 

kehilangan data-data yang diperlukan. Adapun 4 jawaban alternatif itu 

antara lain : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS 

(Sangat Tidak Setuju).16  

TABEL 3.1 SKORING SKALA LIKERT 

Kategori Jawaban Favorable Unfavorable 

SS (Sangat Setuju) 4 1 

S (Setuju) 3 2 

TS (Tidak Setuju) 2 3 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 4 

 

Pembuatan skala self-awareness mengutip pada teori Fisher tahun 

2008 tentang kesadaran diri yang mempunyai aspek-aspek tentang 

identitas spesifik pada seseorang. Skala self-awareness memiliki 40 item.  

                                                           
16

Annisa Usholeha, “Hubungan Antara Makna Hidup Dengan Motivasi Kerja Pada Usia 

Dewasa Madya yang Berstatus Sebagai Guru SMP Di Kecamatan Bengkalis” (Skripsi, UIN Sultan 

Syarif Kasim, 2010), 142.  



70 
 

 

Blue print dari skala self-awareness bisa dilihat pada tabel 3.2 di bawah 

ini: 

TABEL 3.2 BLUE PRINT SELF-AWARENESS 

No Aspek Indikator Favorable Unfavorable Jmlh 

1. Konsep diri (self-

concept). 

karakteristik 

fisik, psikologis, 

sosial dan 

emosional 

1, 2, 3, 4, 

6, 8, 9, 11, 

14 

5, 7, 10, 12, 

13,  15, 16 

16 

 

 

2. Proses 

menghargai diri 

sendiri (self-

esteem) 

proses belajar, 

kreativitas serta 

rasa tanggung 

jawab pribadi 

17, 19, 24, 

25, 27 

18, 20, 21, 

22, 23, 26, 28 

12 

 

 

3. proses belajar, 

kreativitas serta 

rasa tanggung 

jawab pribadi 

(mutiple selves) 

melakukan 

berbagai 

aktivitas, 

kepentingan dan 

hubungan sosial 

30, 32, 36, 

37, 38, 39, 

40 

29, 31, 33, 

34, 35 

12 

 

 

 Jumlah 21 19 40 

 

Pembuatan skala perilaku disiplin mengacu pada teori 

Prijodarminto yang memiliki beberapa aspek perilaku disiplin. Skala 

perilaku disiplin memiliki 40 item. 

Blue print dari skala perilaku disiplin bisa dilihat pada tabel 3.3 di 

bawah ini: 
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TABEL 3.3 BLUE PRINT PERILAKU DISIPLIN 

No Aspek Indikator Favorable Unfavorable Jmlh 

1.  Sikap mental 

(mental 

attitude) 

sikap taat dan 

tertib sebagai 

hasil atau 

pengembangan 

dan latihan 

pengendalian 

pikiran dan 

pengendalian 

watak 

1, 2, 4, 6, 7, 

10, 11, 14, 

16 

3, 5, 8, 9, 12, 

13, 15 

16 

 

 

2. Pemahaman 

yang baik 

mengenai tata 

tertib 

memberikan 

pengertian yang 

mendalam atau 

kesadaran,  bahwa 

ketaatan akan 

norma, aturan, 

kriteria, yang 

merupakan syarat 

mutlak untuk 

mencapai 

keberhasilan 

17, 20,  21, 

24, 25, 26, 

27, 28 

18, 19, 22, 

23,  

 

 

12 

3. Sikap 

kelakuan 

secara wajar 

menunjukkan 

kesungguhan hati, 

untuk  mentaati 

segala hal  secara 

cermat dan tertib 

29, 31, 32, 

34, 35, 37, 

39, 40 

30, 33, 36, 38 12 

 

 

        Jumlah  25 15 40 

 

G. Instrumen Penelitian 

Dalam hal meneliti, biasanya peneliti memerlukan alat untuk 

mengumpulkan data, alat tersebut disebut instrumen penelitian. Bentuk 
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instrumen penelitian akan berbeda untuk setiap pengumpulan data.17 Dalam 

hal ini peneliti akan meneliti tentang hubungan self-awareness dengan 

perilaku disiplin siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin, dengan 

menggunakan 2 skala, yaitu skala self-awareness dan skala perilaku disiplin. 

Berbagai item pernyataan pada skala dibagi menjadi 2, yakni  favorable 

dan unfavorable. Item favorable adalah pernyataan pendukung dan pemihak 

terhadap objek sikap, dan unfavorable adalah bukan pendukung pada objek 

sikap.18 

1. Validitas 

Uji validitas dilakukan guna melihat bagaimana kelayakan sebuah 

item.19 Koefisien korelasi dengan menggunakan rumus product moment 

digunakan untuk mengetahui validitas dalam suatu instrument rumus 

product moment ialah:  

    
           

√*     (  ) +*     (  ) +
 

 

Keterangan: 

    : Koefisiensi Korelasi 

n : Banyaknya anggota kelompok sampel  

X : Jumlah tiap butir skor item  

                                                           
17

John J. Shaughnessy, Eugene B. Zechmeister, dan Jeanne S. Zechmeister, Metode 

Penelitian dalam Psikologi (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 293. 
18

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 45. 
19

Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet. ke-15 (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2014), 211. 
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Y : Jumlah skor total20 

 

2. Reliabilitas 

Setelah item di uji validitas dan terbukti valid, item selanjutnya diuji 

reliabilitas apabila sudah terbukti valid melalui uji validitas. Uji validitas 

berarti bahwa sebaran item tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Jika item-item skala dinyatakan reliabel maka artinya instrument 

dinyatakan baik dan bisa digunakan untuk suatu penelitian. Apabila 

kuesioner berjenis uraian maka instrumen menggunakan rumus Alpha, 

yang digunakan untuk mengukur reliabilitas antar lain: 

rn = (
 

   
) (1- 

  
 

 

 
 

 

 ) 

Keterangan: 

m : Reliabilitas instrument pada penelitian 

K : Banyak butir pertanyaan pada penelitian 

  
 

 
 : Varians total pada penelitian 

 
 

 
 : Jumlah varian butir pada penelitian21 

Pada penelitian ini, untuk melakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas peneliti menggunakan softwer computer SPSS 20.0 for 

windows untuk menentukan uji validitas dan reliabilitas. 

 

                                                           
20

Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet. ke-15, 213. 
21

Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet. ke-15, 235.  



74 
 

 

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Menurut Sugiyono tahun 2007, dalam penelitian terdapat beberapa 

tahapan untuk pengolahan data, yaitu: 

a. Editing Data 

Editing ialah melakukan pengoreksian data penelitian tentang jawaban 

skala responden agar tidak ada kesalahan. Editing dilakukan oleh 

peneliti sesudah selesai mengumpulkan data-data di lapangan. 

b. Coding  

Coding merupakan tahap penentuan kode terhadap hasil jawaban 

dari responden dan diklasifikasikan berdasarkan macam-macamnya. 

c. Scoring  

Scoring ialah pemberian skor pada jawaban item pernyataan 

responden.  Hal tersebut dilakukan berdasarkan data yang ada. 

d. Tabulating 

Tabulating ialah menyusun skor responden ke dalam tabel 

perhitungan persentase. Tabulating merupakan proses memasukkan 

data ke dalam suatu tabel, kemudian diatur dan dihitung sesuai dengan 

data yang diperoleh.
 22 

 

 

e. Interpretasi Data 

                                                           
22

Moh Wifaqul Idani, “Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Keagamaan dengan Sikap 

Disiplin Siswa di Lingkungan Sekolah” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 42.  
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Interpretasi data merupakan usaha dalam memperoleh makna pada 

data yang dihimpun untuk menjawab pernyataan peneliti. Interpretasi 

data dilakukan setelah data disusun, selanjutnya diberi makna dengan 

ketentuan. 

 

2. Analisis Data 

Analisis statistik merupakan analisis pada penelitian ini. Statistik 

digunakan pada penelitian guna mengumpulkan data-data dalam 

penelitian, menyusun data dalam penelitian, menyajikan data dalam 

penelitian, serta untuk menganalisis data pada penelitian yang berbentuk 

bilangan atau angka. Untuk melihat ada hubungan atau tidaknya antar 

variabel, maka peneliti menggunakan teknik analisis korelasional 

(Correlation Product Moment) melalui program komputer SPSS release 

20.0 for windows. 

 

I. Prosedur dalam Penelitian 

TABEL 3.4 PROSEDUR PENELITIAN  

No. Tahapan Kegiatan Waktu 

1.  Tahap 

Pendahuluan 

dalam 

Penelitian  

a. Observasi pertama pada tempat 

penelitian 

Juli 2019 

b. Menyusun naskah untuk 

seminar desain operasional 

skripsi dan konsultasi kepada 

dosen pembimbing 

Juli 2019 – 

Oktober 2019 
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c. Mengajukan naskah desain 

operasional skripsi kepada 

dosen penasihat 

Oktober 2019 

2. Tahap 

Persiapan 

Dalam 

Penelitian 

a. Maju untuk seminar desain 

operasional skripsi 

Oktober 2019 

b. Memperbaiki naskah desain 

operasional skripsi 

Januari 2020 –  

Maret 2020 

c. membuat surat riset penelitian  Juni 2020 

3. Tahap 

Pelaksanaan 

a. Uji try out atau melakukan uji 

coba 

Juni 2020 

b. Menyebar skala penelitian Agustus 2020 

c. Mengolah data, menyusun data 

dan menganalisis data. 

Desember 2020 

4. Tahap Analisis 

Data dan 

Penyusunan 

Laporan  

a. Berkonsultasi dengan dospem 

untuk menyempurnakan 

penelitian  

Desember 2020 

– April 2021 

b. Membuat laporan hasil 

penelitian skripsi secara utuh 

kemudian selanjutnya siap 

untuk diujikan dalam sidang 

munaqasah skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora 

April 2021 –  

Mei 2021 

  c. Maju sidang munaqasah skripsi Mei 2021 

 

 

 

 

 


