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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif yaitu metode untuk menguji teori – teori 

tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel dengan 

menggunakan instrumen penelitian.
1
 

 Pendekatan kuantitatif lebih menjelaskan hubungannya 

dengan penafsiran angka statistik bukan menjelaskan secara 

keabsahan dan kulturnya. Tujuan dari pendekatan kuantitatif ini yaitu 

menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan 

pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi 

statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya.
2
 

2. Jenis penelitian 

Jika ditinjau menurut teknik pengumpulan data, jenis penelitian 

ini menggunakan penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian 

yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.
3
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B. Populasi dan sampel penelitian 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa di SMAN 1 

Munjungan dan  MA Nurul Ulum Munjungan. Menurut Babbie dalam 

Sukardi, populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal 

bersama – sama dan secara teoritis menjadi target hasil penelitian.
4
 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 860 siswa. 451 siswa 

merupakan jumlah semua siswa di SMAN 1 Munjungan, dan 409 

siswa merupakan jumlah semua siswa di MA Nurul Ulum Munjungan. 

2. Sampel penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

simple random sampling. Peneliti mengambil teknik ini karena peneliti 

menganggap bahwa setiap unsur dari semua populasi yang diteliti 

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. 

Dalam pengambilan sampel, peneliti mengambil jumlah sampel 

dengan taraf kesalahan 10%, yaitu 208 responden dari 860 populasi. 

Pengambilan sampel ini, berpedoman dengan teori dikembangkan oleh 

Issac dan Michael, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Sugiyono.
5
 

Adapun rumusnya sebagai berikut: 
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Keterangan : 

ni = Jumlah sampel tiap sekolahan 

Ni = Jumlah populasi tiap sekolahan 

N = Jumlah populasi keseluruhan 

n  = Jumlah sampel menurut Issac dan Michael 

a. SMAN 1 Munjungan 

   
   

   
      

      

   
            

b. MA Nurul Ulum Munjungan 

    
   

   
     

      

   
          

 

C. Instrumen Penelitian 

1. Kisi – kisi Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

pengaruh critical thinking terhadap penggunaan media sosial, sikap 

toleransi siswa, dan self assessment di SMAN 1 Munjungan dan MA 

Nurul Ulum Munjungan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini 

diperlukan empat instrumen penelitian, yaitu instrumen crtical 

thinking, penggunaan media sosial, sikap toleransi siswa, dan self 

assessment.  

 

ni = Ni/N. n 
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Tabel 3.1 

Kisi – kisi Instrumen Variabel Bebas (X) 

 

No Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 
No 

Item 

1 Critical 

thinking.
6
 

Kerendahan 

hati intelektual 

Menyadari 

keterbatasan 

diri 

Mau belajar dari 

orang lain 

1 

Menilai secara 

hati - hati 

2,3 

Keberanian 

intelektual 

Berani 

menyampaika

n ide – ide 

yang benar 

Bersikap tegas 

menghadapi 

opini 

masyarakat 

4,5 

Empati 

intelektual 

Peduli situasi 

buruk orang 

lain 

Berargumen 

dengan jelas dan 

tepat terhadap 

situasi 

seseorang 

6,7 

Mampu 

memposisikan 

diri terhadap 

situasi buruk 

orang lain 

8 

Integritas 

intelektual 

Pribadi yang 

utuh dan 

berprinsip 

Konsisten untuk 

melakukan apa 

yang dipikirkan 

dan dikatakan 

9,10 

Keyakinan 

pada 

rasionalitas 

Mengandalkan 

alasan – alasan 

rasional 

Apapun yang 

dilakukan selalu 

didasari dengan 

pertimbangan 

yang sesuai 

dengan 

pemikiran 

rasional 

11, 

12 

 

Tabel 3.2 

Kisi – kisi Instrumen Variabel Terikat (Y) 

 

No Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 
No 

Item 

1 Penggunaa

n media 

sosial
.7
 

Jumlah waktu Frekuensi  Frekuensi 

membuka media 

sosial 

1 

Durasi  Durasi 

mengakses 

media sosial 

2 

Menanggapi 

isu – isu 

Swafoto / 

selfie 

Wujud 

eksistensi diri 

3 

                                                           
6
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7
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No Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 
No 

Item 

terkait 

penggunaan 

media sosial 

Keterbukaan 

diri 

4 

Belanja daring  Belanja untuk 

kebutuhan 

5 

Personalisasi 

diri pengguna 

Merekonstruksi 

identitas melalui 

status 

6 

Budaya share Menanggapi 

berita hoax 

7 

2 Sikap 

toleransi
8
 

Kedamaian  Peduli  Peduli dengan 

sesama 

1 

Cinta Cinta 

perdamaian 

2 

Menghargai 

perbedaan 

Saling 

menghargai 

satu sama lain 

Menghargai 

kebebasan orang 

lain 

3 

Kesadaran  Menghargai 

kebaikan 

orang lain 

Sadar setiap 

individu 

mempunyai 

kelebihan 

4 

Terbuka  Siap menerima 

perbedaan orang 

lain 

5 

Kenyamanan 

dalam 

kehidupan 

Bersyukur atas 

perbedaan yang 

ada 

6 

Kenyamanan 

dengan orang 

lain 

Siap hidup 

dengan orang 

lain yang 

memiliki latar 

belakang yang 

berbeda 

7 

3 Self 

Assessment 

Siswa.
9
 

Kepercayaan 

diri siswa 

dalam menilai 

pemikirannya 

sendiri 

Tanggung 

jawab 

Tanggung jawab 

dengan proses 

belajarnya 

1 

Aktif Aktif dalam 

proses pelajaran  

2 

Mampu 

berargumen 

dengan baik 

3 

Terlibat dalam 

refleksi kritis 

Mampu 

mengambil 

hikmah dari 

suatu 

permasalahan 

4 

Semnagat untuk 

menjadi yang 

lebih baik 

5 

Memahami Percaya diri 6 

                                                           
8
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No Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 
No 

Item 

berdasarkan 

subjektivitas 

dan penilaian 

siswa sendiri 

dengan 

kemampuannya 

Jujur dalam 

menilai diri 

sendiri 

7 

 

2. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angket atau kuesioner yang berupa pernyataan. Sedangkan 

dokumentasi digunakan untuk chek list data yang diperlukan. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data untuk 

mengumpulkan jawaban responden yang dilakukan dengan cara 

memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden.
10

 

 

D. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan 

sekunder, sebagai berikut: 

1. Data primer, merupakan data pertama yang diperoleh langsung dari 

lokasi penelitian. Pada penelitian ini data primer berupa angket yang 

akan di isi oleh siswa. 

2. Data sekunder dari penelitian ini adalah data-data dokumentasi, 

ataupun arsip yang menunjang proses penelitian ini dengan data yang 

relevan. 
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E. Teknik pengumpulan data 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner dalam penelitian ini terdapat empat macam, yaitu 

kuesioner untuk mengukur critical thinking, penggunaan media sosial, 

sikap toleransi, dan self assessment. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis dan dijawab secara 

tertulis oleh responden. Angket atau kuesioner digunakan untuk 

mengumpulkan data kuantitatif yang digali dari responden berdasarkan 

daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa, terstruktur, dan 

terencana.
11

 

Jenis angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, 

di mana pertanyaan yang disediakan oleh peneliti mengunakan 

jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya. Angket yang telah 

disusun oleh peneliti disebaarkan kepada responden agar dijawan 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tanpa adanya paksaan atau 

rekayasa. Nilai dari variabel independen dan dependen diukur melalui 

angket berskala ordinal. Adapun alternatif pilihan jawaban yang 

disediakan masing-masing mempunyai kriteria sebagai berikut :  

a. Untuk alternatif jawaban “selalu” nilainya 4  

b. Untuk alternatif jawaban “sering” nilainya 3  

c. Untuk alternatif jawaban “kadang-kadang” nilainya 2  

                                                           
11

 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011). 
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d. Untuk alternatif jawaban “tidak pernah” nilainya 1 

Proses pengumpulan angket dalam penelitian ini menggunakan 

google form. Karena, mengingat kondisi yang masih pandemi, maka 

peneliti mantab menggunakan google form dalam menyebarkan 

angket penelitian. Proses penyebaran angket ini, dibantu oleh wali 

kelas XI SMAN 1 Munjungan dan MA Nurul Ulum Munjungan untuk 

mengoordinir siswa dalam mengisi angket. Wali kelas membantu 

dengan membagikan link google form peneliti melalui gorup Whats 

Up. Link google form tersebut sebagai berikut: 

https://forms.gle/SPQsFioNaykmA91R8 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan meneliti 

catatan-catatan penting yang berhubungan erat dengan obyek 

penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang jumlah siswa di SMAN 1 Munjungan dan 

MA Nurul Ulum Munjungan. 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/SPQsFioNaykmA91R8
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F. Teknik analisis data 

Ada tiga tahapan analisis data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Tahap pengolahan data 

a. Editing  

 Editing adalah kegiatan yang dikerjakan setelah peneliti 

selesai menghimpun data dari lapangan.
12

 Pada tahap ini peneliti 

melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh, terutama 

pada angket yang telah di isi oleh siswa. Angket tersebut diteliti 

satu per satu tentang kelengkapan pengisian, kejelasan 

penelitiannya dan kebenaran pengisian angket. Sehingga, tidak 

akan terjadi kekeliruan.  

b. Skoring 

 Setelah melakukan editing, tahapan selanjutnya yaitu 

pemberian skor pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam 

angket. Pemberian skor berdasarkan data yang ada, tanpa ada 

rekayasa. Tahap skoring dalam penelitian ini, merujuk pada empat 

alternatif jawaban, sebagaimana berikut : 

1) Skor pernyataan positif: 

No Jawaban Skor 

1 Selalu 4 

2 Sering  3 

3 Kadang - kadang 2 

4 Tidak pernah 1 
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Ekonomi Dan Kebijakan Publik 

Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008). 
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2) Skor pernyataan negatif 

No Jawaban Skor 

1 Tidak pernah 4 

2 Kadang - kadang 3 

3 Sering 2 

4 Selalu 1 

 

c. Tabulating 

 Tabulating yaitu menginput data pada tabel-tabel tertentu, 

mengatur angka serta menghitungnya. Dengan adanya proses 

tabulating, data yang belum tersusun menjadi tersusun dalam 

bentuk tabel sehingga data dapat terbaca dengan mudah. 

2. Tahap pengujian instrumen 

a. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid/layak 

tidaknya instrumen yang digunakan dalam penelitian. Aplikasi 

SPSS 25.0. for Windows digunakan pengujian validitas penelitian 

ini, dengan ketentuan item dikatakan valid, jika rhit> rtab atau 

sebaliknya.
13

 

b. Uji reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah 

indikator yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur 

variabel atau tidak. Indikator dapat dinyatakan reliabel jika nilai 
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 Anas Sudijono, Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1987). 
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cronbach’s alpha (α) yang didapat lebih besar dari 0,60.
14

 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini memanfaatkan apliksi 

SPSS 25.0. for Windows 

3. Tahap pengujian prasyarat 

Tahap pengujian prasyarat digunakan sebelum melakukan 

analisis data, yang meliputi uji normalitas dan homogenitas.
15

 

a. Uji normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap 

variabel berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas, 

peneliti menggunakan uji kolmogorov-smirnov dengan SPSS 25.0 

for Windows.  

b. Uji homogenitas  

 Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel dependen memiliki varian yang sama. Uji homogenitas 

dikerjakan bersama dengan uji hipotesis (uji manova) melalui 

aplikasi SPSS 25.0 for Windows, yang meliputi uji homogenitas 

varian dan homogenitas matriks varian/covarian. 

4. Tahap pengujian hipotesis 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Manova, yaitu 

analisis varian multivariate atau multivariate analisis of variance 

(Manova). Sama seperti Anova, Manova merupakan uji beda varian. 
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 Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik Dengan SPSS 21 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 
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Berbasis Contoh Aplikatif Dengan SPSS), ed. by Badrus S, pertama (Depok: Ganding Pustaka, 

2020). 
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Jika dalam Anova varian yang dibandingkan berasal dari satu variabel 

terikat, sedangkan pada Manova varian yang dibandingkan berasal dari 

lebih dari satu variabel terikat.
16

 Pada penelitian ini yang diteliti 

dengan uji ini adalah untuk mengetahui Pengaruh critical thinking 

terhadap penggunaan media sosial, sikap toleransi dan self assessment 

dengan menggunakan aplikasi SPSS 25.0 for Windows. Adapun kaidah 

dalam menentukan hasil uji MANOVA sebagai berikut: 

1) Jika taraf signifikan <0,05 maka h0 ditolak dan ha diterima.  

2) Jika taraf signifikan >0,05 maka h0 diterima dan ha ditolak. 
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