
29 

BAB III 

OBJEK PENELITIAN DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Sejarah Dj Arie School 

Arie Ardianto, seorang sarjana komunikasi Universitas Islam Bandung, 

berkecimpung di dunia radio sejak tahun 1992, sebagai penyiar dan music director 

di Radio GMR Bandung. Setelah menyelesaikan studinya selama 1 tahun di JMC 

Broadcast Academy, Sydney, Australia, pada tahun 1996 bergabung di Radio 

Ardan Bandung. Selama 6 tahun membawakan program Happy Landing, program 

sindikasi Hai Rock & Flight Top 40 Countdown selama 5 tahun.  

Awal tahun 2002 Dj Arie bergabung di Radio U FM Jakarta. Dia termasuk 

salah satu perintis berdirinya radio tersebut. Di penghujung tahun 2002 dia 

menjadi Radio Programmer di Radio Female Jakarta, Pada tahun 2003 dia 

kembali ke Bandung dan bergabung di Radio Ninetyniners sebagai Penyiar Funky 

40 Countdown merangkap Station Manager. Tahun 2004 sebagai konsultan 

Program Radio SE Bandung, Tahun 2006-Sekarang sebagai trainer untuk semua 

penyiar baru Radio Ardan Bdg, Cbl Radio Bdg, Antassalam Fm Bdg, juga tetap 

menjadi trainer penyiar untuk radio-radio kampus seperti: Fikom Radioland 

Unpad, Sastra Unpad (LP Radio), Unpar Radio Station, eSKa Fm (UPI), Elite 

Radio Itenas, SBS radio sekolah SMA 23. 

Karena pengalaman dan jam terbang siarannya yang begitu tinggi, Selama 

perjalanan kariernya 14 tahun, Dj Arie melihat banyak potensi kepenyiaran di 
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kalangan anak muda di kota Bandung, dan dia ingin berbagi ilmu kepada murid-

muridnya dengan mendirikan membuat sekolah kursus khusus untuk public 

speaking dan diberi nama Dj Arie School. Awalnya Dj Arie school hanya melatih 

dan mencetak  orang-orang yang ingin menjadi seorang penyiar saja, akan tetapi 

kebutuhan akan kemampuan komunikasi yang baik menjadi faktor utama dalam 

kesuksesan individu dan bagi sebagian besar manusia, berkomunikasi merupakan 

hal yang menyulitkan, bisa dilihat dari keseharian yang kita alami, seperti guru 

yang membosankan pada saat mengajar di kelas, atau marketing yang gagal 

mempromosikan produknya karena salahnya cara berkomunikasi dengan para 

audiensnya, selain itu semakin banyaknya radio-radio yang mengudara di 

Indonesia, membuat persaingan menciptakan sumber daya manusia yang kreatif 

menjadi sebuah keharusan di setiap radio.  

Tingkat pengangguran yang tinggi juga menjadi salah satu alasan 

bagaimana menarik sekaligus memperkenalkan calon pekerja bahwa dunia 

kepenyiaran radio merupakan salah satu pilihan untuk mendapat pekerjaan yang 

layak. Dengan latar belakang tersebut maka kami sepakat untuk membuat sebuah 

wadah kepelatihan siaran radio yang berfokus pada materi praktek, sehingga kelak 

siswa-siswi Dj Arie School dapat bekerja sesuai dengan apa yang sudah 

diinginkan stasiun-stasiun radio tersebut. 

Maka dengan alasan itu Arie sekarang tidak hanya memfokuskan 

pembentukan penyiar saja, melainkan pelatihan public speaking dan presentasi 

secara menyeluruh dari beberapa aspek seperti gesture yang baik, cara menyusun 
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kata yang baik dan ekspresi yang baik sehingga para siswa dapat berkomunikasi 

dengan lebih efisien dalam menghadapi audiensnya. 

Dj Arie School yang telah 11 tahun berdiri hingga saat ini telah mencetak 

122 angkatan, 39 angkatan IHT dan membatu banyak calon broadcaster, penyiar, 

anak SMA dan mahasiswa untuk lebih baik dalam berkomunikasi, alumni nya pun 

sekarang kita bisa lihat di televisi seperti, Indra Herlambang, Fitri Tropica, Sogi 

Indra Dhuaja dan masih banyak lagi. 

Arie Andrianto dalam menjalankan Dj Arie School ini pun dapat 

dukungan sangat besar dari para alumninya, banyak alumni yang pernah turut 

serta dan menjadi Staf pengajar tetap dan bersama membuat kurikulum yang 

berbasis 100% praktek, sehingga para siswanya dapat mengaplikasikan materi 

yang dijelaskan pengajar secara langsung dan tidak membosankan disetiap 

pertemuannya. 

 
3.1.2 Tugas Pokok Dj Arie School 

Dj Arie School bertugas melatih para siswanya untuk lebih mahir dan 

percaya diri dalam berkomunikasi, materi yang diberikan oleh trainer atau 

pengajar bersifat pelatihan soft skill. Materi atau ilmu yang diajarkan berupa 

pengalaman dan pengetahuan langsung dari trainer. Pelatihan tersebut dilakukan 

oleh para profesional-profesional yang telah memiliki prestasi dan jam terbang 

yang tinggi di bidangnya. 
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3.1.3  Tujuan Dj Arie School 

Visi  

1. “This is  A Shortcutway into radio community” 

Misi  

1. Mampu menghasilkan lulusan untuk siap bekerja di dunia radio. 

2. Dan kelak lahir menjadi sumber daya manusia yg kreatif. 

Secara umum tujuan Dj Arie School yaitu: 

1. Melatih para siswa agar lebih baik dalam berkomunikasi, baik dalam 

presentasi ataupun berbicara didepan khalayak umum 

2. Mencetak alumni yang berkompeten dalam berkomunikasi dan dapat 

bersaing didalam dunia kerja 

3. Menawarkan program yang khusus dibuat untuk membantu siswa 

mengembangkan bakat menjadi penyiar radio yang handal.  

4. Di sini siswa/siswi akan belajar bertutur bahasa yang baik, mengasah 

kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan tepat; 

selain juga kemampuan lain yang menjadi dasar siaran yang harus 

dimiliki seorang penyiar yang baik. 

5. Membantu untuk menemukan dan mengembangkan karakter . Ini 

adalah yang terpenting, karena seorang penyiar radio harus memiliki 

"Ciri Khas" sendiri dalam siarannya yang membedakan dengan 

penyiar radio yang lainnya.  

6. Memberikan peluang kerja di bidang siaran radio kepada siswa-siswi. 
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3.1.4 Bentuk kegiatan Dj Arie School 

Dj Arie School sebagai tempat pelatihan komunikasi, kurikulum yang 

berbasis 100% praktek dapat memungkinkan siswanya untuk lebih memahami 

materi yang diberikan oleh pengajar atau trainer. Selain jadwal dua kali seminggu 

yang diberikan Dj Arie School untuk melatih kemampuan komunikasi, mereka 

pun memberikan pelatihan tambayahan berupa Mixing Trail atau pelatihan siaran 

radio off air setiap seminggu sekali.Satu kali dalam seminggu berlatih selama 1 

jam dari materi yang sudah diajarkan. Dj Arie School pun memfasilitasi siswa 

untuk dapat melakukan kunjungan ke radio-radio di Bandung setiap bulannya dan 

melakukan kunjungan ke radio-radio di Jakarta setiap tahunnya. 

 
3.1.5 Kurikulum 

1. Sebuah kurikulum praktek belajar siaran yang modern yang dijalankan 

dalam beberapa tahun belakangan ini dan hasilnya sangat 

fantastiskarena begitu banyak siswa Dj Arie School yang berhasil 

mencapai impiannya untuk menjadi seorang komunikator yang handal 

sekaligus menjadi seorang broadcaster dapat terwujud  

2. Kurikulum praktek broadcast modern Dj Arie School mengutamakan 

siswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik, lancar, jelas, dan 

bermakna. Karena basicnya adalah komunikasi, maka kami 

menggunakan sebuah metode pengajaran riang, berisik, interaktif dan 

efektif. Di kelas mentor mengajak mereka bermain dalam sebuah 

games dengan kata-kata, menyusun, mengingat dan menciptakan ide 
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kata-kata dalam otak kita, sehingga siswa terbiasa berkomunikasi 

dengan lancar. 

3. Kurikulum praktek broadcast modern ini dibuat untuk tidak 

mempersulit siswa menjadi seorang broadcaster, karena pada 

dasarnya Dj Arie School memunculkan karakter diri siswa pada saat 

siaran bukan merubah karakter diri siswa, dengan demikian tugas para 

mentornya membimbing dan mengarahkan serta menunjukan karakter 

mana yang cocok dimiliki siswa untuk ditonjolkan pada saat siaran 

tanpa mengikuti gaya penyiar lain. Jadi kesimpulannya setiap orang 

bisa jadi broadcaster dengan gaya mereka masing-masing. 

4. Kurikulum praktek broadcast modern Dj Arie School  100% praktek, 

dari awal sampai akhir pertemuan, siswa dipacu belajar berbicara 

sendiri atau dengan siswa lain menggunakan topik yang benar, sambil 

menggunakan alat-alat siaran modern sesungguhnya, sehingga pada 

saat mereka memasuki dunia kerja sesungguhnya sudah sangat 

terbiasa. 

5. Kurikulum praktek broadcast modern ini diajarkan oleh mentor 

mentor muda sarat pengalaman dari seluruh radio-radio favorit anak 

muda yang ada di Bandung dan Jakarta yang masih aktif.Dan kenapa 

buat kami ini penting, karena Dj Arie School sadar bahwa kedekatan 

seorang idola untuk dijadikan panutan siswa dalam belajar memegang 

kunci sukses. Istilahnya, karena siswa Dj Arie Scool rata-rata adalah 

anak muda tentunya mereka membutuhkan seorang pengajar dari 
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radio anak muda yang terkenal. Kedekatan Dj Arie School dengan 

semua radio anak muda di Bandung memperluas link siswa 

mendapatkan ilmu yang mereka inginkan. 

 
3.1.6 Struktur Organisasi 

Komisaris        : Sucipto Harianto 
Direktur Utama      : Budi Ardianto 
Kabid Kemahasiswaan, Akademik dan Umum  : Fika Faradila 
Kepala Seksi Dosen & Instruktur    : DJ Arie 
Kepala Seksi Kemahasiswaan & Administrasi  : Mirza Ahmad 
Kepala Seksi Kerjasama     : Deo Subadrio 
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3.1.7 Bentuk Kegiatan Belajar Mengajar Dj Arie School 

Mengacu pada kurikulum dan cara mengajar yang sangat moderen 

membuat kegiatan belajar mengajar di Dj Arie School sangat unik, para trainer 

membimbing langsung para siswanya untuk mempraktekan semua materi yang 

diberikan pada saat kelas. Suasana kelas dibuat semeriah mungkin, penuh tawa 

dan musik sehingga para siswa bersemangat ketika melakukan proses belajar 

mengajar di Dj Arie School. para trainer mengajarkan beberapa tema materi yang 

telah disiapkan oleh Dj Arie dan selalu menambahkan materi tambahan yang 

berbasis pada pengalaman trainer itu sendiri, sehingga siswa tidak hanya 

mendapatkan ilmu tentang pelatihan komunikasi, tetapi siswa diberi saran dan 

arahan untuk bisa “learn to be you” atau belajar menjadi diri siswa sendiri, 

memahami karakteristik pribadi dan mengasahnya dalam praktek yang dilakukan 

di kelas. 

 
3.1.8 Dj Arie School sebagai salah satu bentuk komunikasi kelompok 

Dj Arie School adalah salah satu sekolah yang mengajarkan teknik 

berkomunikasi kepada siswanya, setiap kelas diisi oleh sejumlah orang dalam 

kelompok kecil yang memungkinkan satu sama lainnya berinteraksi untuk belajar 

berkomunikasi dengan baik. Tidak semua siswa mampu memahami pelajaran 

dengan baik dan mengikuti prakteknya yang diberikan trainer dengan lancar. 

Dalam situasi ini diperlukan komunikator yang mempunyai kredibilitas yang baik 

dalam melatih siswa agar mampu berkomunikasi dengan baik. 
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3.2 Metodologi Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian 

Menurut Faisal (2001 : 21-22) yang dikutip oleh Ardianto (2011), 

“Metode korelasional adalah penelitian untuk menguji hubungan antar variabel 

yang dihipotesiskan, ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya.” Hipotesis itu 

sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel ; untuk 

mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi atau tidak dengan variabel lainnya; 

atau apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi atu tidak oleh lainnya  

 Metode korelasional digunakan oleh peneliti karena peneliti ingin 

mngetahui variabel kredibilitas staf pengajar Dj Arie School dengan keterampilan 

siswa berkomunikasi, yang diperoleh dengan cara menghimpun data-data yang 

diperlukan, lalu menyusunnya secara sistematis, faktual dan cermat. 

 
3.2.2 Populasi dan Sampel 

3.2.2.1 Populasi 

 Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati. 

Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa atau apapun yang menjadi 

objek survei (Ardianto, 2011 : 170). Menurut Sugiyono (2002) yang dikutip oleh 

Ruslan (2008:133), adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari; objek dan subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulannya. Problematik yang 

terdapat dalam pemilihan data kuantitatf, sedangkan data kualitaif sebaliknya, 

menekankan pada analisis data kuantitatif, jadi populasi (population) data yang 

diteliti, yaitu berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang 
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mempunyai karakteristik tertentu dan anggota populasi itu disebut dengan elemen 

populasi (population element). 

 Dalam penelitian ini populasi yang peneliti tentukan adalah Siswa Dj Arie 

School. Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi sebanyak 80 orang 

siswa Dj Arie School yang masih aktif dan sedang melakukan kegiatan belajar 

mengajar di Dj Arie School.  

 
3.2.2.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat 

menggambarkan sifat atau bagian yang menjadi objek penelitian (Rakhmat, 2012: 

78). Dalam penentuan sampel, sebenarnya tidak ada aturan yang tegas 

dipersyaratkan dalam penelitian populasi yang ada. Termasuk tidak ada batasan 

yang “pasti” mengenai sampel besar atau kecil.   

Manfaat besar-kecilnya sampel tersebut, diketahui jika sampelnya kecil 
biasanya membutuhkan biaya yang lebih kecil, lebih mudah diolah dan 
mempunyai kesalahan (sampling error) yang lebih besar, karena daya 
generalisasinya lebih besar. Sebaliknya sampel yang berjumlah besar dan 
sulit untuk dikendalikan, pembiayaannya besar serta pengolahan yang 
akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan rumit, tetapi daya 
generalisasinya lebih umum, terpercaya dan akurat dengan sampling error 
yang lebih kecil (Ruslan, 2008 : 139-140). 
 

 Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik sampel acak 

sederhana (Simple Random Sampling), teknik ini diibaratkan seperti orang 

mengundi lotre, nama yang keluar akan menjadi pemenangnya. “Teknik 

mengundi seperti arisan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel” (Adrianto, 2011 :171-172) ini bisa digunakan untuk mengundi 

siapa yang menandai sampel dari penelitian, sehingga Jumlah keseluruhan 
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populasi sebanyak 80 orang, sampel diambil dari angkatan 120 sebanyak 20 

orang, angkatan 121 sebanyak 20 orang, angkatan 122  sebanyak 20 orang dan 

IHT 39 sebanyak 20 orang dan berjumlah 80 orang. Sampel ini diambil karena 

keempat angkatan ini dinilai masih aktif mengikuti perkuliahan di Dj Arie School 

sampai dengan Januari 2015. Untuk menentukan sampel maka penulis 

menggunakan rumus slovin sebagai berikut: 

 

n = ukuran sampel 

N= ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolelir atau yang diinginkan. Dengan mengambil persen 

kelonggaran sebesar 10% maka jumlah keseluruhan sampel populasi adalah 40. 

Mempergunakan 10 kuisioner untuk setiap angkatan dengan jumlah total yang 

disebar adalah 40 orang (responden) sebagai siswa Dj Arie School, dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Angkatan 120 sebanyak 10 orang. 

2. Angkatan 121 sebanyak 10 orang. 

3. Angkatan 122 sebanyak 10 orang. 

4. Angkatan IHT 39 sebanyak 10 orang. 

 
3.2.3 Operasionalisasi Variabel 

 Peneliti berusaha mencari sebab dan akibat dalam suatu gejala atau 

mencari hubungan diantara berbagai faktor. Menurut Kerlinger, “variabel yang 
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diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel lain disebut variabel (X). 

Variabel yang diduga sebagai akibat atau yang dipegaruhi oleh variabel yang 

mendahuluinya disebut variabel tidak bebas (Y)” (Rakhmat, 2007 : 12). 

1. Variabel Bebas (X) yaitu : Kredibilitas Staf Dj Arie School 

a. Indikator I (X1) : Expertise Komunikator 

 Alat Ukur : 

1) Kemampuan menyampaikan materi 

2) Pengetahuan komunikator 

3) Pengalaman komunikator 

b. Indikator  II (X2) :  Trustworthiness Komunikator 

Alat ukur :  

1) Kedapatdipercaya akan informasi yang disampaikan 

2) Kedapat dipercaya akan saran yang diberikan 

c. Indikator III (X3) : Dinamisme Komunikator 

 Alat Ukur : 

1) Ketegasan komunikator dalam menyampaikan materi 

2) Keatraktifan komunikator  

d. Indikator IV (X4) : Status Komunikator 

Alat Ukur : 

1) Status sosial 

2. Variabel Terikat (Y) yaitu : Keterampilan Siswa Berkomunikasi 

a. Indikator I: Keterampilan Berbicara 

1) Percaya diri 
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2) Kejelasan pesan yang disampaikan 

b.  Indikator II  : Keterampilan Mendengarkan 

1) Fokus dengan materi yang disampaikan 

2) Memahami materi yang dijelaskan 

c. Indikator III  : Kemampuan Berkomunikasi Secara Nonverbal 

1) Gesture yang baik 

2) Ekspresi yang baik ketika presentasi 

 
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis adalah : 

1. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan 

yang disusun secara sistematis dan angket yang digunakan adalah 

angket langsung terbuka untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, 

angket dikembalikan ke petugas atau peneliti.. Dalam menyusun 

angket, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:  

(1)  angket disertai surat pengantar, yang berisi penjelasan tujuan dan 
pentingnya penelitian, serta harapan peneliti terhadap responden 
dalam menyikapi angket;  

(2)  tata fisik angket dibuat semenarik mungkin, termasuk tata 
ketikannya, tulisannya terbaca dengan jelas, tidak kabur;  

(3) petunjuk pengisiannya jelas dan lengkap, istilh-istilah penting 
(termasuk istilah teknis kalau ada) hendaknya diberi penjelasan; 

(4) pertanyaan (atau pernyataan) mengikuti alur yang baik, dari hal-
hal yang umum menuju hal-hal yang spesifik; 

(5)  data yang diperoleh relatif mudah diolah (termasuk proses 
tabulasinya) dan ditafsirkan. (Ardianto, 2010:162) 
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2. Studi Kepustakaan 
 

Yaitu teknik penelitian dengan mempelajari buku atau referensi lain 

sebagai penunjang penelitian sekaligus melengkapi data-data yang 

dibutuhkan secara tertulis dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian 

orang lain dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan yang penulis teliti 

3. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sang 

pewawancara atau dengan responden. Orang–orang yang 

diwawancarai adalah para pelatih atau trainer Dj Arie School. hal ini 

dilakukan untuk memperoleh data resmi dan langsung mengenai hal 

yang akan diteliti. 

4. Observasi 

Observasi merupakan metode untuk memilih (selection), mengubah 
(provocation), mencatat (recording), pengkodean (encoding), rangkaian 
perilaku dan suasana (test of behaviors and settings), in situ, dan tujuan 
empiris (Rakhmat 2007:83) 

 

3.2.5 Teknik analisis  data 

3.2.5.1 Teknik analisis deskriptif  

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai 

latar belakang responden dan memaparkan data-data perhitungan statistik 

responden berdasarkan perhitungan statistik yang telah dikelompokkan dan 

ditabulasikan. 
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Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini akan memaparkan jawaban-

jawaban atas pertanyaan yang ditujukan melalui angket dengan cara ditabulasikan 

lalu diiterpretasikan untuk mengetahui makna dari hasil penelitian. 

Perhitungan presentase dilakukan dengan rumus : 

P = f/n x 100 

Keterangan : 

  p = Presentase jawaban responden 

  f = Frekuensi jawaban responden 

n = Jumlah responden keseluruhan 

 
3.2.5.2 Teknik analisis intervensial 

Analisis statistik inferensial ditujukan untuk mencari hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel teikat. Dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel yaitu kredibilitas trainer sebagai variabel bebas dan keterampilan siswa 

berkomunikasi sebagai variabel terikat. Teknik analisis yang digunakan yaitu 

Koefisien Korelasi Rank Spearman. 

Teknik analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman, merupakan koefisien 

yang memperlihatkan keeratan hubungan antara 2 (dua) variabel X dan Y. 

(Rakhmat:2007 142-143) 

Rumus koefisien korelasi Rank Spearman adalah sebagai berikut : 

a.  Jika tidak ada data kembar:  
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Keterangan: di = Selisih rank X (skor item) dengan rank Y (skor total) 
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  rs = Koefisien korelasi Rank Spearman 

  n  = Jumlah responden (banyaknya pasangan data observasi) 

b. Jika ada data kembar: 
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Keterangan :  R(X) = Ranking variabel X (skor item) 

 R(Y) = Ranking variabel Y (skor total) 

  rs = koefisien korelasi Rank Spearman 

  n  = jumlah responden (banyaknya pasangan data 

observasi) 

(Rakhmat:2007 143-144) 

 
3.2.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.2.6.1 Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila peneliti ingin mengukur tingkat 

motivasi seseorang maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

menyangkut tingkat motivasi haruslah dapat mengukur motivasi. Dengan 

demikian instrumen tersebut disebut valid (Kountur, 2003:152). 

Cara untuk mengetahui validitas suatu alat ukur adalah dengan cara 

mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item dengan 

skor total. Skor total adalah nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua 
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skor item. Korelasi antara skor item dengan skor total haruslah signifikan 

berdasarkan ukuran statistik tertentu. Bila sekiranya skor semua item yang 

disusun berdasarkan konsep berkorelasi dengan skor total, maka dapat dikatakan 

bahwa alat ukur tersebut mempunyai validitas atau dengan kata lain bila terdapat 

korelasi positif antara skor tiap item dengan skor total, maka hubungan yang ada 

sifatnya konsisten atau sejalan dengan konsep teoretiknya. Validitas yang seperti 

itu disebut sebagai validitas konstrak (construct validity). Bila alat ukur telah 

memiliki validitas konstrak berarti semua item yang ada di dalam alat ukur itu 

mengukur konsep yang ingin diukur (Ancok, 1989 : 16). 

Dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk karena alat ukur 

yang digunakan untuk memperoleh data mengenai kedua variabel dibuat 

berdasarkan konsep teori dari kedua variabel yang diturunkan menjadi item-item. 

Keseluruhan item atau total item itulah yang menjadi alat ukur variabel tersebut.  

Adapun koefisien korelasi yang digunakan untuk menghitung korelasi 

antara skor item dengan skor total dalam pengujian validitas alat ukur penelitian 

ini adalah koefisien korelasi Rank Spearman. Hal ini dikarenakan skala 

pengukuran pada alat ukur penelitian adalah berskala ordinal.  

Menurut Kaplan suatu pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur 

variabel penelitian yang dimaksud jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau 

sama dengan 0,3. 

“Not all validity coefficient are the same value, and there are no hard fast 
rule obout how large the coefficient must be in order to be meaningful. In 
practice, it is rare to see a validity coefficient larger than 0.6, and validity 
coefficient in the range of 0.3 to 0.4 are commonly considered high.” 
(Kaplan & Dennis P. Saccuzzo, 1993 : 141). 
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Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Item dinyatakan 

valid jika koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0.3. 

Berdasarkan hasil korelasi antara skor tiap item dengan skor total item (uji 

validitas), maka dapat diketahui item-item mana yang valid dan tidak valid 

berdasarkan kriteria : 

- Bila ≥ 0,3, maka item tersebut dikatakan valid 

- Bila < 0,3, maka item tersebut dikatakan tidak valid 

Item yang valid dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan 

item yang tidak valid tidak dapat digunakan (dibuang) atau diperbaiki. 

 
3.2.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas (reliability) berhubungan dengan konsistensi. Suatu instrumen 

penelitian disebut reliabel apabila instrumen tersebut konsisten dalam 

memberikan penilaian atas apa yang dia ukur. Jika hasil penilaian yang diberikan 

oleh instrumen tersebut konsisten memberikan jaminan bahwa instrumen tersebut 

dapat dipercaya (Kountor, 2003: 157). Reliabilitas untuk mengetahui sejauhmana 

alatukur yang digunakan tersebut memiliki taraf ketelitian, kepercayaan, 

kekonstanan ataupun kestabilan. 

Dalam penelitian ini, setelah melakukan uji validitas alat ukur dan 

mendapatkan item-item yang valid, maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas alat 

ukur. Metode analisis reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode internal consistency dengan teknik Split Half (Belah Dua).Langkah-

langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut (Ancok, 1989:25): 
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1.  Membagi item-item valid menjadi dua belahan (kelompok), yaitu item 

bernomor ganjil dan item bernomor genap. Item yang bernomor ganjil 

dikelompokkan sebagai belahan pertama, sedangkan yang bernomor 

genap dikelompokkan sebagai belahan kedua. 

2.  Skor masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini 

akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden, 

yakni skor total belahan pertama dan skor belahan kedua. 

3.  Mengkorelasikan skor total belahan pertama dan skor total belahan 

kedua dengan menggunakan teknik korelasi Rank Spearman, dengan 

rumus : 
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Keterangan:  R(X) = Ranking variabel X (skor total ganjil) 

   R(Y) =  Ranking variabel Y (skor total genap) 

     rs = Koefisien korelasi Rank Spearman 

   n  = Jumlah responden (banyaknya pasangan data 

observasi) 

4.  Oleh karena angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari 

alat ukur yang dibelah, maka angka korelasi yang dihasilkan lebih 

rendah daripada angka korelasi yang didapat jika alat ukur tersebut 

tidak dibelah. Oleh karena itu harus dicari angka reliabilitas untuk 

keseluruhan item tanpa dibelah. Cara mencari reliabilitas untuk 

repository.unisba.ac.id



48 

 

keseluruhan item adalah dengan mengkorelasikan angka korelasi yang 

diperoleh dengan memasukkan kedalam rumus : 

2( )

1
tt

tot
tt

r
r

r
=

+
 

Keterangan: 

rtot : angka reliabilitas keseluruhan item  

rtt = rs : angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua 

Kaplan menyatakan: 

“ It has been suggested that reliability estimates in the range of 0.7 to 

0.8 are good enough for most purposes in basic research.” (Kaplan & 

Dennis P. Saccuzzo, 1993 : 126) 

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok item 

dalam suatu variabel dinyatakan reliabel jika koefisien reliabilitasnya tidak lebih 

rendah dari 0,7. 
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