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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. 

Survey yaitu suatu penelitian untuk menentukan hubungan-hubungan atau 

pengaruh  antar variabel serta membuat generalisasi untuk suatu populasi yang 

dipelajari. Penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah. Peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara dan 

sebagainya.
74

  

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh disiplin kerja guru ekonomi dalam proses pembelajaran di kelas 

terhadap disiplin belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandau. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tersebut penulis menggunakan 

rumus regresi linear sederhana. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Juli-22 Agustus 2017 yang 

dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandau. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Mandau sedangkan yang menjadi objeknya adalah 

Pengaruh disiplin kerja guru ekonomi dalam proses pembelajaran di kelas 

terhadap disiplin belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandau 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X, XI, XII 

Jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Mandau yang berjumlah 630 

orang siswa. Mengingat jumlah populasi siswa yang cukup besar, maka dalam 

penelitian ini penulis mengadakan penarikan sampel untuk subjek siswa 

sebesar 20% yaitu 126 siswa. Hal ini sesuai menurut Suharsimi Arikunto 

bahwa untuk populasi yang kurang dari 100 diambil semua  sehingga 

penelitiannya bersifat penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau lebih dari 

100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.75 Penarikan sampel 

dilakukan dengan menggunakan teknik purpose rendom sampling. Secara 

purpose diambil tiga kelas untuk mewakili setiap tingkatan kelas yaitu kelas X 

IPS 1 yang berjumlah 42 orang siswa, XI IPS 1 yang berjumlah 40 orang 

siswa dan kelas XII IPS 1 yang berjumlah 44 orang siswa. Kelas yang diambil 

adalah kelas yang dianggap paling disiplin dalam belajar. 76  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner adalah sebuah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari serponden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
77

 

Teknik angket ini digunakan dengan cara menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada siswa untuk mengumpulkan data tentang disiplin kerja 

guru dan data tentang disiplin belajar siswa. Angket disusun dengan 

menggunakan skala Likert. Setiap pertanyaan telah disediakan empat 

alternatif jawaban diberi skor atau bobot. Berikut penskoran atau 

pembobotan angket tersebut. 

Tabel III.1 

SKOR ALTERNATIF JAWABAN ANGKET 

 

No  Alternatif Jawaban Skor  

1 Selalu (SL) 4 

2 Sering (SR) 3 

3 Kadang-kadang (KD) 2 

4 Tidak pernah (TP) 1 

 

2. Observasi  

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan 

mata. Didalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula 

dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera.
78

 

                                                             
77

Ibid., hlm.194 
78

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 199 



53 

 

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mendapatkan 

informasi yang mendukung tentang disiplin kerja guru dalam proses 

pembelajaran di kelas dan data disiplin belajar siswa. Skala yang 

digunakan  dalam melakukan observasi adalah skala Guttman dengan 

alternatif jawaban "ya-tidak" 

3. Wawancara. 

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
79

 Teknik wawancara penulis gunakan 

untuk mendapat informasi tentang sekolah. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
80

 

Dokumentasi peneliti gunakan sebagai alat untuk memperoleh 

informasi yang dapat memperkuat penelitian, seperti sejarah berdirinya 

sekolah, visi dan misi sekolah, sarana dan prasarana sekolah, keadaan 

sekolah guru dan siswa. 
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G. Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

memperoleh, mengelola dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh 

dari para respnden yang dilakukan dengan pola ukur yang sama.
81

 Instrumen 

penelitian disebut juga alat pengumpulan data. Instrumen yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

1. Validitas 

Menurut Sugiono instrumen yang valid adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Penentuan uji validitas angket dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengkorelasikan antara skor tiap item instrumen dengan skor 

totalnya. Penentuan koefisien korelasi  tersebut digunakan rumus korelasi 

product moment.
82

 

Jika ada item yang tidak valid akan diganti sehinngga item yang  

valid saja yang digunakan. 

2. Reabilitas 

Menurut Gunawan suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat 

dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan  

(dependability) dan dapat digunakan untuk meramalkan (predictability). 
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Alat ukur tersebut akan memberikan hasil pegukuran yang tidak berubah-

ubah dan memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali.
83

 

Menurut Mohd Majid Konting sebagaimana dikutip oleh Iskandar 

bahwa nilai reliabilitas Alpha Cronbach dengan ketentuan nilai ≥ 0,60.
84

 

Reliabiitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus “alpha” untuk 

menghitung reliabilitas instrumen dinyatakan sebagai berikut : 

r
11 =  

 

   
  

   

  
  

Keterangan  

  
r
11  = Nilai reliabilitas 

  ƸSi   = Jumlah varian skor tiap-tiap item
 

St     = varian total 

  K      =Jumlah item 

Setelah data yang di ketahui reliabel maka instrumen penelitian 

dapat dilanjutkan, dan apabila instrumen penelitian tidak reliabel maka 

instrumen penelitian akan diminta ulang data. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mengkaji variabel-variabel yang 

ada dalam penelitian. Data yang diperoleh untuk masing-masing variabel 

alternatif jawaban dicari persentase jawabannya dengan rumus : 
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P= 
 

 
  x 100 % 

Keterangan:  

P =Angka persentase 

F= Frekuensi yang dicari 

N= Number of case (jumlah frekuensi)
85

 

Data yang telah dipresentasikan, kemudian intenpresentasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

81 % - 100% = sangat baik. 

61 % - 80 %  = baik. 

41 % - 60 %  = cukup baik. 

21 % - 41 %  = tidak baik. 

0% - 20 %     = sangat tidak baik86 

1. Perubahan Data Ordinal ke Interval 

Data yang diperoleh berupa data ordinal dari angket dirubah 

menjadi data interval dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

           (
    ̅̅

  
) 

          Keterangan : Xi  = Variabel data ordinal 

 X   = Mean (rata-rata) 

          SD  = Standar deviasi
87
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2. Uji Normalitas  

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal.Uji normalitas dilakukan pada masing-masing 

variabel. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran data adalah jika p > 0,05 maka sebaran normal atau tidaknya 

sebaran data adalah jika p < 0,05 maka sebaran tidak normal.Teknik yang 

digunakan dalam menguji distribusi normal data di antaranya dengan one 

sample kolmogorof-smirnov test. 

2. Uji Linieritas 

Uji lineritas digunakan untuk mengetahui keliniearitas data sebagai 

persyaratan data dalam pengujian statistik lebih lanjut.  Hipotesis yang 

diuji adalah : 

Ho : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk linier 

Ha : Distribusi data yang  diteiti mengikuti bentuk linier 

Dasar pengambilan keputusan : 

Jika  Probabilitas > 0,05 Ho diterima 

Jika Probabilitas > 0,05 Ho ditolak 

3. Analisis Regresi Linear 

Data yang sudah diberi kategori/kriteria kemudian dimasukkan ke 

dalam rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang 

berguna untuk mencarai hubungan variabel predictor terhadap variabel 
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kriteriumnya. Regresi linear sederhana  membandingkan antara Fhitung dan 

Ftabel. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 

Y= a + bx 

 Keterangan : 

 Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

 a  = Harga konstan (ketika harga X=0) 

  b  = Koefisiensi regresi 

  X =  Nilai variabel independent
88

 

4.  Hubungan Variabel X terhadap Variabel Y 

Besarnya korelasi dapat diolah menggunakan teknik data korelasi 

"Product Moment"  dengan rumus sebagai berikut 
89

: 

 rxy= 
 ∑   ∑ ∑ 

√  ∑   ∑         ∑   ∑     
 

 

Keterangan : 

rxy = Angka indeks korelasi “r” Product Moment  

N  = Banyaknya jumlah sampel yang diteliti 

∑X = Jumlah seluruh skor X 

∑Y  = Jumlah seluruh skor Y 

∑XY =Jumlah hasil perkalian skor X dan skor Y 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (Statistica Program 

Society Science) versi 20,00 for Windows. SPSS merupakan salah satu 

program komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik. 
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5. Uji Hipotesis 

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian 

hipotesis ) yaitu membandingkan rt (tabel) untuk mengetahui taraf 

signifikan hipotesis tersebut yaitu apabila nilai rh (hitung) lebih besar dari 

rt (tabel) maka Ha diterima dan Ho ditolak, dan sebaliknya apabila nilai rh 

(hitung) lebih kecil dari rt (tabel) maka Ha di tolak dan Ho diterima. 

6. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 

Untuk menjawab besar kecilnya persentase sumbangan variabel X 

terhadap Variabel Y, digunakan rumus koefisien diterminasi, yaitu: 

KD = r
2  

x  100 % 

Keterangan: 

KD = Nilai koefisien Diterminan 

R
2
    =Nilai Koefisien Korelasi 

Data yang penulis peroleh akan diproses menggunakan bantuan 

perangkat komputer melalui program SPSS (Statistica Program Society 

Science) versi 20.0  For Windows. SPSS merupakan salah satu program 

komputer yang digunakan dalam mengelola data statistik. 

 

 

 


