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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan 

Oktober 2017 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru yang beralamat 

di Jl. Nusa indah No.4 Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Pekanbaru. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah 

pengaruh komunikasi guru ekonomi terhadap tingkah laku peserta didik di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Sugiyono dalam Riduwan memberikan pengertian bahwa: 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
34

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh peserta didikjurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang terdiri 

dari 146 orang.  
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi 

akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan 

cukup  dengan sampel yang mewakilinya. Jumlah sampel yang diteliti 

berdasarkan teknik Simple Random Sampling (sampling acak sederhana) 

yakni cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan 

menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut.
35

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari empat kelas, 

penulis menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:
36

 

   N 

n   = 

    1+ Ne
2 

Keterangan:  

n = besaran sampel  

N = besaran populasi  

e = tingkat kesalahan yang di usulkan 5% 

Adapun jumlah populasinya yaitu :  

XI IPS
1
 = 38 orang 

XI IPS
2
 = 35 orang 

XI IPS
3 
= 36 orang  

XI IPS
4
 = 37 orang 

Dari populasi yang diteliti sebanyak 146 orang, maka sampel yang 

diambil dalam penelitian ini di hitung dengan rumus Slovin dengan tingkat 

kesalahan 5 % sebagai berikut :  
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N 

n =  

        1+ ne
2 

 

  146 

n = 

           1 + 146 (0,05)
2 

    

    
   146 

n = 

           1 + 146 (0,0025) 
 

    
 146 

n= 

          1 + 0,365 

 

n =      146 

          1,365 

 

n=    106, 95 di bulatkan menjadi 107 

 

Untuk menentukan sampel dari masing-masing populasi dilakukan 

perhitungan sebagai berikut:  

XI IPS
1
 =   38   x 107 = 28 

       146 

 

XI IPS
2
 =   35   x 107 = 26 

      146 

 

XI IPS
3 
=   36    x 107 = 26 

      146 

 

XI IPS
4
 =   37    x 107 = 27 

  146 

 

Adapun jumlah sampel untuk tiap kelas sebagai berikut: 

XI IPS
1
 = 28 orang 

XI IPS
2
 = 26 orang 

XI IPS
3 
= 26 orang  

XI IPS
4
 = 27 orang 



36 

 

Jadi, jumlah sampel yang diambil 107 peserta didik dari total populasi 

peserta didik yang berjumlah 146 peserta didik dan guru ekonomi yang 

berjumlah 1 orang di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah “Metode Penelitian 

Survei”. Menurut Kerlinger dalam Riduwan mengatakan bahwa “penelitian 

survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, 

tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan 

hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.” 
37

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik 

pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data 

yang valid dan reliabel.
38

 Adapun instrumen pengumpulan datasebagai alat 

bantu yang dipilih dan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah : 

a) Angket, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia 

memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna.   

b) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pihak tata 

usaha tentang sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, struktur organisasi, 

sarana dan prasarana, data guru serta karyawan dan data siswa. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Statistik kuantitatif merupakan kegiatan statistik yang 

dimulai dari menghimpun, menyusun atau mengatur data, mengolah data, 

menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran tentang 

suatu gejala, peristiwa, dan keadaan.
39

 

Penulis menggunakan angket, angket yang digunakan adalah angket 

tertutup, maka penulis akan menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis kepada 

responden dengan menggunakan model Skala Likert.  

Skala ini disusun sesuai dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 

 Kategori Selalu     = diberi bobot 5 

Kategori Sering     = diberi bobot 4 

Kategori Kadang-kadang   = di beri bobot 3 

Kategori Jarang     =  diberi bobot 2 

Kategori Tidak pernah    = di beri bobot 1 
40

 

Setelah data terkumpul, untuk masing-masing alternatif jawaban di cari 

persentase jawabannya pada item pertanyaan masing-masing varibel dengan 

rumus: 

  F 

P =           X 100% 
     N 

Keterangan:  

F = Frekuensi yang sedang di cari persentasenya  

N = Number of Cases (jumlah frekuensi atau banyaknya individu) 

P = Angka Persentase.
41
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Setelah diperoleh angka persentasenya, selanjutnya memberikan 

interpretasi skor dengan kriteria sebagai berikut: 

a. 0% - 20%     = Sangat buruk 

b. 21% - 40%   = Buruk 

c. 41%-60%     = Cukup baik 

d. 61 % - 80 %    = Baik 

e. 81 % - 100%    = Sangat baik
42

 

  Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui kuat lemahnya 

hubungan antar variabel yang dianalisis. Analisis korelasi yang digunakan 

adalah (PPM) Pearson Product Moment. Teknik analisis korelasi PPM 

termasuk teknik statistik parametik yang menggunakan data interval dan ratio 

dengan persyaratan tertentu.  Misalnya: data dipilih secara acak (random); 

datanya berdistribusi normal; data yang dihubungkan berpola linier; dan data 

yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek 

yang sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi persyaratan tersebut analisis 

korelasi tidak dapat dilakukan.
43

 

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih 

dari harga ( - 1<  r <  + 1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif 

sempurna.; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = 1 berarti korelasinya sangat 

kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi 

nilai r sebagai berikut:  
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Interprestasi Koefisien Korelasi Nilai r 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 0,1000 

0,60- 0,799 

0,40-0,599 

0,20-0,399 

0,00-1,99 

Sangat Kuat 

Kuat 

Cukup Kuat 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sumber: Riduwan, 2002:228 

 

1. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen 

a. Uji Validitas Instrumen 

Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen, menurut 

Arikunto dalam Riduwan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan 

atau keshahihan suatu alat ukur. Jika instrumen dikatakan valid berarti 

menunjukkan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu 

valid sehingga valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur.Dari pengertian itu dapat 

diartikan lebih luwes lagi bahwa valid itu mengukur apa yang hendak 

diukur (ketepatan).
44

 Untuk melakukan uji validitas suatu instrumen, 

harus mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud dengan skor 

totalnya. Untuk menentukan koefisien korelasi tersebut digunakan 

rumus korelasi Product Moment. Validitas instrumen dalam penelitian 

ini, akan diukur dengan menggunakan bantuan program SPSS Versi 

21.0. 

                                                 
44

  Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2013)  hal. 97 



40 

 

Validitas adalah kemampuan alat ukur mengukur secara tepat 

keadaan yang diukurnya. 
45

Untuk menghitung validitas instrumen 

yaitu dengan menggunakan rumus korelasi “r” Product Moment 

sebagai berikut: 

        
 ∑   (∑  ) (∑ )

√*  ∑     (∑ ) + *  ∑    (∑ ) +
 

Keterangan : 

rhitung :    Koefisien korelasi 

ƩXi      :  Jumlah skor item 

ƩYi      :  Jumlah skor total (seluruh item) 

n  : Jumlah responden 
46

 

 

b. Reliabilitas Instrumen 

Pengujian realibilitas instrumen dilakukan dengan rumus 

Cronbach Alpha dan dibantu dengan program SPSS, untuk mengetahui 

apakah instrumen penelitian dapat digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. Data yang digunakan dalam pengujian reliabilitas 

adalah data yang telah di uji validitasnya dan dinyatakan valid.Adapun 

kriteria pengambilan keputusan untuk uji reabilitas adalah dengan 

melihat nilai Cronbach (a) untuk masing-masing variabel. Dimana 

suatu variabel dikatakan reliabel jikamemberikan nilai cronbach alpha 

> 0,60.  
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Adapun rumus yang digunakan adalah rumus cronbach alpha:
 47

 

Keterangan:  

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

r
11        = Reliabilitas Instrumen / koefisien alfa 

k       = Banyaknya butir soal 

∑  
   = Jumlah varians butir 

  
      = Varians total 

2. Analisisis Pengaruh Komunikasi Guru Ekonomi Terhadap Tingkah 

Laku Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru 

a. Merubah data ordinal  ke data Interval 

Menganalisis suatu tindakan yang signifikan dalam analisis 

statistik menggunakan regresi linear sederhana, maka data yang 

digunakan adalah data interval. Data tentang komunikasi guru ekonomi 

dan tingkah laku peserta didik diubah menjadi data interval. Langkah-

langkah dalam mengubah data ordinal menjadi interval rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Ti = 50 + 10 (X1 - X ) 

SD 

 

 Keterangan : 

 X1   = Variabel data ordinal  

X    = Mean 

SD = Standar Deviasi 
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b. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk 

menguji apakah hubungan antara dua buah variabel (biasanya variabel 

bebas dengan variabel terikat) memiliki hubungan yang bersifat linier 

atau tidak linier. 
48

Uji linieritas hubungan antara dua variabel biasanya 

dikerjakan melalui pendekatan analisis varians (anova). Dengan 

menggunakan taraf signifikan 5 % (0,05).  

Kriteria untuk pengujian Ho yaitu : 

Ho = memiliki signifikan yang linier 

Ha = tidak memiliki signifikan yang linier 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji linieritas adalah: 

Jika nilai probabilitas <0,05 maka Ha diterima (linier) 

Jika nilai probabilitas > 0,05 maka Ho  diterima (tidak linier). 

 

c. Uji Normalitas Data 

Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi 

dalam analisis parametrik. Untuk yang menggunakan analisis 

parametrik seperti analisis perbandingan 2 rata-rata, analisis variansi 

satu arah, korelasi, regresi dan sebagainya, maka perlu dilakukan uji 

normalitas data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. 
49

 Normalitas 

suatu data penting karena dengan data yang terdistribusi normal, maka 

data tersebut dianggap dapat mewakili suatu populasi.   
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Kriteria untuk pengujian Ho yaitu : 

Ho = Data berdistribusi normal 

Ha = Data tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas data adalah: 

Jika signifikansi > 0,05 maka Hoditerima  

Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

  

d. Regresi Linier Sederhana 

Data yang telah diberi kategori kemudian dimasukkan kedalam 

rumus regresi linear sederhana dengan metode kuadrat terkecil untuk 

mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

kepribadian guru ekonomi (variabel X) terhadap (variabel Y) dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ: Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a: Harga konstan (ketika X = 0). 

b: Koefisien regresi 

X: Nilai varibel independen.
50

 

Harga a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut:
51

 

α =
(∑ )(∑  ) ( )(∑  )

 ∑   (∑ )
  

  b = 
 ∑   (∑ )(∑ )

 ∑   (∑ )
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e. Uji hipotesis  

Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interprestasi terhadap 

koefisien korelasi dengan menggunakan tabel “r” product moment, 

dengan mencari df sebagai berikut: 

        

Keterangan: 

Df  = Degrees Of Freedom 

N  = Number Of Cases (Jumlah Sampel) 

Nr  = Banyaknya Variabel yang dikorelasikan.
52

 

Langkah selanjutnya bandingkan ro (robservasi) atau rh (rhitung) 

dengan rt (rtabel) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika ro ≥ rt  maka Ha diterima, Ho ditolak. 

2. Jika ro ≤ rt maka Ho diterima, Ha ditolak. 

f. Kontribusi Pengaruh Komunikasi Guru Ekonomi Terhadap 

Tingkah Laku Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Pekanbaru 

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel X yaitu persepsi 

siswa tentang Komunikasi Guru Ekonomi dan variabel Y yaitu 

Tingkah Laku Peserta didik maka dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS Versi 21.0. Selanjutnya data koefisien determinasi yang 

diperoleh dirumuskan sebagai berikut: 
53
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                            KD = r
2 

x 100% 

Keterangan:  

KD = nilai koefisien determinan  

     = nilai koefisien korelasi 

 


