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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember Tahun 

Ajaran 2016/2017. Tempat penelitian ini di laksanakan di Madrasah Aliyah Al-

Munawwarah Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru ekonomi dan siswa kelas XI 

jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Aliyah Al-Munawwarah 

Pekanbaru pada tahun ajaran 2016/2017. Dan objek dalam penelitian ini adalah 

penggunaan metode diskusi kelompok pada mata pelajaran ekonomi dan 

pengaruhnya terhadap kecerdasan interpersonal siswa di Madrasah Aliyah Al-

Munawwarah Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian.
52

 Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Pekanbaru yang berjumlah 53 orang siswa 

dan 1 orang guru mata pelajaran ekonomi. Mengingat populasinya tidak lebih 

dari 100 orang, Maka menurut pendapat Suharsimi Arikunto lebih baik di 

ambil semua, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi atau total 

sampling.
53
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D. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode expost 

facto. Dimana pada penelitian ini variabel bebas (penggunaan metode diskusi 

kelompok) telah terjadi saat penulis mulai mengamati variabel terikat 

(kecerdasan interpersonal siswa). Keterikatan antar variabel bebas dan terikat 

telah terjadi secara alami. Penelitian ex post facto bertujuan untuk melacak 

kembali, jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor penyebabnya.
54

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

penggunaan metode diskusi kelompok dan kecerdasan interpersonal siswa. 

Penulis menyebarkan angket kepada siswa kelas XI jurusan IPS MA Al-

Munawwarah Pekanbaru. Penulis menggunakan skala Likert, yaitu : 

1) Selalu   skor  5 

2) Sering   skor  4 

3) Kadang-kadang skor  3 

4) Jarang   skor  2 

5)  Tidak pernah  skor  1.
55

 

2. Observasi  

Observasi di peroleh dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat penggunaan metode 
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diskusi kelompok pada mata pelajaran ekonomi di MA Al-Munawwarah 

Pekanbaru . 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi di peroleh dari pihak tata usaha MA Al-Munawwarah 

Pekanbaru untuk memperoleh data-data tentang keadaan siswa dan guru, 

kurikulum yang digunakan dan riwayat sekolah. 

F. Teknik Analisis Data  

1. Uji Validitas dan Realibilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar 

cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Menurut Sugiyono 

instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti bahwa instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.
56

 

Penentuan valid dan tidak validnya pernyataan adalah dengan cara 

membandingkan “r” hitung dengan “r” tabel dengan ketentuan jika “r” 

hitung > “r” tabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid dan 

begitu juga sebaliknya.
57

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk mengukur tingkat kekonsistenan instrument. 

Untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian ini dengan 
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bantuan SPSS 23.0for windows. Adapun rumus yang digunakan adalah 

rumus cronbach alpha: 

r 11 = (
 

   
) (

     

  
) 

Keterangan: 

r 11 = Nilai reliabilitas 

∑st = Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

St = Variabel total 

K = Jumlah item.
58

 

2. Perubahan Data Ordinal Ke Interval 

Sebelum masuk ke rumus statistik, data yang diperoleh berupa data 

ordinal dari angket diubah menjadi data interval dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

         
       

  
 

Keterangan: 

Xi : Variabel data ordinal 

X : Mean (rata-rata) 

SD : Standar Deviasi.
59

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal. Usaha analisis dengan bantuan SPSS 23.0 for 

windows. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

                                                             
58

 Ibid, hlm. 102. 
59

 Ibid, hlm. 126. 



40 
 

sebaran data adalah jika p> 0.05 maka sebaran normal.Jika p< 0.05 maka 

sebaran tidak normal. 

4. Uji Linieritas 

Hipotesis yang diuji adalah: 

Ha : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier. 

Ho : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier. 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas > 0,05 Ha ditolak dan Ho diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 Ha diterima dan Ho ditolak. 

5. Analisis Regresi Linier 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan  metode diskusi kelompok (variabel X) terhadap kecerdasan 

interpersonal siswa (variabel Y) yaitu dengan mencari persentase dari 

setiap alternatif jawaban dengan menggunakan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P  : Angka Persentase 

F  : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  : Number of Cases (Jumlah Frekuensi).
60

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi. 
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b. 61% - 80% dikategorikan baik/tinggi. 

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik/sedang. 

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik/rendah. 

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik/sangat rendah.
61

 

Data yang telah diberi kategori kemudian dimasukkan kedalam 

rumus regresi linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil untuk 

mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

diskusi kelompok (variabel X) terhadap kecerdasan interpersonal siswa 

(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 variabel independen.
62

 

Harga a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut
63

: 

a =
     (   )             

           
 

b = 
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6. Hubungan Variabel X terhadap Variabel Y 

Besarnya korelasi antara variabel X dengan variabel Y dapat 

diinterpretasikan dengan menggunakan rumus tabel nilai “r” Product 

Moment sebagai berikut: 

rxy = 
             

√[          ][   
 
      ]

 

Keterangan: 

N  : Number of Cases. 

∑X : Jumlah skor X. 

∑Y : Jumlah skor Y. 

∑XY : Jumlah skor XY. 

∑X
2
 : Jumlah skor X setelah terlebih dahulu dikuadratkan.  

∑Y
2 

: Jumlah skor Y setelah terlebih dahulu dikuadratkan.
64

 

7. Uji Hipotesis 

Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interpretasi terhadap 

koefisien korelasi dengan menggunakan tabel nilai “r” Product Moment, 

dengan mencari df sebagai berikut: 

Df = N- nr 

Keterangan: 

Df : degrees of freedom. 

N : Number Of Cases (jumlah sampel). 

nr  : banyaknya variabel yang dikorelasikan.
65
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8. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 

Langkah selanjutnya bandingkan 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. 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

dengan rumus: 

KD = R
2
x 100% 

Keterangan: 

KD = Koefisien determinasi/ koefisien penentu 

R
2
   = R square 

Dalam memproses data, penulis menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS Versi 23.0. 
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