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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara penggunaan metode pembelajaran 

ekspositori dengan kejenuhan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan tersebut penulis menggunakan rumus 

korelasi product moment. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (Field 

Research) dengan pendekatan kuantitatif, yakni suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 

Makna lain pendekatan kuantitatif, yakni metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan diMadrasah Aliyah 

Gerbangsari Baserah Kabupaten Kuantan Singingi.  

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa/i di Madrasah Aliyah 

Gerbangsari Baserah Kabupaten Kuantan Singingi.  

2. Objek dalam penelitian ini adalah hubungan penggunaan metode 

pembelajaran ekspositori dengan Kejenuhan Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Ekonomi diMadrasah Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten 

Kuantan Singingi.  

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi menurut Nawawi yang dikutip oleh Iskandar merupakan 

keseluruhan subjek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam 

suatu penelitian.
62

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di 

kelas X, XI dan XII Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten 

Kuantan Singingi yang masing-masing berjumlah 61 untuk kelas X, 46 

untuk kelas XI, dan sebanyak 43 untuk kelas XII, sehingga jumlah seluruh 

populasi adalah sebanyak 150 siswa 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara 

representative atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil 

yang diamati.
63

 Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu siswa 

kelas XI degan jumlah sampel sebanyak 46 orang. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik stratified random sampling. Teknik 

stratified random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata.
64

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Angket  

Penulis menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis dengan 

menggunakan angket tertutup kepada siswa yang menjadi sampel 

penelitian tentang kejenuhan belajar siswa. Melalui angket ini penulis 

mengumpulkan data mengenai kejenuhan belajar siswa di MA Gerbang 

Sari Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini, responden diminta untuk 

memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. 

Angket dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan model 

skala likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu:  
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Selalu   (SL)  diberi skor 5  (81 – 100) 

Sering    (SR)  diberi skor 4  (61 – 80)  

Kadang-kadang (KK)  diberi skor 3  (41 – 60)  

Jarang    (JR) diberi skor 2  (21 – 40)  

Tiadak Pernah  (TP)  diberi skor 1.
65

  (0 – 20) 

2. Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung 

terhadap guru tentang penggunaan metode pembelajaran ekspositori pada 

mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah 

Kabupaten Kuantan Singingi.  

3. Dokumentasi  

Teknik Dokumentasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan 

sejumlah dokumen mengenai profil sekolah, data siswa, dan data guru di 

Madrasah Aliyah Gerbangsari Baserah Kabupaten Kuantan Singingi.  

G. Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas Angket 

1. Uji Validitas 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validititas yang tinggi 

apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji 

validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar cocok atau 

sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas dilakukan 

dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item 
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instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan 

skor total.
66

 Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi produk moment 

sebagai berikut. 
67

 

Rxy= 
     (  )(  )

√⌈      (  ) ⌉*       (  ) +
 

Keterangan: 

r  : Koefisien realibilitas tes 

n  : Jumlah responden  

x  : Skor item  

y : Skor total di mana y = x1+ x2 + x3 + x4 + x5+x6 

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien korelasi 

dengan skor totalnya maka selanjutnya adalah menghitung uji-t dengan 

rumus sebagai berikut:
 

thitung  = 
 √    

√    

 

Keterangan : 

t : nilai t hitung  

r : koefisien korelasi hasil r hitung  

n : ukuran sampel uji coba/jumlah responden 
68

 

Setelah hasil selesai, jika ada item yang tidak valid akan dibuang, sehingga 

item yang valid saja yang akan digunakan.  
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2. Uji Reliabilitas 

Realibilitas adalah kemampuan alat ukur untuk melakukan 

pengukuran secara cermat. Hasil Penelitian dapat dikatakan reliabel, bila 

terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.
69

 Adapun kriteria 

pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah dengan melihat nilai 

Cronbach Alpha (α) untuk masing-masing variabel. Dimana suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60.
70

untuk 

menguji reabilitasnya instrumen ini dengan menggunakan df (degree of 

freedom) dengan taraf signifikan 5 %, maka menggunakan rumus 

Koefisien Alpha Cronbach, sebagai berikut: 

r = (
 

    
)  (

        

   
) 

Keterangan :  

r = koefisien reablitas tes  

k = Jumlah item dalam instrument 

p = proporsi banyaknya subjek yang menjawab 

q = 1- p 

st
2 
= Varians total  

Penelitian ini, akan diolah dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 20.0.Setelah hasil selesai, jika seluruh item memiliki nilai Cronbach 

Alpha > 0,60, maka angket tersebut layak digunakan kembali.Dan jika 
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<0.60 maka instrument tersebut tidak layak digunakan, sehingga perlu 

dilakukan perbaikan di setiap item-item nya angket tersebut.  

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif. 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X 

(Penggunaan Metode pembelajaran ekspositori) terhadap variabel Y 

(Kejenuhan Belajar Siswa).Dalam menganalisa ini penulis menggunakan 

teknik regresi linier sederhana. Sebelum masuk ke rumus statistik, terlebih 

dahulu dicari persentase jawaban pada item pertanyaan  masing-masing 

variabel dengan rumus sebagai berikut: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P  : Angka Persentase 

F  : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  : Number of Cases (Jumlah Frekuensi)
71

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik/ sangat tinggi. 

b. 61% - 80% dikategorikan baik/ tinggi. 

c. 42% - 60% dikategorikan cukup baik/ sedang. 

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

e. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak baik/ sangat rendah.
72
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1. Perubahan Data Ordinal ke Interval 

Sebelum masuk ke rumus statistik, data yang diperoleh berupa data 

ordinal dari observasi dirubah menjadi data interval dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

         
(     )

  
 

Keterangan: 

Xi : Variabel data ordinal 

X : Mean (rata-rata) 

SD : Standar Deviasi.
73

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual 

yang telah di standarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau 

tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual 

berstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.
74

 

Untuk menguji apakah distribusi  residu normal ataukah tidak maka dapat 

dilakukan metode uji kolmogorov-smirnov. Nilai K-S caranya adalah 

dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu: 

Hipotesis Nol (H0) : data terdistribusi normal (nilainya jauh  

 diatas a=0,05) 
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Hipotesis Nol (Ha) :data tidak terdistribusi normal (nilainya  

jauh dibawah a=0,05)
75

 

Uji normalitas dapat dihitung dengan rumus:
76

 

   ∑
(     ) 

  
 

Keterangan: 

Fo : frekuensi  yang diperoleh atau diamati 

fh : Frekuensi yang diharapkan 

Menentukan   tabel, dengan dk = k-1 dan taraf signifikan 0,05.Kaidah 

keputusan: 

Jika,   hitung ≥   tabel, berarti distribusi data tidak normal 

Jika,   hitung ≤   tabel, berarti distribusi data normal 

3. Uji Linieritas 

Hipotesis yang diuji adalah: 

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

Ho : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linier. 

Dasar pengambilan keputusan: 

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

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

Proses analisis menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 23.0.for 

windows. 
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4. Analisis Regresi Linier 

Data yang telah diberi kategori kemudian dimasukkan kedalam 

rumus regresi linier sederhana, yang berguna untuk mengukur besarnya 

hubungan antara satu variable independen dengan satu variable dependen 

dan memprediksi variable dependen dengan menggunakan variable 

independen.
77

 Regresi linear sederhana membandingkan antara Fhitung dan 

Ftabel. Dengan menggunakan rumus: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ  : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a    : Harga konstan (ketika harga X = 0). 

b   : Koefisien regresi.  

X  : Nilai variabel independen.
78

 

Harga a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut
79

: 

a =
(  ) (   )  (  ) (    )

      (  ) 
 

b = 
       (  )(  )

      (  ) 
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5. Uji Hipotesis 

Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interpretasi terhadap 

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

sebagai berikut: 

Intepretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien  Tingkat Hubungan  

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,779 Kuat  

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

Dan untuk mencari df dengan rumus sebagai berikut: 

Df = N- nr 

Keterangan: 

Df : degrees of freedom. 

N : Number Of Cases (jumlah sampel). 

nr  : banyaknya variabel yang dikorelasikan.
80

 

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

(rtabel) dengan ketentuan sebagai berikut: 

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

b. Jika ro < rt maka Ha ditolak, Ho diterima. 
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