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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2017/2018 pada 

bulan November  2017, yang berlokasi di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang guru ekonomi dan siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Sedangkan objek penelitiannya adalah 

pengaruh keterampilan variasi mengajar guru ekonomi terhadap motivasi 

belajar siswa pada program fullday school.  pengaruh yang signifikan antara 

pengaruh keterampilan variasi mengajar guru ekonomi terhadap motivasi 

belajar siswa pada program fullday school di SMA Muhammadiyah 1 

Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa jurusan IPS SMA 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 

249 orang, Sampel dari penelitian ini yaitu kelas X IPS yang berjumlah 79 

orang . Penentuan sampel yang di ambil dilakukan dengan teknik  Purposive 

Sampling.
53

 karena pengambilan anggota sampel dengan pertimbangan kelas 

X secara umum mempelajari ekonomi. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan tentang variabel yang diteliti, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik observasi digunakan peenulis untuk melihat gejala-gejala dan 

permasalahan yang ada di lokasi penelitian ketika melakukan studi 

pendahuluan. Kemudian observasi juga penulis gunakan untuk 

mendapatkan hasil observasi dari keterampilan mengajar mengadakan 

variasi. 

2. Angket (kuesioner) 

Angket (kuesioner) merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis 

yang diberikan dan diserahkan kepada responden (siswa) untuk 

memperoleh informasi dari responden. Angket yang diberikan kepada 

responden menggunakan skala likert, yaitu angket yang sudah disediakan 

alternative jawabannya sehingga responden hanya memilh, hal ini akan 

memudahkan responden dalam menjawab pernyataan di angket.  

Untuk variabel X (keterampila variasi mengajar guru) dan variabel  Y 

(motivasi belajar siswa) penulis menggunakan alternatif jawaban sebagai 

berikut :  

a. SL   = Selalu  skor 5  rentang nilai 81% - 100% 

b. S    = Sering  skor 4  rentang nilai 60% - 80% 

c. KD= Kadang-kadang skor 3  rentang nilai 41% - 60% 

d. JR  = Jarang  skor 2  rentang nilai 21% - 40 % 

e. TP  = Tidak pernah skor 1  rentang nilai ≤ 20 
54
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3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan penulis untuk 

mendapatkan dokumen yang ada di sekolah, teriutama tentang sekolah, 

siswa dan guru  yaitu di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas dan Realibilitas 

a) Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-

benah cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Menurut 

Sugiono instrument data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.
55

 

Penentuan valid atau tidaknya pernyataan adalah dengan cara 

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

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

dan begitu juga sebaliknya.
56

 

Pengujian validitas instrument dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus product moment. Berikut rumus yang 

digunakan:  

    
             

√                         
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Keterangan : 

N = Number of Coses 

𝝨X = Jumlah Skor X 

𝝨Y = Jumlah skor Y 

𝝨XY = Jumlah Skor XY 

𝝨X² = Jumlah skor X setelah terlebih dahulu di kuadratkan 

𝝨Y² = Jumlah skor Y setelah terlebih dahulu di kuadratkan 

b) Uji Realibilitas 

Uji realibilitas untuk mengukur tingkat kekonsenan instrument. 

Untuk mennguji realibilitas instrument dalam penelitian ini dengan 

membuat SPSS for widows. Adapun rumus yang digunakan crinbach 

alpha :  

r11 =(
 

   
) (

     

  
) 

Keterangan : 

r11 = Nilai Reabilitas 

𝝨st = Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

St = Variabel total 

K = Jumlah item
57

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik 

yang dimulai dari menghimpun, menyusun atau mengatur data, mengolah 
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data menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan 

gambaran tanjang suatu gejala, peristiwa dan keadaan.
58

 

Setelah data terkumpul, untuk masing-masing alternatif jawaban 

dicari persentase jawabannya pada item pertanyaan masing-masing 

variabel denga rumus : 

  
 

 
        

Keterangan :  

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Number Of Cases (Jumlah Frekuensi)
59

 

Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapitulasikan, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik 

b. 61% - 80% dikategorikan baik 

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik 

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik
60

  

3. Analisi Data Regresi Linier 

Data yang telah diberi kategori kemudian dimasukkan kedalam 

rumus regresi linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil untuk 
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mengetahui adakah hubungan antara variasi mengajar (Variabel X) 

dengan motivasi belajar siswa (Variabel Y) dengan persamaan berikut: 

Ŷ = a + Bx 

 Keterangan : 

Ŷ  = Subjek dengan vaeriabel dependen yang diprediksikann  

a = Harga Konstan (ketika X = 0) 

b = Koefisien Regresi 

X = Nilai variasi independen.
61

  

Harga a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut : 

a = 
    (   )         

          
 

b = 
             

          
 

4. Hubungan Variabel X terhadap Variabel Y 

Besarnya korelasi antara variabel X dengan variabel Y dapat 

diinterprestasikan dengan menggunakan rumus tebel nilai “Y” Product 

Moment sebagai berikut : 

    
             

√                         
 

  Keterangan : 

  N = Number of Coses 

  𝝨X = Jumlah Skor X 

  𝝨Y = Jumlah skor Y 

  𝝨XY = Jumlah Skor XY 
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  𝝨X² = Jumlah skor X setelah terlebih dahulu di kuadratkan 

  𝝨Y² = Jumlah skor Y setelah terlebih dahulu di kuadratkan 

5. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yaitu memberikan interpretasi terhadap koefisien 

korelasi dengan menggunakan tabel “Y’ 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 di korelasikan.
62

   

Langkah selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan berikut : 

1. Jika    ≥     maka   diterima    ditolak 

2. Jika    ≤    maka   ditolak     diterima 

Menghitung besarnyan sumbanagan variabel  X terhadap variabel Y 

dengan rumus :  

KD = R² x 100% 

Keterangan  : 

KD  = Koefisien determinasi / koefisien penentu 

R²  = R square 
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Dalam memproses data, penulis menggunakan bantuan perangkat 

computer melalui SPSS (Statistical Program For Sciences) versi 23.0 for 

windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




