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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan setelah seminar proposal dan 

mendapatkan surat izin riset dari fakultas pada bulan januari 2018, dan lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu 

yang terletak di Jalan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

Pemilihan lokasi ini didasari atas alasan bahwa persoalan-persoalan yang 

dikaji oleh peneliti ada di lokasi tersebut. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Siak Hulu yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga)  kelas yang berjumlah 

1081 orang. Sedangkan objek penelitian ini adalah keteladanan guru sebagai 

variabel X dan kepribadian siswa sebagai variabel Y. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
1
 Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa yang ada di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu yang berjumlah 1081 orang. 

                                                             
1
  Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 80-81  
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Karena populasi ini banyak maka penulis mengambil sampel dengan 

persentase 10% dan dengan menggunakan rumus Slovin:
2
 

        
 

        
 

 Keterangan: 

 n =  ukuran sampel 

 N =  ukuran populasi 

 e  =  persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolelir diinginkan. 

      
 

      
 

      
    

             
 

      
    

             
 

  
    

     
 

            dibulatkan menjadi 100 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data yang mewakili seluruh populasi. Besarnya jumlah sampel yang 

diinginkan, menurut sugiyono tergantung pada tingkat ketelitian atau 

kesalahan yang diinginkan.
3
 Maka penulis mengambil sampel yang berjumlah 

100 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah 

dengan menggunakan “Probability Sampling” dengan teknik yang digunakan 

                                                             
2
  Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), h. 180  
3
 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Alvabeta, 2010),  h. 142 
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penulis dalam prosedur pencarian responden ini dilakukan berdasarkan 

Sampling Acak Sederhana Simple Random Sampling, yaitu setiap unsur atau 

anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel. 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi dan sampel Siswa Kelas X  

IPS SMA N 2 Siak Hulu 

 

NO KELAS POPULASI SAMPEL 

1 KELAS X IPS 1 33 6 

2 KELAS X IPS 2 32 6 

3 KELAS X IPS 3 34 6 

4 KELAS X IPS 4 34 5 

5 KELAS X IPS 5 34 5 

6 KELAS X IPS 6 32 5 

TOTAL 199 33 

 

Daftar Populasi dan sampel Siswa Kelas XI IPS SMA N 2 Siak Hulu 

 

NO KELAS POPULASI SAMPEL 

1 KELAS XI IPS 1 35 7 

2 KELAS XI IPS 2 33 7 

3 KELAS XI IPS 3 36 7 

4 KELAS XI IPS 4 35 6 

5 KELAS XI IPS 5 35 6 

TOTAL 174 33 

 

Daftar Populasi dan sampel Siswa Kelas XII IPS SMA N 2 Siak Hulu 

 

NO KELAS POPULASI SAMPEL 

1 KELAS XII IPS 1 30 7 

2 KELAS XII IPS 2 30 7 

3 KELAS XII IPS 3 31 7 

4 KELAS XII IPS 4 31 7 

5 KELAS XII IPS 5 31 6 

TOTAL 153 34 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan tentang variabel yang diteliti, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a. Kuesioner atau angket  

Kuesioner  atau angket ini merupakan suatu pengumpulan data 

dengan memberikan atau menyebarkan pertanyaan atau pernyataan kepada 

responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan 

tersebut. Penulis menggunakan angket untuk mengambil data tentang 

keteladananan guru dan kepribadian siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Siak Hulu. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Teknik ini akan 

digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian seperti 

deskripsi lokasi penelitian, kondisi guru dan siswa saat proses 

pembelajaran, daftar nama siswa dan guru, serta hal-hal yang berhubungan 

dengan administrasi sekolah yang berupa arsip-arsip, dan data ini 

diperoleh dari TU Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu. 

 

E. Uji Validitas dan Realibilitas 

1. Uji Validitas 

Sugiyono menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 
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berarti alat instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.
4
 Untuk memperoleh instrumen yang valid, peneliti 

harus menguji validitas yang ada di instrumen tersebut pada sasaran 

penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan 

teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan persentase rumusannya 

adalah 

   
 

 
        

Data akan dianalisa dengan menggunakan statistic dengan teknik 

korelasi. Untuk uji validitas ini digunakan rumus Product Moment sebagai 

berikut:
5
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dimana: 

  r = Angka indeks korelasi “r” product moment 

 N = Sampel 

 XY  = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y  

 X  = Jumlah seluruh skor X 

Y  = Jumlah seluruh skor Y 

Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 

dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrumen tersebut valid 

berarti instrumen tersebut dapat dapat digunakan untuk mengukur apa 

                                                             
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D, Op.Cit, h. 121 

5
 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),  h. 84 
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yang seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak valid 

maka instrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabelitas atau keajegan merupakan ukuran yang 

menyatakan tingkat konsistensi tes itu, artinya memiliki keadaan untuk 

digunakan sebagai alat ukur dalam jangka waktu relatif lama. Uji 

reliabilitas ini digunakan rumus Spearman Brown:
6
 

   
   

    
 

Di mana: 

   =  realibilitas internal seluruh instrumen 

      = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. Artinya, instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang 

memberikan hasil yang sama walaupun walaupun waktu yang digunakan 

berbeda. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak reliabel maka 

instrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini akan diolah dengan 

menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis Korelasi dan 

Koefesiensi Determinasi dengan bantuan program SPSS Versi 16.0.
7
 

                                                             
6
 Sugiyono, Op.Cit, h. 131  

7
 Hartono, SPSS 16.00 Analisis Data Statistik Dan Penelitian,  (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2008), h. 93. 
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2. Teknik Analisa Data Kuantitatif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Analisis data untuk mengetahui variabel X 

(keteladanan guru) yang menggunakan data interval terhadap variabel Y 

(kepribadian siswa) yang mengunakan data interval. Teknik korelasi yang 

digunakan adalah dengan analisis regresi linier sederhana sebelum masuk 

ke rumus statistik. Sebelum masuk kerumus statistik, terlebih dahulu data 

yang diperoleh untuk masing-masisng alternatif jawaban dicari persentase 

jawabannya pada item pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus: 

   
 

 
        

 Keterangan  : 

 P  :  Angka Persentase 

 F  :  Frekuensi yang dicari 

 N  :  Number of case (jumlah frekuensi / banyaknya individu) 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel X 

(keteladanan guru) dengan variabel Y (kepribadian siswa) diukur dengan 

skala nilai yaitu data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi 

dan diberi kriteria sebagai berikut: 

a. Selalu  (SS) diberi skor 5   (Rentang 86-100) 

b. Sering  (SR) diberi skor 4     (Rentang 76-85) 

c. Kadang-kadang (KK) diberi skor 3    (Rentang  56-75) 

d. Jarang  (JR) diberi skor 2     (Rentang  46-55) 
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e. Tidak pernah (TP) diberi skor 1    (Rentang  0 – 45)
8
 

Data yang telah depersentasekan kemudian direkapitulasi dan 

diberi kriteria sebagai berikut : 

a. Angka 81% - 100% dikategorikan ”sangat baik” 

b. Angka 61% - 80%  dikategorika  ” baik” 

c. Angka 41% - 60%  dikategorika  ”cukup baik” 

d. Angka 21% - 40%  dikategorika    ”kurang baik” 

e. Angka   0% - 20%  dikategorika  ” tidak baik”
9
 

3. Perubahan Data Ordinal Ke Interval 

Sebelum masuk kerumus statistik, data yang diperoleh berupa data 

ordinal dari angket dirubah menjadi data interval dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

         
      

  
 

Dimana: 

 Xᵢ =  Variabel data ordinal 

 X   =  Mean (rata-rata) 

 SD =  Standar Deviasi.
10

 

4. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keteladanan guru (X) 

terhadap kepribadian siswa (Y) maka data yang dianalisis menggunakan 

                                                             
8
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Op.Cit,  h. 94  

9
Ridwan Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 

2007), h. 15 
10

Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Op.Cit, h. 126  
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pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

sederhana .
11

 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ = Pemahaman sistem pencatatan persediaaan barang dagang 

a = Konstanta 

b = Koefisiensi 

X = menghitung harga perolehan persediaan 

Koefisien regresi a dan b untuk regresi linier dapat dihitung dengan rumus: 
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5. Uji Hipotesis 

Dalam memudahkan uji hipotesis pengaruh keteladanan guru 

terhadap kepribadian siswa digunakan dengan rumus r Korelasi Product 

Moment.
12

 

Rumus yang digunakan adalah: 
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 Keterangan: 

 rᵪᵧ =  Angka indeks korelasi “r” Product moment 

                                                             
11

Ibid, h 160 
12

Ibid, hal,. 84. 
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 N =  Sampel 

 ∑X =  Jumlah seluruh skor X 

 ∑Y = Jumlah seluruh skor Y 

 ∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

Untuk menginterpretasikan besarnya koefisien korelasi dengan 

menggunakan tabel nilai “r” Product Moment.
13

 

Df = N – nr 

Dimana: 

DF = Degrees of F reedom 

N = number of cases 

Nr = banyaknya tabel yang dikorelasikan 

  Membandingkan  ro (observasi) dari hasil perhitungan dengan rt (r 

tabel) dengan ketentuan: 

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

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

6. Uji Simultan 

Uji secara simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabel independent (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Y), analisis Uji F dilakukan dengan membandingkan F 

hitung dengan F tabel. Sebelum membandingkan nilai F harus ditentukan 

tingkat kepercayaan (1- ɑ) dan derajat kebebasan (degree of freedom) = n - 

(k-1) agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Adapun nilai Alpha yang 

                                                             
13

Ibid., hal,. 88. 
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digunakan dalam penlitian ini aalah sebesar 0,05. Dimana kriteria 

pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut; 

a. Apabila Fhitung>  Ftabel  atau Sig < ɑ, maka : 

Ho ditolak, Ha diterima, artinya keteladanan guru yang bersifat 

sabar, keteladanan guru yang bersifat kasih dan tidak pilih kasih, 

keteladanan guru pada sikap dan pembicaraannya tidak main-main, 

keteladanan gutu yang menyantuni serta tidak mebentak orang yang 

bodoh, keteladanan guru yang membimbing dan mendidik muyrid-

murid, keteladanan guru yang bersikap tawadu’ dan tidak takabur, 

keteladanan guru yang menampilkan hujjah yang benar terhadap 

kepribadian siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap 

Variabel terikat yaitu kepribadian siswa. 

b. Apabila Fhitung>  Ftabel  atau Sig < ɑ, maka : 

Ho ditolak, Ha diterima, artinya keteladanan guru yang bersifat 

sabar, keteladanan guru yang bersifat kasih dan tidak pilih kasih, 

keteladanan guru pada sikap dan pembicaraannya tidak main-main, 

keteladanan gutu yang menyantuni serta tidak mebentak orang yang 

bodoh, keteladanan guru yang membimbing dan mendidik muyrid-

murid, keteladanan guru yang bersikap tawadu’ dan tidak takabur, 

keteladanan guru yang menampilkan hujjah yang benar terhadap 

kepribadian siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap 

Variabel terikat yaitu kepribadian siswa. 
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7. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Y 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

yaitu dengan menggunakan rumus Koefisien Determinasi (KD): 

KD = R²X 100% 

Dimana: 

KD = Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu 

 R²   = R square
14

 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat computer melalui program SPSS (Statistica Program 

Society Science) versi SPSS 21.0 For windows. SPSS merupakan salah 

satu program komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik. 

 

 

                                                             
14

Iqbal Hasan,Pokok- Pokok Materi Statistik Deskriptif, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 

hal,.  248. 


