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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember

2017. Penelitian ini di lakukan di Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti

Pekanbaru Jl. Tuanku Tambusai No.12 Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa Jurusan IPS di Sekolah Menengah

Atas Tri Bhakti Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah

pengaruh kepribadian guru terhadap perilaku belajar siswa Jurusan IPS di

Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah guru ekonomi dan seluruh siswa

jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru yang berjumlah

180 orang pada Tahun Pelajaran 2017/2018. Teknik pengambilan sampel

dilakukan dengan cara menggunakan Stratified Random Sampling, dengan

jumlah sampelnya 67 responden yang di ambil dari kelas XI IPS 1, dan XI

IPS.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini,

penulis menggunakan teknik sebagai berikut:
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1. Angket

Angket (kuisioner) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada

responden untuk dijawabnya.43 Angket yang diberikan baik tentang data

kepribadian guru dan perilaku belajar siswa. Penulis menggunakan jenis

angket tertutup sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah

disediakan.

Untuk  memperoleh data atau keadaan subjek tentang kepribadian

guru ekonomi dan perilaku belajar siswa, maka peneliti menggunakan alat

ukur yaitu Skala Likert. Dalam skala likert terdapat alternatif yang

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative. Adapun

alternative jawaban beserta skor dari skala kepribadian guru dan perilaku

belajar siswa adalah:

Selalu (SL) diberikan skor 5

Sering (SR) diberikan skor 4

Kadang-kadang (KK) diberikan skor 3

Jarang (JR) diberikan skor 2

Tidak pernah (TP) diberikan skor 144

43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta,
2017, hlm:142

44 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Al Fabeta, 2012,
hlm.149
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2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini ialah untuk

mendapatkan data tentang profil sekolah, baik data tentang guru, siswa

maupun sejarah berdirinya Sekolah Menengaah Atas Tri Bhakti Pekanbaru.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Kuantitatif

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis

kuantitatif. Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh bariabel

X (Kepribadian Guru) dengan variavel Y (Perilaku Belajar Siswa). teknik

korelasi yang digunakan adalah dengan analisis regresi linear sederhana.

Sebelum masuk rumus stratistik, terlebih dahulu data yang diperoleh untuk

masing-masing alternative jawaban dicari persentase jawabannya pada

item pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus:

p = x 100%
Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi yang dicari

N = Number of case (jumlah frekuensi/banyaknya individu)45

Data yang dikumpulkan kemudian direkapitulasikan dan diberi

kriteria sebagai berikut:

1) 81%-100% dikategorikan sangat baik

2) 61%-80% dikategorikan baik

45 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Penelitian, Jakarta: Rajawali, 2014, hlm. 43
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3) 41%-60% dikategorikan cukup baik

4) 21%-40% dikategorikan kurang baik

5) 0%-20% dikategorikan tidak baik.46

2. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatak valid apabila instrument tersebut

mengukur apa yang semestinya diukur. Untuk melakukan uji validitas

suatu instrument, harus mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud

dengan skor total. Interprestasi dilakukan dengan cara membandingkan

nilai t dengan distribusi (tabel t ) untuk a = 0,005 dan derajat kebebasan

(dk = n-2) kaidah keputusannya sebagai berikut:

1) Jika thitung > ttabel berarti Valid

2) Jika thitung < ttabel berarti tidak Valid

Instrument yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul

dan data yang sesunggunya terjadi. Jika data yang didapat valid maka item

nya instrument tersebut dapat digunakan, namun jika instrument data

tersebut tidak valid maka diganti atau dibuang.

3. Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam

mengukur suatu gejala atau kejadian. Menurut Gunawan suatu alat ukur

dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil

sehingga dapat diandalkan (dependability) dan dapat digunakan untuk

meramalkan (Predictability). Alat  ukur tersebur akan memberikan hasil

46 Riduwan, Skala Pengukur Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.
15
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pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil yang

serupa apabila digunakan berkali-kali.47 Menurut Mohd Majid Konting

sebagaimana dikutip oleh Iskandar bahwa nilai reliabilitas Alpha

Cronbach dengan ketentuan nilai ≥ 0.60.48 Jika data yang didapat reliabel

maka item nya instrument tersebut dapat digunakan, namun jika

instrument data tersebut tidak reliabel maka diganti atau dibuang.

4. Perubahan data ordinal ke interval

Sebelum masuk kerumus statistic, data yang diperoleh berupa data

ordinal dari angket dirubah menjadi data interval dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

Ti = 50 +10

Keterangan:

Yi = variabel data ordinal

Y = Mean (rata-rata)

SD = Standar Deviasi.49

5. Uji Normalitas

Menurut imam Ghozali uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

47 Gunawan sudarmanto, Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2005, h. 89

48 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta:
Gaung persada Press, 2010, hlm. 95

49 Hartono, Op Cit, hlm. 126
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distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak

valid untuk jumlah sampel kecil.50

Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan secara

statistic, maka analisi yang dilakukan dalam penelitian ini akan digunakan

dengan bantuan aplikasi komputer SPSS 21.0 for windows.

6. Uji Linearitas Sedehana

Untuk regresi linier sederhana dapat dihitung dengan rumus:

Y = a + bX

Keterangan :

Y = Variabel devendent (variabel terikat yang dipengaruhi)

a = Konstanta interpensi

b = Koefisien

X = Variabel indevenden (variabel bebas yang mempengaruhi)51

Hipotetis yang di uji adalah:

Ha : distribusi yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linear

Ho : distribusi yang diteliti mengikuti bentuk yang linear

Jika probabilitas > 0,05 Ha diterima dan Ho ditolak

Jika probabilitas < 0,05 Ha ditolak dan Ho diterima

Pengolahan data tersebut dilakukan dengan bantuan aplikasi

komputer SPSS 21.0 for windows.

50 Riduwan, Op Cit, hlm. 18
51 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,

Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 262
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7. Uji Hipotetis

Pengujian selanjutnya dengan menguji r (pengujian hipotetis),

yaitu membandingkan rt (tabel) untuk mengetahui taraf signifikan hipotetis

tersebut yaitu apabila rh (hitung) lebih besar dari rt (tabel) maka Ha di

terima dan Ho ditolak, dan sebalinya apabila rh (hitung) lebih kecil dari

dari rt (tabel), maka Ha ditolak dan Ho diterima.

Menurut sugiyono untuk dapat memberikan penafsiran terhadap

koefisen korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat

berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TABEL III.1
PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN PENAFSIRAN

KOEFISIEN KORELASI
Interval Koefisien Tingkat Korelasi

0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 - 1,000

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat

Sangat Kuat52

8. Analisis koefisien determinasi (R square)

Nilai koefisien determinasi atau R square dimaknai sebagai

sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel

terikat (Y). nilai koefisien determinasi dapat dipakai untuk memprediksi

sebesara besar kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan.

Adapun rumusnya ialah = (R2) x 100% ).

52 Sugiyono, Op Cit, hlm: 257


