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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai Januari 

2018, yang berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi 

Riau. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek pada penelitian ini adalah guru dan siswa Jurusan IPS di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau, sedangkan objeknya 

adalah pengaruh pengelolaan kelas terhadap interaksi edukatif pada 

pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi 

Riau. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
52

 Populasi dalam penelitian ini yaitu guru Ekonomi dan 

siswa Jurusan IPS yang berjumlah 2 orang guru Ekonomi dan 252 siswa 

jurusan IPS. Berikut ini sebaran sub populasi pada tiap kelas: 
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TABEL III. 1 

DATA POPULASI 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 X IIS 112 

2 XI IIS 102 

3 XII IIS 38 

Jumlah Siswa 252 

Sumber: Tata Usaha SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
53

 Dalam menentukan jumlah sampel menggunakan 

rumus slovin n=N/1+(e
2
).N jadi n=252/1+(0.1 X 0.1).252 = 71,59 

dibulatkan menjadi 72. Untuk populasi 252 siswa dengan taraf kesalahan 

10% maka jumlah sampelnya sebanyak 72 siswa Jurusan IPS di SMA 

Negeri Olahraga Provinsi Riau. 

Penyebaran sampel-sampel tersebut berdasarkan teknik simple 

random sampling adalah sebagai berikut: 

a. Kelas X IIS = 112/252x72 = 32 = 32 

b. Kelas XI IIS = 102/252x72 = 29,14 = 29 

c. Kelas XII IIS =38/252x72 = 10,72 = 11 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut: 
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1. Angket 

Angket adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan tertulis.
54

 Dalam hal ini penulis membuat 

pernyataaan secara tertulis yang diajukan dan disebarkan kepada masing-

masing sampel yang dibagikan secara acak yakni di kelas X IIS berjumlah 

32 orang, di kelas XI IIS berjumlah 29 orang, dan di kelas XII IIS 

berjumlah 11 orang di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi 

Riau. Angket yang diberikan kepada siswa berkaitan dengan pengaruh 

pengelolaan kelas dan interaksi edukatif di Sekolah Menengah Atas Negeri 

Olahraga Provinsi Riau. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan 

diteliti.
55

 Observasi yang dimaksud penulis adalah pengamatan yang 

dilakukan secara langsung terhadap guru ekonomi di dalam kelas untuk 

memperoleh data tentang pengelolaan kelas. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian.
56

 Tehnik ini penulis gunakan untuk mengambil data siswa, data 

guru, profil sekolah, dan data yang lain yang dianggap perlu. 
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E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas 

Menurut Sugiyono instrumen yang valid adalahalat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Berarti 

instrumen tersebut dapat dilakukan untuk mengukur apa yang seharusnya 

dapat diukur.
57

Untuk mengetahuivaliditas setiap butir angket atau alat 

pengukur data penulis menggunakan teknik korelasi product moment dari 

pearson dengan bantuan program SPSS 25.0 For Windows. 

2. Reliabilitas  

Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila 

alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan (dependability) dan 

dapat digunakan untuk meramal (predictability). Alat ukur tersebut akan 

memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan 

memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali.
58

 Menurut 

Moh. Majid Konting dalam Iskandar bahwa nilai reliabilitas alfa 

croanbach dengan ketentuan niali ≥ 0.60.
59

Untuk mengetahui reliabilitas 

instrumen angket atau alat pengukur data penulis menggunakan korelasi 

alfa croanbach dengan bantuan program SPSS versi 25.0 For Windows. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data yang digunkaan dalam penelitian ini disebut 

dengan deskriptif kuantitatif.Statistik deskriptif merupakan kegiatan 
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statistik yang dimulai dari penghimpun data, menyusun atau mengatur 

data, mengelola data, menyajikan dan menganalisis data angka, guna 

memberikan gambaran tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan.
60

 

Setelah data terkumpul melalui angket, untuk masing-masing 

alternatif jawaban di cari persentase jawabannya pada item pertanyaan 

masing-masing variabel dengan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P   : Angka Persentase 

F   : Frekuensi Jawaban responden 

N   : Number of Cases (Jumlah responden)
61

 

100% : Bilangan Tetap  

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel X 

(pengelolaan kelas ) dengan variabel Y (interaksi edukatif) diukur dengan 

skala nilai yaitu data yang telah dipersentasekan kemudian 

direkapitulasikan dan diberi kriteria sebagai berikut: 

a. Selalu (SL) diberi skor 5 dengan syarat memenuhi 8 kali pertemuan 

pelajaran ekonomi; 

b. Sering (S) diberi skor 4 dengan syarat memenuhi 6 kali pertemuan 

pelajaran ekonomi; 

c. Kadang-kadang (KD) diberi skor 3 dengan syarat memenuhi 4 kali 

pertemuan pelajaran ekonomi; 
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d. Jarang (JR) diberi skor 2 dengan syarat memenuhi 2 kali pertemuan 

pelajaran ekonomi; dan 

e. Tidak pernah (TP) diberi skor 1 dengan syarat memenuhi 0 kali 

pertemuan pelajaran ekonomi.
62

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

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.
63

 

2. Perubahan Data Ordinal Ke Interval 

Sebelum masuk ke rumus statistik, data yang diperoleh berupa data 

ordinal dari angket dirubah menjadi data interval dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

         
       

  
 

Keterangan: 

Xi : Variabel data ordinal 

X : Mean (rata-rata) 

SD : Standar Deviasi
64
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3. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakan nilai residual 

yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau 

tidak.Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual 

berstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-

ratanya.
65

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 (Ho) : data terdistribusi normal (nilainya jauh di 

atas a = 0,05) 

Hipotesis alternatif (Ha) : data tidak terdistribusi secara normal (nilai 

jauh di bawah a = 0,05)
66

 

4. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Data yang sudah diberi kategori atau kriteria kemudian dimasukkan 

ke dalam rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana 

yang berguna untuk mencari pengaruh variabel predictor terhadap 

variabel kriterummnya.Regresi linear sederhana membandingkan antara 

rhitung dan rtabel.Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai 

berikut: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 
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Ŷ  : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a  : Harga konstan (ketika X = 0) 

b  : Koefisien regresi  

X  : Nilai variabel independen
67

 

Harga a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut: 

a =
 ∑   (∑  )   ∑    ∑    

  ∑    ∑   
 

b = 
  ∑     ∑   ∑  

  ∑    ∑   
 

 

5. Uji Hipotesis 

Dalam memudahkan uji hipotesis pengaruh pengelolaan kelas 

terhadap interaksi edukatif digunakan dengan rumus r Product 

Momentadalah 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
68

 

Besarnya koefesien korelasi dapat dapat di interpretasikan dengan 

menggunakan rumus tabel nilai “r” product moment. 
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Df = N-nr 

Keterangan: 

Df : Degress of Freedom 

N : Number Of Cases 

Nr : Banyaknya tabel yang di korelasikan
69

 

Membandingkan rhitung dan hasil perhitungan dengan rtabel dengan 

ketentuan: 

1) Jika rhitung ≥ rtabel maka Ha diterima Ho ditolak 

2) Jika rhitung ≤ rtabel maka Ho diterima Ha ditolak 

6. Kontribusi Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

dengan menggunakan rumus Koefesien Determinasi (KD) sebagai 

berikut: 

KD = R
2
 X 100% 

Keterangan: 

KD : koefesien determinasi / koefesien penentu 

R
2
 : R squsre

70
 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (Statistica Program 

Society Science) versi 21,0 for windows. SPSS merupakan salah satu 

program komputer yang digunakan dalam mengelola data statistik. 
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