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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas  Negeri 14 

Pekanbaru. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai 

Desember 2017 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah  seluruh siswa IPS di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian  ini adalah  

hubungan pengelolaan kelas dengan efektivitas pembelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
35

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 14 Pekanbaru. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 303 siswa. 

Suharsimi dan Ali menyebutkan, bahwa sampel dalam penelitian adalah 

sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap 

mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan 
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terknik tertentu.
36

 Penentuan sampel yang diambil dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Karena pengambilan anggota sampel dengan 

pertimbangan kelas XI IPS secara umum mempelajari ekonomi. Sampel dari 

penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPS yang berjumlah 98 siswa.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan tentang variabel yang diteliti, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Angket  

Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab.
37

 Penggunaan 

kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti.
38

 Dalam 

penelitian ini angket digunakan untuk mengukur pengelolaan kelas serta 

mengukur efektivitas pembelajaran ekonomi. 

2. Dokumentasi 

Pengumpulan data berupa catatan atau dokumen tentang profil 

sekolah, saran dan prasarana sekolah, keadaan guru ekonomi, dan segala 

hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan. Apakah dalam hipotesis tersebut ada atau tidak hubungan antara 

pengelolaan kelas dengan efektivitas pembelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. Adapun teknik yang digunakan adalah 

teknik korelas product moment, dengan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

N  :  Number of Cases 

∑  :  Jumlah  skor X 

∑  :  Jumlah skor Y 

∑   :  Jumlah skor XY 

∑ 
2 

:  Jumlah skor X setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

∑ 
2 

:  jumlah skor Y setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

Sedangkan indeks ko elasi besa n a “ ” p oduct moment,  aitu: 

1. 0,00 - 0,20 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat 

korelasi sangat lemah, sangat rendah, bahkan tidak berpengaruh 

2. 0,20 - 0,40 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat 

korelasi lemah atau rendah 
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3. 0,40 - 0,70 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat 

korelasi cukup atau sedang  

4. 0,70 - 0,90 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat 

korelasi kuat atau tinggi 

5. 0,90 – 0,100 adalah antara variabel X dengan variabel Y terdapat 

korelasi sangat kuat atau sangat tinggi 

Untuk mengetahui masuk dimana katergori hubungan pengelolaan kelas 

dengan efektivitas pembelajaran ekonomi, maka digunakan rentang 

persentase sebagai berikut: 

81% - 100%   : Sangat Baik 

61% - 80%   : Baik 

41% - 60%   : Sedang 

21% - 40%   : Rendah 

0%   - 20%   :Sangat Rendah
39

 

Dalam proses data, penulis menggunakan bantuan perangkat computer 

melalui program SPSS (Stasistical Program For Social Sciences) Versi 21.0 

For Windows. 
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