
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil pada tahun 2017 yang 

berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru yang berlokasi di Jalan 

Segar No.40, Sail, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131, Indonesia. 

Pemilihan lokasi ini didasari atas masalah-masalah yang ingin diteliti penulis di 

sekolah ini. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa di kelas XI IPS SMA Negeri 11 

Pekanbaru.Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh kompetensi 

kepribadian guru terhadap kepribadian siswa dalam mata pelajaran Ekonomi di 

kelas XI IPS SMA Negeri 11Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
37

 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru siswa SMA 

Negeri 11 Pekanbaru pada Jurusan IPS kelas IX tahun ajaran 2016/2017 113 

orang siswa. 
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagian wakil atau populasi yang akan diteliti. Menurut 

Suharsimi Arikunto, apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subjek lebih dari 100 orang maka diambil sampai antara 10-15% atau 20-25%.
38

 

Penulis menggunakan seluruh populasi guru untuk dijadikan sampel, yang 

berjumlah 1 orang. 

Mempertimbangkan waktu dan biaya serta kemampuan penulis, maka 

penulis mengambil sampel secara random sampling (pengambilan sampel secara 

acak) dengan taraf kesalahan 10%. Menghitung besar sampel tersebut dengan 

menggunakan rumus Taro Yamane sebagai berikut: 

  
 

      
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d
2 

= presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang di inginkan )
39

 

Berdasarkan rumus berikut maka dapat di tentukan sampel sebagai berikut: 

 

  
   

   (     )   
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Penjabaran sampel berdasarkan random sampling(secara acak) adalah 

sebagai berikut: 

XI IPS 1 = 27/ 113 x 54=12,9 (dibulatkan menjadi 13) 

XI IPS 2 =29/ 113 x 54=13,8(dibulatkan menjadi 14) 

XI IPS 3 =29/113 x 54=13,8(dibulatkan menjadi 14) 

XI IPS 4= 28/113 x 54=13,3(dibulatkan menjadi 13) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah pengambilan data secara 

langsung dari narasumber yang berhubungan langsung dengan pengaruh 

kompetensi kepribadian guru terhadap kepribadian siswa SMA Negeri 11 

Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut: 

1. Angket 

Angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang dikirimkan kepada 

responden baik secara langsung atau tidak langsung. Angket ini berisi pertanyaan 

dengan jawaban alternatif yang berkenaan dengan kompetensi kepribadian guru 

dan kepribadian siswa dalam mata pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 11 

Pekanbaru. Maka angket untuk kompetensi kepribadian dan angket kepribadian 

siswa diberikan kepada siswa. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui nama-nama guru, latar 

belakang pendidikan guru dan buku-buku yang relevan digunakan dalam 

menunjang penelitian ini serta foto pelaksanaan dalam penelitian. 
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3. Observasi 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula 

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalu 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. 

Dengan menggunakan metode observasi ini, penulis dimungkinkan dapat 

melakukan pencatatan dan pengamatan secara sistematis mengenai gejala-gejala 

yang diteliti tanpa mengajukan pertanyaan. Metode observasi dilakukan untuk 

memperoleh data tentang gambaran kompetensi kepribadian guru ekonomi dan 

memperhatikan kepribadian siswa serta kegiatan yang ada di SMA Negeri 11 

Pekanbaru.  

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang 

disusun mampu mengukur indikator yang hendak diukur tersebut dan dianalisis 

dengan cara menggunakan alat ukur dalam penelitian ini adalah menggunakan 

standar Masrum dalam Sugiyono, sebagai syarat minimum dianggap memenuhi 

syarat adalah kalau r = 0,444 (untuk n = 20 orang).
40

 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas (kesejajaran) adalah 

teknik Korelasi “Analisis Regresi Sederhana” yang dikemukakan oleh Pearson. 

Rumus Pearson
41

(Sugiyono, 2010: 212) 
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Dimana: 

rxy = koefisien korelasi 

∑xi = jumlah skor butir ke i 

∑y = jumlah skor total dari responden 

∑y² = jumlah skor total kuadrat 

n = jumlah sampel 

 

2. Uji Reliabilitas 

Untuk mendapatkan kehandalan alat ukur secara utuh atau reliabilitas 

instrumen dari angket tersebut, dicari koefisien korelasi dan dimasukkan dalam 

rumus Spearman Brown dalam Riduwan 

 

 

 

Dimana: 

r11 = Reliabilitas yang dicari 

n  = Jumlah Item  

∑σ
2
 = Jumlah varians skor tiap-tiap item  

σt
2
 = Varians total 

 

3. Kuantitatif 

a) Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan masing-

masing variabel secara mandiri. Data yang telah dikumpulkan, diolah dan 

dianalisis sesuai tujuan pertanyaan penelitian. Tingkat Capaian 

Responden (TCR). Untuk nilai ketercapaian responden digunakan 

klasifikasi menurut Arikunto dengan rumus sebagai berikut : 
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TRC = 
             

 
       

Skor rata-rata = 
         

            
 

Keterangan : 

TRC = Tingkat capaian responden 

5       = nilai skor jawaban 

 

Menurut Riduwan mengemukan kriteria jawaban respoden sebagai 

berikut
42

 : 

Tabel 15 

Rentang skala TCR 

No.  Rentang Skala   TCR 

1 90 % - 100 % Sangat baik 

2 80 % - 89 % Baik 

3 65 % - 79 % Cukup baik 

4 55 % - 64 % Kurang baik 

5 0 % - 54 % Tidak baik 

 

b) Uji Normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan untuk menentukan normal tidaknya distribusi 

data penelitian. Uji normalitas data menggunakan teknik uji Kolmogorov–

Smirnov.Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas variabel 

tersebut diatas taraf signifikansi α=0,05.
43
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43
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c) Uji Keberartian Regresi dengan Uji Linearitas 

Pengujian linearitas berguna untuk menyatakan bahwa model linear yang 

digunakan dapat dibenarkan dalam penganalisaan data pengujian data 

penelitian.Kriteria pengujian adalah jika harga Fhitunglebih besar dari Ftabel maka uji 

linearitas cocok digunakan pada regresi linear. Uji keberartian koefisien korelasi 

digunakan rumus:
44

 

 

 

 

Dimana: 

t  = Nilai t 

r  = Koefisien korelasi 

n  = Jumlah sampel  

 

d) Uji Hipotesis 

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

regresi linier sederhana didasari pada pengaruh fungsional ataupun kausal satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen:
45

 

 

 

 

Dimana: 

Y= Kepribadian siswa 

a   = Konstanta 

b1 = KoefisienRegresi 

e   = Tingkat Kesalahan (error) 
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Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi perubahan 

variabel X atau pendistribusian terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya atau 

selebihnya perubahan variabel Y disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk 

dalam variabel penelitian ini. Analisis ini dinyatakan dengan Koefisien 

Determinasi (KD):
46

 

 

 

Dimana untuk mengetahui koefisien determinasi maka diperlukan nilai 

koefisien korelasi (r). Adapun bentuk rumus daripada koefisien korelasi tersebut 

adalah:
47

 

 

 

 

Dimana: 

rxy = Koefisien korelasi 

∑x = Jumlah skor butir ke i 

∑y = Jumlah skor total dari responden 

∑y²  = Jumlah skor total kuadrat 

n = Jumlah sampel 

 

Selanjutnya menafsirkan besarnya koefisien korelasi berdasarkan kriteria 

yang dikemukakan Sugiyono sebagai berikut :
48
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KD = r
2
 x 100% 
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Tabel 2. Interval Interprestasi Koefisien Korelasi 
 

No Besarnya nilai r Tingkat Hubungan 

1 0,000 – 0,199 Sangat rendah 

2 0,200– 0,399 Rendah 

3 0,400 – 0,599 Sedang 

4 0,600 – 0,79 Kuat 

5 0,800 – 1,000 Sangat kuat 

 

Dengan melihat banyaknya n atau sampel dalam penelitian ini, tidak 

memungkinkan bagi penulis untuk menguji atau menghitung masing-masing uji, 

maka penulis menggunakan bantuan SPSS 16.00, sehingga memudahkan penulis 

untuk menginterpretasikan hasil serta lebih akurat dalam menganalisis data. 


