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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. 

Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relative, 

distribusi, dan hubungan antara variabel sosiologi maupun psikologi. 

Penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data ari tempat tertentu yang 

alamiah tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data  

misalnya dengan mengedarkan kuisoner, tes, wawancara terstruktur dan 

sebagainya.
46

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pemdekatan kuantitatif. Pada pendekatan 

kuantitatif sangat mementingkan variabel-variabel sebagai obyek penelitian 

dan variabel yang berbeda didefinisikan dalam bentuk operasional variabel 

dengan fokus proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas dan 

memilah-milah masalah menjai yang dapat diukur atau dinyatakan 

dalamangka-angka.
47

 

Sesuai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah 

permasalahan asosiatif, yaitu suatu pertanyaan penelitian yang bersifat 

menghubungkan dua variabel atau lebih. Hubungan variabel dalam penelitian 
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ini adalah hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Ada 

variabel independent (variabel  yang mempengaruhi) dan variabel dependent ( 

variabel yang dipengaruhi). Variabel independent dalam penelitian ini adalah 

kreativitas guru (X), serta kualitas pembelajaran siswa (Y) sebagai variabel 

dependent. 

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Januari sampai dengan 12 

Februari 2018. Sedangkan lokasi penelitian ini bertempat di lembaga 

pendidikan Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

D. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru ekonomi dan seluruh siswa kelas 

X-XI di Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang Kabupaten Indragiri 

Hilir, 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah  Kreativitas Guru (Sebagai variabel X)  

dan Kualitas Pembelajaran Siswa (Sebagai variabel Y)  pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang 

Kabupaten Indragiri Hilir. 
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E. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
48

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru 

mata pelajaran ekonomi yang berjumlah 1 orang dan seluruh siswa kelas 

X-XI di sekolah Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang Kabupaten 

Indragiri Hilir yang berjumlah  43 orang. Terdiri dari kelas X berjumlah 19 

orang dan kelas XI berjumlah 24 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
49

 Adapun sampel dalam penelitian sesuai dengan 

tuntutan penelitian, maka sampel penelitian hanya diambil dari siswa 

dalam pembelajaran ekonomi dengan jumlah 43 orang. Yang terdiri dari 

seluruh kelas X berjumlah 19 orang an kelas XI berjumlah 24 orang, 

penyebaran sampel-sampel tersebut berdasarkan teknik sampling jenuh, 

karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengambil data 

primer. Adapun data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan 

teknik sebagai berikut: 
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1. Angket atau Kuesioner  

Angket atau Kuesioner merupakan suatu teknik cara pengumpulan 

data secara tidak langsung (peneliti tidak secara langsung bertanya-jawab 

dengan responden). Instrumen alat pengumpulan datanya juga disebut 

angket berisi sejumlah pertanyaan responden dengan angket tertutup, 

pertanyaan-pertanyaan tersebut telah memiliki alternatif jawaban (option), 

responden hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.
50

 

Adapun angket atau kuesioner ini guna untuk memperoleh data 

yaitu: 

a. Data tentang kreativitas guru pada mata pelajaran ekonomi di 

Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Data tentang  kualitas pembelajaran siswa pada mata pelajaran 

ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

Angket yang digunakan didesain berdasarkan skala Model Likert 

yang berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang menanyakan dan 

menyatakan objek atau aspek-aspek yang hendak diungkap. Penskoran 

atas angket ini merujuk lima alternatif jawaban, sebagai berikut:  

Selalu   : diberi skor 5 

Sering    : diberi skor 4 

Kadang-kadang  : diberi skor 3 

Jarang    : diberi skor 2 
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Tidak pernah   : diberi skor 1
51

   

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik, sesuai bahan yang relevan dengan objek 

penelitian.
52

 

Adapun dokumen tersebut yaitu data sejarah berdirinya, tujuan, 

visi dan misi, nama-nama kepala sekolah yang pernah memimpin, 

keadaan/kondisi tenaga pengajar, keadaan siswa, keadaan sarana dan 

prasarana, struktur sekolah. 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat keandalan atau 

keshahihannya (ketepatan) suatu alat ukur. Validitas dalam penelitian ini  

dapat diketahui dengan melakukan analisis faktor, yaitu dengan 

mengkorelasikan antara skor instrumen dengan skor totalnya. Hal ini 

dilakukan dengan korelasi product moment.  Rumus yang dapat digunakan 

dengan menggunakan nilai asli adalah sebagai berikut:
53
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Keterangan : 

r = Koefisien validitas 

N = Banyaknya siswa 

X = Skor item 

Y = Skor total 

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan harga kritis 

Product Moment dengan ketentuan          table  dengan taraf signifikan 

= 5% maka instrumen dikatakan valid. 

Jika ada salah satu lebih dari item soal ditemukan tidak valid maka 

akan diganti dengan item soal yang lain, setelah itu angket akan diujikan 

kembali kepada sampel penelitian. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan 

instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab  alat evaluasi tersebut. 

Suatu alat evaluasi (instrumen) dilakukan baik bila reliabilitasnya tinggi. 

Untuk mengetahui apakah suatus alat evaluasi (instrumen) dilakukan baik 

bila reliabilitasnya tinggi, untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki 

reliabilitas tinggi, sedangkan atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien 

reliabilitasnya dengan rumus:
54
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Keterangan : 

r   = Koefisien reabilitas 
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Sᵢ = Standar deviasi butir ke-i 

St = Standar deviasi skor total 

n = Jumlah soal tes yang diberikan 

Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan harga r tabel 

pada taraf signifikan 5%. Apabila harga r hitung > r tabel maka instrumen 

dikatakan reliabel. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen angket penulis 

menggunakan teknik korelasi alfa cronbach.  

Jika ada salah satu lebih dari item soal ditemukan tidak reliabel 

maka akan diganti dengan item soal yang lain, setelah itu angket akan 

diujikan kembali kepada sampel penelitian. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier sederhana. Tehnik ini digunakan karena variabel penelitian ini terdiri 

dari satu variabel bebas yaitu kreativitas guru dan satu variabel terikat yaitu 

kualitas pembelajaran siswa. Penyajian data dilakukan dengan terlebih dahulu 

dicari persentase jawaban pada item pertanyaan masing-masing data dengan 

rumus: 

  
 

 
        

Keterangan : 

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasinya 

N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 



40 
 

 

P = Angka presentase.
55

 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel X 

(kreativitas guru) dengan variabel Y (kualitas pembelajaran siswa) diukur 

dengan skala nilai yaitu: 

1. Selalu akan diberi skor 5 

2. Sering akan diberi skor 4 

3. Kadang-kadang akan diberi skor 3 

4. Jarang akan diberi skor 2 

5. Tidak pernah akan diberi skor 1 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

1. 81 % - 100 % dikategorikan sangat baik 

2. 61 % - 80 % dikategorikan baik 

3. 41 % - 60 % dikategorikan cukup baik 

4. 21 % - 40 % dikategorikan kurang baik 

5. 0 % - 20 % dikategorikan tidak baik 

1. Merubah data ordinal ke interval 

Regresi linear sederhana merupakan salah satu jenis analisis yang 

menggunakan data dalam bentuk skala interval sehingga data ordinal dari 

variabel variabel X (Kreativitas guru) terhadap variabel Y (Kualitas 
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pembelajaran siswa) terlebih dahulu dirubah ke interval. Langkah-langkah 

untuk mengubah data ordinal menjadi data interval sebagai berikut:56 

        
(    ̅)

  
 

Keterangan:  

Xi  = Variabel data ordinal 

X = Mean (rata-rata) 

SD = Standar Deviasi. 

2. Uji Normalitas  

Data yang diperoleh dari angket Kemudian dilakukan uji 

normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. 

3. Uji Linearitas  

Data yang diperoleh dari angket Kemudian dilakukan uji linieritas, 

Hipotesis yang diuji adalah: 

Ha : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk linier 

Ho : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linier. 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas > 0,05 Ha diterima Ho ditolak. 

Jika probabilitas < 0,05 Ha ditolak Ho diterima 

Proses analisis menggunakan bantuan SPSS versi 21.0 
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4. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan rumus 

atau teknik regresi linier sederhana untuk menguji ada atau tidaknya 

pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah 

kreativitas guru (variabel X), sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas 

pembelajaran   siswa (variabel Y). 

Untuk regresi linier sederhana dapat dihitung dengan rumus: 

       

Keterangan: 

 Y = Variabel dependent (variabel terikat yang dipengaruhi) 

 a = Konstanta interpensi 

 b = Koefisien 

 X = Variabel Independen (variabel bebas yang mempengaruhi).
57

                                

I. Uji Hipotesis 

Besarnya koefisien korelasi dapat di interpensikan dengan 

menggunakan rumus table nilai “r” product moment.
58

 

 Df= N – nr 

 Keterangan: 

 N  = Number of case 

 Nr = Banyaknya tabel yang dikorelasikan 

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

ketentuan: 
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1. Jika ro > rt  maka Ha diterima, Ho ditolak 

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

J. Kontribusi Koefisien 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

dengan rumus: 

KD = R
2 
x 100% 

Dimana: 

KD  = Koefisien determinasi/ koefisien penentu 

R
2 

= R square. 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat computer melalui program SPSS (Statisfical Package for 

Social Sciences) versi 21.0  yang merupakan salah satu program komputer 

yang digunakan dalam mengolah data statistik. 

 


