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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2017/2018 pada bulan Januari-Februari 2018. Sedangkan tempat pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru yang 

beralamat di Jl. Garuda Sakti, KM. 3 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan 

Pekanbaru.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru, sedangkan objek penelitian ini 

adalah pengaruh keteladanan guru terhadap perilaku siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
65

 Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
66

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMA Negeri 

12 Pekanbaru yang berjumlah 1140. Sedangkan sampel yang akan diteliti 

adalah siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 4. Mengingat jumlah populasi cukup 
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besar maka diambil sampel secara acak dengan menggunakan teknik simple 

random sampling dengan menggunakan rumus Slovin: 

  
 

           
 

Keterangan:  

   =  taraf kesalahan 12% = 0,12 

n  =  jumlah sampel 

N =  jumlah populasi 

n =  1140 / 1 +       ) . 1140 =  65,45 dibulatkan menjadi 65 orang.  

Pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto 

yang menyatakan bahwa apabila jumlah subjeknya kurang dari 100 lebih baik 

di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, 

jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dari 

jumlah populasi yang ada.
67

 Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 

12% dengan jumlah 65 siswa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, adalah sebagai berikut: 

1. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

reponden untuk dijawabnya.
68

 Penulis mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara tertulis kepada responden (siswa-siswa) Sekolah Menengah Atas 
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Negeri 12 Pekanbaru. Guna angket ini untuk mengumpulkan data 

mengenai keteladanan guru dan perilaku siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 12 Pekanbaru. Skala yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel x dan y diukur dengan skala likert, yaitu: 

a. Selalu   (SL) diberi skor 4 

b. Sering   (SR) diberi skor 3 

c. Kadang-kadang  (KD) diberi skor 2 

d. Tidak Pernah  (TP)  diberi skor 1 
69

 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
70

 

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, keadaan guru, data keadaan siswa, 

sarana dan prasarana serta hal-hal yang berkenaan dengan dokumentasi 

lainnya yang dapat membantu penulis dalam penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar 

cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Penentuan uji 

validitas intrument dalam penelitian ini dilakukan dengan 
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mengkorelasikan antara skor tiap item instrumen dengan skor totalnya. 

Penentuan koefisien korelasi tersebut digunakan dengan product moment. 

Interprestasi nilai dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

tersebut dengan r tabel, jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai 

positif maka butir item pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam 

mengukur suatu gejala atau kejadian. Alat ukur tersebut akan memberikan 

hasil pengukuran yang serupa apabila digunakan berkali-kali. Rumus 

yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrument adalah dengan 

teknik belah atau Spearman Brown, yaitu:
71

 

   = 
   

    
 

Keterangan: 

   = reliabilitas internal seluruh instrumen 

   = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

3. Uji Hipotesis 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Variabel penelitian 

ini terdiri dari satu variabel bebas yaitu keteladanan guru dan satu 

variabel terikat yaitu perilaku siswa.  
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Penyajian data dilakukan dengan dicari persentase jawabannya 

pada item pertanyaan masing-masing data dengan rumus : 

P = 
 

 
      

Keterangan: 

P : angka persentase 

F : frekuensi yang dicari 

N : jumlah frekuensi/ banyaknya individu 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut : 

a. 80%-100% tergolong sangat baik 

b. 61%-80% tergolong baik 

c. 41%-60% tergolong cukup baik 

d. 21%-40% kebawah tergolong tidak baik 

e. 0%-20% sangat tidak baik
72

 

Data yang diperoleh melalui angket dan dokumentasi dianalisa dengan 

menggunakan rumus Pearson Product Moment (PPM) yaitu memprediksi 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebasnya 

adalah pengaruh keteladanan guru atau variabel X, sedangkan variabel 

terikatnya adalah perilaku siswa atau variabel Y. 
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Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencari signifikan korelasi 

antara kedua variabel bisa menggunakan rumus korelasi product moment 

dengan rumus: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

    = Nilai koefisien korelasi 

X = Keteladanan guru 

Y = Perilaku siswa 

N = Sampel 

Selanjutnya menghitung besarnya sumbangan variabel X 

(keteladanan guru) terhadap variable Y (perilaku siswa) dengan rumus KD 

= (rxy
2
) × 100%. Untuk menganalisis data penulis menggunakan bantuan 

perangkat komputer melalui program SPSS (statistical Program Society 

Science) versi 21.0  for window. 

 


