
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Se-

Kecamatan Kampar Sedangkan Waktu penelitian ini terhitung dari bulan 

Januari sampai dengan Maret 2018.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh guru bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Kampar. 

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh lingkungan fisik sekolah 

terhadap kinerja guru Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Atas 

Negeri Se-Kecamatan Kampar.  

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti.50 

Adapun yang dimaksud populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru 

bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas Negeri Se-

Kecamatan Kampar yang  terdapat 2 SMA Negeri dengan jumlah guru Ilmu 

Pengetahuan Sosial sebanyak 26 orang.  
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Arikunto menyatakan jika subjeknya besar atau lebih dari 100 maka 

dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25%, atau lebih, tergantung setidak-

tidaknya dari: Kemampuan penelitian dilihat dari waktu dan tenaga, Sempit 

luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut 

banyak sedikitnya data, Besar kecilnya yang ditanggung peneliti. 
51

  

Sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti menetapkan sampel 

dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik sampling jenuh atau total 

sampling, yakni teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi di 

jadikan sampel
52

. Sedangkan alasan peneliti menggunakan total sampling 

sebab dalam teori yang di ungkapkan oleh Sugiyono apabila dalam penelitian 

korelasi maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variable 

yang diteliti. 
53

 berdasarkan pendapat tersebut peneliti dengan jumlah variabel 

2 maka minimal 20 jumlah sampel, sedangkan peneliti tidak mencapai 100 

seperti yang di ungkapkan Arikunto di atas maka sampel dalam penelitian ini 

yakni 26 orang guru Ilmu Pengetahuan Sosial diambil secara keseluruhan. 

Tabel 1. Jumlah Guru IPS di SMAN Se-Kecamatan Kampar 

No Nama Sekolah Jumlah Guru 

1 SMAN 1 Kampar  17 

2 SMAN 2 Kampar  9 

Jumlah 26 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang – 

barang tertulis. Penulis mengumpulkan data – data dengan meneliti data – 

data yang telah didokumentasi oleh pihak koperasi seperti data statistik, 

grafik, dokumen – dokumen penting, peraturan – peraturan dan lain-lain. 

2. 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 

lingkungan fisik sekolah dan kinerja guru. 

Adapun alternative jawaban untuk kuisioner lingkungan fisik 

sekolah yakni: 

Selalu  (SL)  : diberikan skor 4 

Sering (S)  : diberikan skor 3 

Jarang (KS)  : diberikan skor 2 

Tidak Pernah  : diberikan skor 1
54

 

Sedangkan alternative jawaban untuk kuisioner kinerja guru yakni : 

Selalu (SL)  : diberikan skor 4 

Sering (S)  : diberikan skor 3 

Jarang (J)  : diberikan skor 2 

Tidak Pernah (TP) : diberikan skor 1
55

 

                                                           
54

 Riduwan . 2012. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung, Alfabeta, hal 

32 
55

 Ibid  



 

 

38 

3. Wawancara Guru Ekonomi 

Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang terstruktur dengan 

beberapa pertanyaan yang diajukan, adapun wawancara dalam penelitian 

ini diberikan kepada guru terkhusus guru ekonomi pada 2 SMAN Se- 

Kecamatan Kampar guna untuk menggali informasi tentang lingkungan 

fisik sekolah. 

E. Uji Instrumen Data  

Uji instrument data merupakan uji yang dilakukan sebelum melakukan 

penelitian kelapangan, sehingga perlu dilakukan uji instrument data untuk 

melihat kevaliditan instrument penelitian. Adapun uji intrumen data yakni: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur yang 

disusun mampu mengukur indikator yanghendak di ukur dalam penelitian 

tersebut dan di analisis dengan cara menggunakan alat ukur dalam 

penelitian ini adalah menggunakan standar masrum yang digunakan 

sebagai syarat minimun di anggap memenuhi syarat untuk dilakukan 

penelitian dengan indikator tersebut, adapun nantinya uji validitas nanti 

akan di uji menggunakan r tabel yang dibandingkan denga r hitung, 

apabila r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan data valid 

dan sebaliknya jika tidak lebih besar r hitung dari r tabel maka tidak valid 

2. Uji Realibitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mendapatkan kehandalan alat ukur secara 

utuh atau realibitas instrument dari angket tersebut, dicari koefisien 
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korelasi dan dimasukkan dalam uji Rebilitas dalam SPSS 21 Windows 7 

dengan rumus Cronbach’s Alpha. Apabila nilai Cronbach’s Alpha  > 0,6 

maka data angket dinyatakan reliabel 

 

F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data menggunakan  analisis regresi linear sederhana 

dengan bantuan Program SPSS.21. sebagaimana langkah-langkah dalam 

pengujian analisis data dalam penelitian ini yakni : 

1. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana merupakanan analisis untuk menguji 

pengaruh atau variabel independen terhadap satu variabel dependen 

dan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara satu variabel dengan 

variabel lainnya. Berikut persamaan regresi linear sederhana dalam 

penelitian ini adalah : 

Rumus : Y = a + bX + e 

Dimana: 

Y = Kinerja guru  

a = Konstanta 

X =  Lingkungan fisik sekolah 

e   = Tingkat Kesalahan ( error ) 

 

2. Uji f  

Uji f dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh atau variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hipotesisnya membandingkan f 

hitung dengan f table, yaitu apabila f hitung lebih besar dari f table (f hitung 

> f table) berarti variable bebas berpengaruh terhadap variable terikat, 

namun apabila F hitung lebih kecil dari F tabel (F hitung < F tabel) berrati 

variable bebas tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variable 

terikat 
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Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. f hit > t tabel  atau signifikan < α = 0,05 maka terdapat pengaruh 

signifikan 

2. f hit < f tabel atau  signifikan > α = 0,05 maka tidak terdapat pengaruh 

signifikan  

3.   Koefisien Determinasi (R
2
) R Squere  

Yaitu pengujian dengan kontribusi pengaruh dari semua variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Dimana R
2
 (R 

Squere)
  

nilainya adalah 0 < R
2 

< 1 semakin mendekati 1 nilai koefisien 

determinasinya (R
2
) maka akan semakin kuat pengaruh antara kedua 

variabel tersebut. Dalam penelitian ini digunakan α = 0,1, artinya 

kesalahan dari analisis sebesar 10%. Dengan perkataan lain, tingkat 

kepercayaan dari estimasi terhadap populasi adalah sebesar 90%. 

Dengan melihat banyaknya n atau sampel dalam meneliti ini, 

tidak memungkinkan bagi penulis untuk menguji atau menghitung 

masing-masing uji, maka penulis menggunakan bantuan SPSS versi 21 

(Statistical Program Society Science), sehingga memudahkan penulis 

untuk menginterpretasikan hasil serta lebih akurat dalam menganalisis 

data. 


