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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif jenis 

korelasional. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafah positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sempel tertentu,teknik pengambilan data dilakukan dengan cara random 

dengan menggunakan instrumen penelitian,analisis datanya bersifat statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dditetapkan.
37

 

Sedangkan metode korelasional adalah penelitian dengan metode yang 

menggunakan atau melibatkan hubungan satu variabel atau lebih terhadap 

variabel yang lain.  Karna penelitian ini menghubungkan dua variabel saja. 

Maka korelasinya disebut korelasi sederhana. 

B. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus 

Riau. Waktu penelitian akan di lakukan pada bulan Mei sampai dengan 

September  tahun 2018. 

C. Subjek Dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Guru SMAN 

Plus Provinsi Riau. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengaruh 

Budaya Organisasi dan Kinerja Guru. 
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Sugiono,  Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung : Alfabeta 2013),  h. 14. 
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D. Populasi Dan Sampel 

Dalam sebuah penelitian menentukan populasi sangatlah penting, karna 

akan memperlancar dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini akan mengambil seluruh guru di SMAN Negeri Plus Provinsi 

riau sebanyak 37 orang guru sebagai populasi penelitian.   

Sampel adalah sebagian dari populasi yang di ambil sebagian sumber 

data dan dapat mewakili populasi. Apabila populasi kurang dari 100, maka 

lebih baik diambil semua. Selanjutnya jika populasi lebih dari 100, maka dapat 

di ambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.
38

 Berdasarkan pendapat ridwan 

tersebut, karna dalam penelitian ini populasi kurang dari 100 maka penulis 

akan mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sempel. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

angket. Dengan menggunakan angket, data yang diperoleh akan dianalisis. 

Angket atau disebut juga dengan kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan yang ditulis kepada 

responden untuk dijawab. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data 

yang ditujukan pada guru. 

Alternatif jawaban/pilihan yang digunakan dalam angket yaitu selalu 

(SL), sering (S), jarang (J), dan tidak pernah (TP). Pertanyaan atau 

pernyataan akan diisi sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia dengan 

memberikan tanda check list (ü) pada kolom yang sudah disediakan. 
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Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian: untuk Mahasisiwa S-1, S-2, 

S-3, (Bandung: Alfabeta,  2013), h. 70.  
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F. Teknik Analisis Data 

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka setelah 

data terkumpul akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

pula. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, data akan 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan rumus persentase sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi Jawaban Responden 

N = Number of Cases (Jumlah Responden) 

100 = Bilangan Tetap.
39

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian interpretasi dan diberi kriteria 

sebagai berikut: 

0%-20% = Tidak Baik 

21%-40% = Kurang Baik 

41%-60% = Cukup Baik 

61%-80% = Baik 

81%-100% = Sangat Baik.
40

 

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga maka digunakan teknik 

korelasi, yaitu teknik korelasi product moment. 

Karena varibel-variabel yang akan dikorelasikan terdiri dari variabel X 

sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat, maka untuk 
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Anas Sudijono, Pengantar Statistika Pendidikan, ( Jakarta: Raja Grafindo,  2007  ), h. 43. 
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menduga regresi liniernya perlu manaksir parameter-parameter regresinya 

melalui persamaan dibawah ini: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X = Nilai Variabel Independen.
41

 

Setelah uji linieritas, dan hasilnya menunjukan bahwa data yang akan 

dikorelasikan regresinya linier, barulah dilakukan analisis secara statistik yakni 

menggunakan teknik korelasi Person Product Moment. Dengan rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

Rxy = Angka Indeks “Product Moment antara variabel X dan Y 

x = Jumlah Skor x 

y = Jumlah Skor y 

∑xy = Jumlah Hasil Perkalian Skor x dan y 

N = Banyaknya Jumlah Sampel yang diteliti. 
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Untuk menjawab besar kecilnya persentase sumbangan variabel X 

terhadap variabel Y, digunakan rumus koefisien diterminasi, yaitu: 

KD   =   rxy
2 
 x 100% 

Keterangan:  

KD = Nilai Koefisien Diterminan 

r = Nilai Koefisien Korelasi.
42

 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS Versi 23. 
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Riduwan dan Sunarto, Pengantar statistik untuk Penelitian Penelitian, Sosial, Ekonomi, 

Komunikasi, dan Bisnis, ( Bandung: Alfabeta, 2011 ),  h. 81. 


