
   

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1  Mei sampai 15 Juni      

yang berlokasi penelitian ini di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas alasan bahwa persoalan-persoalan yang 

dikaji oleh peneliti ada dilokasi tersebut. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru Ekonomi di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pekanbaru. Kemudian yang menjadi Objek penelitian ini adalah 

pengaruh pemberian insentif terhadap kedisiplinan guru dalam pelaksanaan 

tugas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah  guru yang mengajar di bidang 

mata pelajaran ekonomi Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Dikarenakan 

jumlah guru berjumlah   orang, maka penulis mengambil semua untuk 

dijadikan sampel. Dalam pengambilan sampel, jika populasinya kurang dari 

100 orang, maka sampel lebih baik diambil semuanya. 

 

D. Teknik pengumpulan Data 

a. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

penyebaran pertanyaan proses tanya jawab langsung kepada responden 



    

atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di Madrasah 

Aliyah  Negeri 1 Pekanbaru. Jumlah seluruh responden dalam penelitian 

ini sebanyak   orang guru ekonomi. Jadi angket disebarkan sebanyak   

eksemplar. Sistem penyebaran yang penulis lakukan dengan membuat 

beberapa pertanyaan dengan alternatif jawaban dari jumlah angket yang 

disebarkan. Pertanyaan dalam angket disajikan dalam skala peringkat yang 

disesuaikan dengan indikator, artinya diberikan kepada responden untuk 

menjawabnya.
29

 Tinggi rendahnya kedisiplinan guru ditentukan dari 

persentase. 

b. Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan Kepala 

Sekolah tentang keadaan kehadiran kedisiplinan guru di sekolah terhadap 

pemberian insentif.  

c. Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan meneliti bahan 

dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. 

Adapun teknik ini digunakan untuk mengetahui latar belakang, kondisi 

dan perkembangan sekolah dan lain-lain. 

d. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan apabila objek 

penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, proses 

kerja, dan penggunaan responden kecil.
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 Observasi telah dilakukan 

penulis di awal untuk menemukan gejala-gejala terhadap masalah yang 

diteliti oleh penulis dalam skripsi ini.  
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E. Teknik Analisis Data 

   Analisis Data Deskriptif  

Sistem penyebaran angket yang penulis lakukan dengan membuat 

beberapa pertanyaan dengan alternatif jawaban a, b, c. d. e  Dari jumlah 

angket yang disebarkan. Maka penulis terlebih dahulu mencari persentase 

dari variabel yang diteliti dengan rumus: 

P =  
 

 
 x 100% 

Keterangan : 

P : angka persentase 

F : Frekwensi yang dicari 

N : Jumlah seluruh guru
31

 

Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasikan dan 

diberi kriteria sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi 

b. 61% - 80% dikategorikan baik/tinggi 

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik/sedang 

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik/rendah 

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik/sangat rendah
32

 

Data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan 

rumus regresi linear sederhana dengan metode kuadrat terkecil yang terdiri 

                                                             
31

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 

hlm 43. 
32

 Sugiyono, Statistiak Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007) ,hlm. 5 



    

dari satu variabel dependent dan satu variabel independent, dengan 

persamaan.  

Ŷ = a + bX 

Dimana : 

Ŷ = Kedisiplinan guru dalm pelaksanaan tugas 

a = Konstanta intersepsi 

b = Koefisien 

X = Pemberian insentif 

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 
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Model regresi dapat dipakai untuk pengaruh pemberian insentif 

terhadap kedisplinan guru. Hal ini mengisayaratkan bahwa untuk mencari 

signifikasi antara kedua variabel bisa menggunakan rumus korelasi 

product moment. 
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Keterangan:  

r = Angka Indeks Korelasi 

N = Jumlah frekuensi (sampel) 

 XY = Jumlah hasil perkalian X dan Y 
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Besarnya koefisien korelasi dapat diintrepresentasikan dengan 

menggunakan rumus table nilai “r” product moment.
34

 

Df = N- nr 

Keterangan: 

N = Number of cases 

nr = banyaknya tabel yang dikorelasikan. 

Membandingkan  ro (r observasi) dari hasil perhitungan dengan rt 

(rt tabel) dengan ketentuan : 

a. Jika ro ≥ rt maka Ha diterima Ho ditolak 

b. Jika ro rt maka Ha diterima Ho ditolak. 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

dengan rumus : 

KD = R
 
 x 100% 

Keterangan: KD = koefesien determinasi/koefesien penentu dan R
 
 

= R squer. 
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