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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di sekolah Madrasah Aliyah 

Hasanah Jalan Cempedak No. 37 Kecamatan Marpoyan Damai 

Pekanbaru, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 

Sampai 31 Oktober. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X. Sedangkan 

objek dari penelitian ini adalah Pengaruh Disiplin Guru Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Dalam Proses Pembelajaran Ekonomi 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru Jalan Cempedak No. 37 

Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X IPS Madrasah Aliyah 

Hasanah Pekanbaru, dalam 1 kelas yang berjumlah 35 orang siswa. 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakterisitik yang 

dimiliki oleh populasi.60 Berdasarkan sampel yang ada maka penulis 

tidak mengambil sampel. Sebab jumlah populasinya kurang dari 100 

orang. Sampel ini disebut dengan total sampling atau penelitian 

populasi. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data secara keseluruhan dalam menunjang 

penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Kuisioner atau Angket 

  Kuisioner atau angket merupakan sebuah daftar pertanyaan 

atau pernyataan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari 

responden (orang-orang yang menjawab). Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui tentang kedisiplinan guru disekolah 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

Kuisioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuisioner 

terstruktur, yakni daftar pernyataan yang sudah disediakan jawabannya, 

sehingga responden cukup memilih alternatif jawaban yang sudah 

disediakan sesuai dengan keadaan dirinya. Untuk mengetahui tingkat 

kedisiplinan guru dalam mengajar digunakan angket kepada siswa yang 

menggunakan pengukuran dengan skala likert, yaitu skala yang 

digunakan dalam mengukur sikap, pendapat seseorang atau menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat 

berupa kata-kata antara lain: 
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Sangat Sering   diberi skor 5  

Sering    diberi skor 4  

Kadang-kadang   diberi skor 3  

Jarang    diberi skor 2   

Tidak Pernah    diberi skor 161  

 Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat 

dalam bentuk cheklist ataupun pilihan ganda. 

2. Dokumentasi 

Menurut Kartono teknik pemeriksaan dokumen adalah 

pengumpulan informasi dan data secara langsung sebagai hasil 

pengumpulan sendiri. Data yang dikumpulkan tersebut adalah bersifat 

orisinil untuk dapat dipergunakan secara langsung. Teknik pemeriksaan 

dokumen ini khusus digunakan untuk melakukan pengumpulan data 

terhadap prestasi belajar.
62

 

Berdasarkan kesimpulan di atas dokumentasi diambil untuk 

data profil sekolah dan untuk prestasi belajar penulis menggunakan 

dokumentasi untuk mengumpulkan nilai ulangan harian mahasiswa. 

E. Teknik Analisa Data 

 Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data tentang 

kedisiplinan guru dan prestasi belajar siswa. Untuk menguji ada atau 

tidaknya kedisiplinan guru terhadap prestasi belajar siswa di Madrasah 
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Aliyah Hasanah Pekanbaru dilakukan dengan teknik regresi linier 

sederhana. Adapun rumus regresi linier sederhana tersebut adalah:63 

      

 

Keterangan: 

 Y  = Variabel prestasi belajar siswa 

 a   = Konstanta 

 b  = Koefisien regresi 

 X = Variabel kedisiplinan guru 

 Hasil persamaan regresi ini dipakai untuk menguji hipotesis dengan 

menggunakan t testdengan tingkat keyakinan 95%. Jika hasil Sig  ˃ 0,05 

Hodapat diterima, yang berarti Ha ditolak. Sebaliknya jika Sig  ˃ 0,05 

Hoditolak atau Ha diterima. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan 

bantuan aplikasi komputer SPSS 16,0 

F. Analisis Instrumen Penelitian 

a) Uji Validitas Angket  

   Hasil uji coba angket nilai karakter mandiri dengan jumlah 

pernyataan dalam bentuk skala uji coba sebanyak 14 item pernyataan 

dengan 5 alternatif jawaban. Dari hasil analisis yang dilakukan, 

diperoleh 13item pernyataan yang valid. 
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b) Uji Reliabilitas Angket  

   Penulis menggunakan teknik korelasi alfa cronbach dengan 

bantuan program SPSS 16.0 untuk mengetahui reliabilitas instrumen 

angket. 

c) Uji Normalitas 

   Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak, yang dianalisis dengan bantuan SPSS 

16.0 for windows. Cara yang digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya sebaran data adalah jika p > 0.05 maka sebaran normal dan 

jika p < 0.05 maka sebaran tidak normal. 

d) Uji Linieritas 

  Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. 

Maksudnya untuk mengetahui garis regresi antara variabel X (disiplin 

guru ekonomi) dan variabel Y (prestasi belajar siswa) membentuk linier 

atau tidak. Jika tidak linier maka analisis regresi tidak dilanjutkan. 

Dengan demikian sebelum melanjutkan terlebih dahulu diuji linieritass 

regresi dengan menggunakan bantuan system komputerisasi SPSS versi 

16.0 for windows. 

 

 

 

 

 


