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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai 

bulanSeptember 2017.Penelitian ini di lakukan di Sekolah Menengah Atas 

PGRI Pekanbaru. Jl. Brig. Jend. Katamso No. 44 Tangkerang Utara, 

Pekanbaru. Telp.(0761) 23465. 

B. Subjek Dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi dan seluruh 

siswa kelas XI IPS di Sekolah Menengah Atas PGRI Pekanbaru. Sedangkan 

Objek penelitian ini adalah hubungan kompetensi kepribadian dengan perilaku 

guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri PGRI Pekanbaru. 

C. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan seluruh siswa kelas XI 

IPS di Sekolah Menengah Atas PGRI Pekanbaru yang berjumlah 74 orang dan 

guru mata pelajaran ekonomi disekolah menengah atas PGRI Pekanbaru 

berjumlah 2 orang. Peneliti menarik seluruh populasi yang ada dijadikan 

sampel dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian 

populasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengmpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dalam 

mengumpulkan untuk menunjang kelancaran penelitian ini yaitu: 
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1. Observasi 

Obsevasi adalah metode yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, dapat dilakukan 

dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.
50

 

Observasi dalam penelitian ini yakni penulis melihat secara 

langsungkompetensi kerpibadian guru dan perilaku guru ekonomi disekolah 

menengah atas PGRI Pekanbaru ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi ini dilakukan melalui pengamatan dilapangan guna mendukung 

pengumpulan data. Format observasi yang digunakan untuk mengamati 

aspek tersebut menggunakan salah satu format observasi yang dikemukan 

oleh Suharismi Arikunto yaitu menggunakan alternatif ‘’Ya’’ dan 

‘’Tidak’’.
51

 

2. Angket  

Angket merupakan cara pengumpulan data berbentuk pengajuan 

pertanyaan tertulis melalui daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.
52

 

Angket yang diberikan berkaitan dengan kompetensi kepribadian guru dan 

perilaku guru ekonomi dalam proses pembelajaran.  Angket akan 

berfungsi dengan baik jika digunakan untuk mengukur sikap atau hal-hal 

yang menjadi kebiasaan atau rutinitas responden.
53

 Penulis menggunakan 

jenis angket tertutup sehingga responden tinggal memilih jawaban yang 
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telah disediakan.
54

Angket yang disusun dengan menggunakan angket 

model skala likert. Skala likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu: 

Selalu   (SL) diberi skor 5 

Sering   (SR) diberi skor 4 

Kadang-kadang (KK) diberi skor 3 

Jarang   (JR) diberi skor 2 

Tidak Pernah  (TP) diberi skor 1.
55

 

3. Wawancara 

Teknik wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data 

tentang kompetensi kepribadian guru dengan perilaku guru ekonomi di 

sekolah menengah atas PGRI Pekanbaru 

4. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran 

umum mengenai lokasi penelitian, dan memperoleh data yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitaian yang ada.Untuk 

memperoleh data ini, peneliti meminta kesediaan pihak sekolah 

memperlihatkan, baik berupa arsip maupun dokumen yang memuat data-

data tersebut. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis digunakan untuk memperoleh gambaran secara jelas data 

yang diperoleh sehingga terlebih dahulu data yang diperoleh melalui 

observasi diolah dan dicari persentase jawaban dari masing-masing item 

pertanyaan dengan rumus:  

P = 
𝐹

𝑁
𝑥 100% 

Keterangan:  

P = Angka persentase  

F= Frekuensi yang dicari 

N= Number of case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu). 

Data yang telah di persentasekan kemudian direkapitulasi dan 

diberi kriteria sebagai berikut: 

a. 81%-100% dikategorikan sangat baik 

b. 61%-80% dikategorikan baik 

c. 41%-60% dikategorikan cukup baik 

d. 21%-40% dikategorikan kurang baik 

e. 0%-20% dikategorikan tidak baik.
56

 

2. Analisis Kuantitatif 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis kuantitatif. Analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara variabel X (kompetensi 
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kepribadianguru) dan Y (perilaku guru ekonomi)adalah analisis data 

korelasi Product Moment.Penelitian ini juga disebut dengan penelitiam 

korelasi. Adapun tahapana analisisnya sebagai berikut: 

a. Merubah data ordinal ke interval 

Korelasi Product Moment merupakan salah satu jenis analisis yang 

menggunakan data dalam bentuk skala interval sehingga data ordinal dari 

variabel variabel X (kompetensi kepribadian guru) terhadap variabel 

(perilaku guru ekonomi) terlebih dahulu dirubah ke interval.Langkah-

langkah untuk mengubah data ordinal menjadi data interval sebagai 

berikut:57 

𝑇𝑖 = 50 + 10
(𝑋𝑖 − �̅�)

𝑆𝐷
 

Keterangan:  

Xi  = Variabel data ordinal 

X =  Mean (rata-rata) 

SD =  Standar Deviasi. 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normalitas distribusi. 

Data yang baik adalah residual yang berdistibusi normal. Alat diagnostik 

yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data adalah normal 

probability plot dan kolmogorov smirnov. Plot ini membandingkan nilai 

observasi dengan nilai yang diharapkan dari suatu distribusi normal. Jika 

plotting data aktual terletak pada garis diagonal tersebut atau 
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mendekatinya, berarti data tersebut normal.Sebaliknya jika plotting data 

akrual berada jauh dari garis diagonal, berarti data penelitian tersebut tidak 

distribusi normal.Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model korelasi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak.Model korelasi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal.Untuk menguji apakah distribusi 

residu normal ataukah tidak maka dapat dilakukan metode uji kolmogorov-

smirnov.
58

 

c. Uji Linearitas 

Uji liearitas data dimaksudkan untuk mengetahui kelinearitas data 

sebagai prasyarat data dalam pengujian statistik lebih lanjut. 

d. Korelasi Product Moment 

Data yang sudah diberi kategori kemudian dimasukkan dalam 

rumus dengan menggunakan rumus korelasi product moment yang 

berguna untuk mencari hubungan variabel prediktor terhadap variabel 

kriteriumnya. Teknik analisis data untuk mengetahui keeratan hubungan 

antara variabel X (kompetensi kepribadian) dan Y (perilaku guru) 

menggunakan dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁Σ𝑋𝑌 − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁. Σ𝑋2 − (Σ𝑋)2][𝑁. Σ𝑌2 − (Σ𝑌)2]
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Keterangan: 

r  = Angka indeks korelasi “r” Product Moment 

N  = Number of case 

Σ𝑋𝑌 = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

Σ𝑥 = Jumlah seluruh skor X 

Σ𝑦 = Jumlah seluruh skor Y
59

 

Data yang diperoleh kan diproses dengan menggunakan bantuan 

perangkat komputer melalui program SPSS(statistcal package for the scial 

sciens) versi 21,0 for windows. SPSS merupakan salah satu program 

komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan kompetensi kepribadian dengan 

perilaku guru ekonomi disekolah menengah atas PGRI Pekanbaru dapat 

dilakukan dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai 

probabilitas. Caranya adalah dengan membandingkan sig.(2-tailed) atau 

nilai probabilitas dengan 0,05, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila probabilitas lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada korelasi yang 

signifikan(Ho diterima) 

2. Bila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 berarti ada korelasi yang 

signifikan (Ho Ditolak) 
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