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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu

penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh

data yang diperlukan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif

dengan metode deskriptif analitik dan korelasi, yakni berusaha

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilalukan pada objek tertentu

secara jelas dan sistematis, serta juga saling menghubungkan antar variabel

bebas dan terikat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara. Waktu

penelitian dimulai di Bulan April 2016-September 2016

C. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian baik terdiri dari benda

nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang merupakan sumber data yang

memiliki karakter tertentu sama80. Populasi adalah Jumlah seluruh Siswa

SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara sebanyak 235 orang. Berikut ini tabel

data Siswa SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara:

80Sukandarrumidi., Metodologi Penelitian, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006,
hlm 47
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TABEL III.1.

DATA SISWA SMP NEGERI SE-KECAMATAN KAMPAR UTARA

No Kelas Jenis Kelamin Jumlah Siswa

Laki-laki Perempuan

1 VII 45 36 81 orang

2 VIII 52 36 82 orang

3 IX 39 33 72 orang

Jumlah 235 orang

Sumber: SMPN 1 dan SMPN 2 (data olahan, 2016)

Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, terdapat

bermacam-macam cara yang dikemukakan para ahli. Sampel diambil dengan

menggunakan metode cluster random sampling. Oleh karena populasi sudah

diketahui jumlahnya, maka untuk menentukan jumlah sampel yang akan

diteliti digunakan rumus Slovin:

Keterangan :

n= Jumlah sampel

N= Jumlah populasi

e²= Tingkat kesalahan (10%)

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 71 orang responden
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D. Variabel Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel yaitu, dua variabel

pengaruh atau variabel independen dan satu variabel terpengaruh atau

variabel dependen. Variabel independen variabel yang variasinya

mempengaruhi variabel lain atau variabel yang pengaruhnya terhadap

variabel lain ingin diketahui. Variabel dependen variabel penelitian yang

diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain, besarnya

efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, membesar

mengecilnya, atau berubahnya variabel yang tampak sebagai akibat

perubahan pada variabel lain termaksud. Variabel pengaruh satu yaitu

kreativitas guru dalam proses belajar mengajar (X1) dan variabel pengaruh

dua yaitu kemampuan mengelolaan kelas (X2), serta variabel terpengaruhnya

yaitu prestasi belajar siswa (Y).

E. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

merupakan data yang didapat dari sumber pertama dari individu atau

perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner81. Data

primer diperoleh dari lapangan dengan teknik menggunakan Angket.

Angket diberikan kepada 71 orang dengan tujuan untuk memperoleh data

tentang kreativitas guru dalam pembelajaran dan kemampuan pengelolaan

kelas pada SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara.

Angket diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert

81Husein Umar, Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua, Rajawali
Pers, Jakarta 2009, hlm 42
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memberikan nilai skala untuk tiap alternatif jawaban yang berjumlah lima

kategori. Alternatif jawaban 5 item dengan kode a, b, c, d, e dengan skor

masing-masing82:

a. Untuk jawaban a diberi skor 5

b. Untuk jawaban b diberi skor 4

c. Untuk jawaban c diberi skor 3

d. Untuk jawaban d diberi skor 2

e. Untuk jawaban e diberi skor 1

Sedangkan untuk mengukur prestasi belajar siswa dilihat dari nilai ujian

tengah semester siswa SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara

F. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisa Metode

deskriptif dan kuantitatif. Deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan

dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan

informasi yang berguna.

Kuantatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-

bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian

kuantatif adalah pengembangan dan menggunakan model-model matematis,

teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses

pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantatif karena hal

ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan

ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantatif.

82 Masri S. dan Sofian E., Metode Penelitian Survei, Jakarta, 1989, hlm 137
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1. Analisis Uji Instrumen

a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas

tinggi. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa

yang diinginkan. Validitas kuesioner diukur dengan metode korelasi

antar skor butir (corrected item-total correlation) pertanyaan dengan

total skor konstruk atau variabel yaitu uji signifikansi dilakukan dengan

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel83. Uji validitas

menggunakan software SPSS versi 20.0 for windows.

TABEL III.2
UJI VALIDITAS KREATIVITAS GURU

Variabel Butir
soal

Validitas
Hasil Ketentuan (30@

0,05)
Keterangan

Kreativitas
Guru

1 0,662 0,361 Valid
2 0,559 0,361 Valid
3 0,473 0,361 Valid
4 0,847 0,361 Valid
5 0,583 0,361 Valid
6 0,616 0,361 Valid
7 0,623 0,361 Valid
8 0,589 0,361 Valid
9 0,847 0,361 Valid
10 0,720 0,361 Valid
11 0,469 0,361 Valid
12 0,847 0,361 Valid
13 0,578 0,361 Valid
14 0,483 0,361 Valid
15 0,405 0,361 Valid

83Imam Ghazali., 2013, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21
Dan Update PLS Regresi, Edisi Ketujuh, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm
52
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Hasil uji validitas variabel kreativitas guru di atas menunjukkan

bahwa dari 15 butir pernyataan yang diajukan kepada responden

pengujian validitas dinyatakan valid semua karena nilai yang diperoleh

pada corrected item-total correlation lebih besar dari r tabel.

Setelah peneliti mencari kevalidan instrumen dengan menggunakan

SPSS, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa seluruh instrumen

tersebut dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai alat

pengumpul data dalam penelitian ini.

TABEL III.3
UJI VALIDITAS KEMAMPUAN MENGELOLA KELAS

Variabel Butir
soal

Validitas
Hasil Ketentuan (30@

0,05)
Keterangan

Kemampuan
Mengelola

Kelas

1 0,747 0,361 Valid
2 0,747 0,361 Valid
3 0,794 0,361 Valid
4 0,531 0,361 Valid
5 0,747 0,361 Valid
6 0,599 0,361 Valid
7 0,747 0,361 Valid
8 0,747 0,361 Valid
9 0,794 0,361 Valid
10 0,531 0,361 Valid
11 0,747 0,361 Valid
12 0,599 0,361 Valid
13 0,654 0,361 Valid
14 0,460 0,361 Valid
15 0,541 0,361 Valid

Hasil uji validitas variabel kemampuan mengelola kelas di atas

menunjukkan bahwa dari 15 butir pernyataan yang diajukan kepada
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responden pengujian validitas dinyatakan valid semua karena nilai yang

diperoleh pada corrected item-total correlation lebih besar dari r tabel.

Setelah peneliti mencari kevalidan instrumen dengan menggunakan

SPSS, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa seluruh instrumen

tersebut dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai alat

pengumpul data dalam penelitian ini.

Setelah peneliti mencari kevalidan instrumen dengan menggunakan

SPSS, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa seluruh instrumen

tersebut dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai alat

pengumpul data dalam penelitian ini.

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk84. Suatu kuesioner dikatakan reliabel

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau

stabil dari waktu ke waktu.

Menetapkan besarnya α untuk menentukan suatu alat ukur dinilai andal

atau tidak, dalam literatur atau buku penelitian tidak memiliki standar

yang baku. Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0.05, artinya

instrumen dapat dikatakan reliabilitas bila nilai alpha lebih besar dari r

kritis product moment. Tingkat Reabilitas suatu item dapat dilihat dari

hasil uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika

84 Imam Ghazali, Ibid, hlm 47
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memberi nilai Cronbach Alpha> 0.6085.

Uji reliabilitas instrument dalam penelitian ini akan dilakukan

terhadap 30 orang responden di luar target sampel tetapi sesuai dengan

karakteristik populasi.

TABEL III.4
HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN

Variabel Item Soal Cronbach’s Alpha Status
Kreativitas Guru 15 0,915 Reliabel
Kemampuan
Mengelola Kelas

15 0,932 Reliabel

Berdasarkan data analisis di atas terlihat bahwa koefisien

reliabilitas variabel kreativitas guru dan kemampuan mengelola kelas

lebih besar dari r tabel. Hal ini berarti instrument atau angket tersebut

digunakan untuk penelitian dengan tingkat reliabilitas sempurna.

c. Uji Normalitas

Dimana uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

variabel dependen dan independen keduanya mempunyai nilai distribusi

yang normal. Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat

histrogram dari residualnya dan melihat persebaran data pada sumbu

diagonal atau grafik normal. Bila distribusi normal maka metode regresi

memenuhi asumsi normalitas.

Penyimpangan dalam regresi akan timbul beberapa masalah, seperti

standar kesalahan untuk masing-masing koefisien yang diduga akan sanggat

besar, pengaruh masing-masing variabel bebas tidak dapat dideteksi, atau

variasi dari koefisiennya tidak minim lagi. Akibatnya estimasi koefisiennya

85 Imam Ghozali, Ibid, hlm 32
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menjadi  kurang akurat lagi yang pada akhirnya dapat menimbulkan

interprestasi dan kesimpulan yang handal86.

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi

yang dilakukan benar-benar terbebas dari bisa, sehingga hasil regresi yang

diperoleh valid. Ada tiga asumsi klasik yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Cara yang

digunakan untuk menguji tidak terjadinya multikolinieritas adalah

menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan

Tolerance dan VIF (Variabel Inflation Faktor).

Jika VIF < 5 angka dan nilai toleransi > 0,1 maka  dianggap tidak ada

multikolinieritas. VIF ini dikerjakan dengan program SPSS 20.0.

b. Heterokedastisitas

Dalam pengujian ini menggunakan grafik scatter plot. Tujuannya adalah

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan

varians  dari residual satu  pengamatan ke pengamatan  yang lain, model

regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Autokorelasi

Uji Autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam  model

regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t

dengan periode (t-1) atau sebelumnya. Hal ini terjadi biasanya dalam data

86 Hasan Iqbal. Pokok-Pokok Materi Statistik 1. PT Bumi Aksara: Jakarta, 2003, hlm 45
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yang berbentuk runtut waktu (time series). Dalam penelitian ini data

bukan dalam bentuk runtut waktu, jadi kemungkinan tidak terjadi

autokorelasi, namun dalam penelitian ini dapat ditunjukkan bukti untuk

melihat tidak terjadinya autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin

Watson (DW test).

Data analisis menggunakan metode regresi linier berganda. Untuk

melihat persamaan umum regresi linier berganda dapat dilihat dengan metode

ini. Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum

digunakan dalam menganalisis hubungan dan pengaruh satu variabel terikat

(Y) dengan dua atau lebih variabel bebas (X). apabila nilai variabel

independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah

hubungan antara variabel, apakah masing-masing ada hubungan positif atau

negatif87.

Metode regresi linier berganda dapat dihitung dengan menggunakan

Y = α + β1X1 + β2x2 + ε

Dimana :  Y  = Prestasi Belajar siswa

β = Koefisien Regresi

X1 = Kreativitas guru dalam pembelajaran

X2 = Kemampuan mengelola kelas

α = Konstanta

ε = Variabel Error ( random error )

87 Hasan Iqbal. Ibid, hlm 254
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Uji F digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan (keseluruhan),

yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, maka akan dapat

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika Fhitung > Ftabel pada tingkat signifikan = 0,05. Berarti variabel

bebas secara bersama-sama berpengaruh sangat nyata terhadap varibel

terikat  maka ( H0 ditolak, Hi diterima ).

b. Jika Fhitung < Ftabel berarti variabel bebas tidak berpengaruh signifikan

terhadap variabel terikat maka (H0 diterima, Hi ditolak)

Uji t digunakan untuk menguji signifikan hubungan antara variabel

bebas dan variabel terikat, apakah variabel X benar-benar berpengaruh

terhadap variabel Y. Secara terpisah atau parsial pengujian ini dilakukan

dengan membandingkan t yang yang dapat dari perhitungan dengan nilai t

yang ada pada tabel t dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 5 % dari derajat

kebesaran atau degree of freedom (dt) sebesar n-k dengan kriteria

pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Berarti hipotesa diterima, maksudnya ada pengaruh yang positif dan

berarti antara kreativitas guru dan kemampuan mengelola kelas

terhadap prestasi siswa.

b. Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak.
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Berarti hipotesa ditolak, maksudnya tidak ada pengaruh yang positif

dan berarti antara kreativitas guru dan kemampuan mengelola kelas

terhadap prestasi siswa.

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase

variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel dependen (Y).

Nilai koefisien determinasi adalah 1 dan 0. Syarat koefisien determinasi

(R2) = 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel

dependen adalah sempurna ataupun kuat. Jika koefisien determinasi = 0

maka tidak ada sedikitpun sumbangan pengaruh yang diberikan variabel.


