
BAB III

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasi yang berusaha menghubungkan

dua buah variabel yaitu interaksi sosial siswa dalam hal ini sebagai variabel bebas

dengan simbol X dan prestasi belajar siswa sebagai variabel terikat dengan simbol Y.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama  tiga bulan, dimulai sejak bulan Maret

sampai dengan bulan Mei 2013, bertempat di SMP Negeri 5 Dumai. Dipilihnya SMP

Negeri 5 Dumai sebagai lokasi penelitian, karena gejala-gejala yang penulis temukan

ada di SMP tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ada siswa sedangkan objek penelitian adalah interaksi sosial

dan prestasi belajar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Dumai yang

berjumlah 276 orang terdiri dari 7 lokal. Oleh karena populasi cukup besar, maka

dalam penelitian ini penulis mengadakan penarikan sampel sebesar 20% yakni 56

orang. Penariksan sampel dilakukan dengan teknik proportional random sampling.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Angket. Teknik angket ini penulis gunakan untuk mengumpulkan dan tentang

interaksi sosial siswa. Angket disusun sedemikian rupa dengan menggunakan skala

Likert. Setiap item pertanyaan atau pernyataan memiliki empat alternatif jawaban.

Alternatif jawaban disusun dengan mengikuti skala Likert, yaitu Sangat Setuju

(SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS) dan Tidak Setuju (TS).  Pernyataan yang



disusun ada dua jenis, pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk

kepentingan analisis alternatif jawaban tersebut diberi bobot dari skor tertinggi

yakni 4 sampai skor terendah yakni 1. Untuk lebih jelasnya dpt diperhatikan tabel

berikut:

Tabel 1

BOBOT ATAU SKOR ALTERNATIF JAWABAN

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif

Alternatif Bobot Alternatif Bobot

Sangat Setuju (SS) 4 Sangat Setuju (SS) 1

Setuju (S) 3 Setuju (S) 2

Kurang Setuju (KS) 2 Kurang Setuju (KS) 3

Tidak Setuju (TS) 1 Tidak Setuju (TS) 4

b. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang deskripsi

interaksi sosial dan motivasi belajar siswa menurut pandangan kepala sekolah dan

guru. Wawancara juga digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan

lokasi penelitian yakni yang menyangkut sejarah berdirinya dan data lain yang

berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang prestasi belajar

siswa, yaitu dengan mempelajari dokumen prestasi belajar berupa kumpulan nilai

raport yang terdapat di buku leger.

6. Teknik Analisa Data



Setelah data terkumpul, maka akan dianalisis secara kuantitatif dengan teknik

korelasi. Korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment dengan rumus1:

  2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
r






Keterangan:

r = Angka Indeks Korelasi “r” Product moment

N =  Sampel

ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

ΣX = Jumlah seluruh skor X

ΣY = Jumlah seluruh skor Y

Dalam pelaksanaan memproses data penulis menggunakan bantuan perangkat

komputer dengan program SPSS (Statistical Program Society Science) versi 19.0 for

windows.

1Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Pekanbaru: LSFK2P, 2006), h. 98


