
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Februari sampai September tahun

2013. Lokasi penelitian ini di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru, Propinsi

Riau.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di Sekolah Menengah

Atas Negeri 12 Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru, yang terdiri dari 5 lokal dan berjumlah 188 orang.

Mengingat populasi terlalu banyak, maka peneliti mengambil sampel dari populasi

tersebut sebanyak 65 orang dengan menggunakan rumus Slovin dari Taro Yamane yaitu:
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Dimana:

n =Jumlah sampel

N =Jumlah Populasi

d2 =Presisi yang ditetapkan (dipakai 10%)1

Berdasarkan rumus di atas maka dapat diketahui:

1 Riduwan, Belajar  Mudah Penelitian Untuk Guru dan Karyawan dan Peneliti Pemula, Bandung :
Alfabeta, 2011, h, 65
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n= 65,28  dibulatkan menjadi 65 orang.

Jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 65 orang. Untuk mengambil anggota

sampel ini maka penulis menggunakan random sampling (secara acak).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan tentang variabel yang diteliti, maka penulis

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut:

1. Observasi

Teknik ini penulis gunakan sewaktu melakukan studi pendahuluan yang

menghasilkan data berupa gejala-gejala sebagaimana telah penulis tampilkan pada

latar belakang masalah.

2. Angket (kuisioner)

Angket (kuisioner) merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang

diberikan dan disebarkan kepada responden untuk mendapatkan jawaban dari

responden atas daftar pernyataan atau pertanyaan tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan penulis untuk

mendapatkan data profil sekolah tempat penulis melakukan penelitian yaitu di SMA

Negeri 12 Pekanbaru.



E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunaka untuk mengetahui deskriptif pengaruh

pengelolaan kelas (variabel X) terhadap motivasi belajar (variable Y) adalah dengan

mencari persentase dari setiap alternatif jawaban dengan menggunakan rumus:2
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Keterangan:

F =Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N =Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P =Angka persentase

Data yang telah di persentasekan kemudian direkapitulasikan, dengan 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 baik3

Data deskriptif dengan rumus persentase ini diolah lagi menggunakan rumus

regresi linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil  untuk mengetahui adakah

pengaruh yang signifikan anatara pengelolaan kelas (variabel X) terhadap motivasi

belajar (variabel Y)  dengan persamaan:4

Ŷ = a + bX

2 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009, h. 45
3 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 11
4Hartono, Statistika Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, h. 160



Dimana :

Ŷ =Motivasi Belajar Siswa

a = Konstanta Intersepsis

b = Koefisien

X = Pengelolaan Kelas

Nilai a dan nilai b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:
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Model regresi dapat dipakai untuk pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi

belajar siswa. Hal ini mengisaratkan bahwa untuk mencari signifikasi antara kedua

Variabel bisa menggunakan rumus korelasi product moment.5
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Keterangan :

r = Angka Indeks Korelasi

N = Jumlah Frekuensi (sampel)

∑XY = Jumlah hasil perkalian X dan Y

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan menggunakan rumus

tabel nilai “r” product moment.6

Df = N – nr

Keterangan:

N = Number of cases

5Ibid, h. 84
6Ibid, h. 88



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 Ho diterima Ha ditolak

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y dengan rumus:

KD = R2 x 100%

Keterangan:

KD = Koefisien determinasi/koefisien penentu

R2 = R square.7

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan bantuan perangkat

computer melalui program SPSS (Statistcal Package For the Social Sciences)8 versi 16.0.

SPSS merupakan salah satu program komputer yang digunakan dalam mengolah data

statistik.

7Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru dan Karyawan untuk Pemula, Bandung: Alfabeta,
2011, h. 224

8 Hartono, SPSS 16.0 Analisis Data Statiska dan Penelitian, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008, h. 2


