
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2013 sampai bulan April 2014.

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII

Koto Kampar Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 1 Kecamatan

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan menjadi objek penelitian ini

adalah pengaruh komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran

terhadap pemahaman siswa pada materi ketenagakerjaan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS di

SMAN 1 Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar yang berejumlah

83 orang yang terdiri dari kelas XI IPS1 sebanyak 28 orang, kelas XI IPS2

sebanyak 28 orang dan Kelas XI IPS3 sebanyak 27 orang. Pada penelitian ini

seluruh siswa tersebut diambil sebagai subjek penelitian, sehingga penelitian

ini merupakan penelitian populasi.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrumen

penelitian seperti berikut:

1. Angket

Teknik ini digunakan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan secara

tertulis kepada responden (siswa) guna untuk memperoleh informasi dari

responden (siswa) tentang komunikasi guru ekonomi dalam proses

pembelajaran.

2. Tes

Teknik ini peneliti gunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman

siswa pada materi ketenagakerjaan. Tes yang digunakan yaitu tes tertulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana sumber

informasinya berupa bahan-bahan tertulis ataupun tercatat. Teknik ini

penulis gunakan untuk memperoleh data menegenai keadaan sekolah,

jumlah siswa, guru-guru dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan berupa analisis statistik untuk mengetahui

pengaruh komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran terhadap

pemahaman siswa pada materi ketenagakerjaan, variabel bebas atau variabel X

nya adalah komunikasi guru ekonomi sedangkan variabel terikat atau variabel

Y nya adalah pemahaman siswa pada materi ketenagakerjaan.
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Analisis data dalam penelitian ini Penulis menggunakan rumus sebagai

berikut :

P	= 100	%
P : Angka Persentase

F : Frekuensi yang di cari

N :Total Jumlah1

Data yang dipersentasekan kemudian direkapitulasi diberi kriteria:

1. 0% -20% dikategorikan tidak baik.

2. 21%-40 % dikategorikan kurang baik .

3. 41%-60 % dikategorikan cukup baik.

4. 61%-80 % dikategorikan baik.

5. 81%-100 % dikategorikan sangat baik.2

Data yang telah diberi kategori kemudian dimasukan kerumus dengan

menggunakan regresi linear dengan metode kuadrat terkecil. Sebelum masuk

kerumus statistik, data yang merupakan data ordinal diperoleh melalui angket

dirubah menjadi data interval dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

	Ti		 = 50 + 10 − 	
Keterangan :

				 	Variabel data ordinal

					 		Mean (rata-rata)

SD =Standar deviasi 3

1Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm.
43.

2Riduawan, Skala Pengukuran dan Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2009.
hlm. 15.
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Data ordinal diubah menjadi data interval, dan diolah dengan

menggunakan teknik analisis regresi linier dengan metode kuadrat terkecil.4

			 = a + b X			 = Pemahaman siswa

a = Konstanta Intersepsis

b = Koefiesen

X= Komunikasi guru ekonomi

= ∑ )	 ∑ − (	∑ )	(∑∑ 	 − (	∑ )
= ∑ − (∑ )(∑ 	 )∑ 	 − (∑ )	

Untuk mencari signifikan antara dua variabel dengan menggunakan

korelasi product moment.5

Rumus yang digunakan:

r = ∑ − ∑ 	 (∑ 	 )N∑ 	 X	 	N − ∑ 	 	X	 	 	 N∑Y	 − (∑Y)
Dimana :

r = Angka indeks korelasi “ r” Produc moment.

N = Sampel∑ XY	 =		 	Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y∑ X			 = 			 Jumlah seluruh skor X∑ Y			 =		 	Jumlah seluruh skor Y

3Hartono, Analisis Item Instrumen, Bandung: 2010, hlm. 126.
4Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 160.
5Ibid., hlm. 84.


