
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan September

2013. di Sekolah Menengah Kejuruan  Darel Hikmah Pekanbaru. Pemilihan

lokasi ini didasari bahwa kajian yang penulis teliti ada di lokasi. Selain itu dari

segi tempat, waktu, dan biaya penulis sanggup untuk melaksanakan penelitian

di sekolah ini.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan Darel

Hikmah Pekanbaru dan objek penelitiannya adalah pengaruh pengelolaan

kelas terhadap disiplin belajar siswa di SMK Darel Hikmah Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.1 Populasi

dalam penelitian ini adalah siswa SMK Darel Hikmah Pekanbaru yang

berjumlah 22 orang dari kelas XI. Penulis hanya mengambil siswa kelas XI

sebab pada saat meneliti hanya siswa kelas XI saja yang memungkinkan

untuk diteliti. Mengingat populasi tidak begitu besar, maka penulis

1 Sugiono, 2010, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, h. 72



menggunakan total sampling, artinya seluruh populasi diteliti, dengan kata

lain penelitian ini disebut penelitian populasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengambil data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

penulis mengambil teknik:

a. Angket

Teknik angket ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang

pengelolaan kelas dan disiplin belajar siswa.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi penulis gunakan untuk mengumpulkan data

tentang sejarah berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Darel Hikmah

Pekanbaru dan data lain yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif yang signifikan

pengelolan kelas terhadap disiplin belajar siswa, maka data yang telah ada

akan dianalisis dengan regresi linier dengan metode kuadrat terkecil.2 Adapun

rumus yang digunakan adalah :
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2Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru, LSFK2P, 2004, h. 136



Dalam memproses data, penulis menggunakan bantuan menggunakan

perangkat komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society

Science) versi 16.0 for Windows.

Dengan kata lain model regresi dapat dipakai untuk meramalkan

motivasi belajar siswa. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencari

signifikansi korelasi antara kedua variabel bisa menggunakan rumus Korelasi

Product Moment.

Rumus yang digunakan adalah :
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Keterangan:

R = Angka Indeks Korelasi “r” Product moment

N = Sampel

ΣX = Jumlah seluruh skor X

ΣY = Jumlah seluruh skor Y

Selanjutnya menafsirkan besarnya koefisien korelasi berdasarkan

kriteria sebagai berikut:

Kurang dari 0.20 : Pengaruh dianggap tidak ada

Antara 0.20-0.40 : Pengaruh ada tetapi rendah

Antara 0.41-0.70 : Pengaruh cukup

Antara 0.70-0.91 : Pengaruh tinggi

Antara 0.91-1.00 : Pengaruh sangat tinggi


