
 

 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

verifikatif, dengan pendekatan ex post facto dan survey . Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau 

melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan verifikatif 

menunjukkan penelitian mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat (Nawawi, 2003 : 63).  

 
Metode ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti pristiwa yang telah terjadi dan kemungkinan melihat kebelakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut 

(Sugiyono, 2005 : 7). Sedangkan survey adalah penelitian yang dilakukan 

pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data 

dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar 

variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 2005 : 7). 



23 
 

Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS semester 

ganjil SMA PERSADA Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas 

yaitu  kecerdasan emosional sebagai X1, dan penggunaan media 

pembelajaran sebagai X2 terhadap hasil belajar siswa sebagai Y.  

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS 

SMA PERSADA Bandar Lampung semester ganjil tahun ajaran 

2010/2011. 

Tabel 5. Daftar Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah 

1 

2 

3 

4 

XI IPS 1 

XI IPS 2 

XI IPS 3 

XI IPS 4 

38 

37 

35 

36 

 Jumlah 146 

 

2. Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple 

random sampling (sampling acak sederhana) yaitu tehnik sampling 

(teknik pengambilan sampel) yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel.  
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Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, maka digunakan 

rumus T. Yamane, yaitu:  

n =       N 
       1+Nd 2 
 
Keterangan: 

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

d 2 : sampel error 

Berdasarkan rumus diatas, apabila sampel error sebesar 5% maka 

besarnya sampel dalam penelitian ini adalah: 

n =       146  
       1+146(0,05)2    

   

     =  106,959 (dibulatkan 107) 

 
Jadi jumlah sampel yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini 

sebanyak 107 orang siswa. Agar lebih proporsional, maka dicari 

sampel masing-masing kelas dengan rumus alokasi proporsional 

sebagai berikut: 

N1 = N1 x n  
             N  

N1 untuk kelas XI IPS 1 dengan populasi sebanyak 38 siswa 

=    38 x 107   
         146 
   

= 27,84 (dibulatkan menjadi 28) = 28 orang siswa 

N2 untuk kelas XI IPS 2 dengan populasi sebanyak 42 siswa 

 =    37 x 107    
         146 
 

= 27,11 (dibulatkan menjadi 27) = 27 orang siswa 
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N3 untuk kelas XI IPS 3 dengan populasi sebanyak 38 siswa 

 =    35 x 107    
         146 
 

= 25,65 (dibulatkan menjadi 26) = 26 orang siswa  
 
N4 untuk kelas XI IPS 4 dengan populasi sebanyak 43 siswa 
 = 36 x 107    
         146 
 

= 26,38 (dibulatkan menjadi 26) = 26 orang siswa 
 
Jumlah sampel yang diambil dapat dilihat dalam tabel berikut: 
 
Tabel 6. Sampel Penelitian. 

No. Kelas Jumlah siswa Sampel 
1. XI IPS 1 38 28 
2. XI IPS 2 37 27 
3. XI IPS 3 35 26 
4 XI IPS 4 36 26 

 Jumlah 146 107 
         Berdasarkan perhitungan diatas maka besarnya sampel  yang akan  

       dijadikan objek dalam penelitian ini sebanyak 107 orang siswa.  
 

C. Variabel Penelitian  

 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar (Y) 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1. Kecerdasan Emosional (X1)  

2. Penggunaan Media Pembelajaran (X2) 
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D. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi Operasional dalam penelitian ini meliputi Variabel, konsep 

variabel, sub variabel, indikator, dan skala. 

       Tabel 7. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator Sub Indikator Skala 
Kecerdasan 
Emosional 

Kecerdasan 
Emosional adalah 
kemampuan 
untuk melihat, 
mengamati dan 
menyatakan 
bahkan 
mempertanyakan 
“diri sendiri”. 
(Suharsono, 
2005:114) 

1. Mengenali 
emosi diri 

2. Mengelola 
emosi 

3. Memotivasi 
diri 

4. Mengenali 
emosi orang 
lain 

5. Membina 
hubungan 
dengan 
orang lain 

1. Tingkat pengenalan emosi 
diri 

2. Tingkat kemampuan 
mengelola emosi diri 

3. Tingkat motivasi diri 
4. Tingkat mengenali emosi 

orang lain 
5. Tingkat kemampuan 

membina hubungan 
dengan orang lain 

Ordinal 

Penggunaan 
Media 
Pembelajaran 

Media 
Pembelajaran 
adalah alat 
komunikasi yang 
digunakan dalam 
proses 
pembelajaran 
untuk membawa 
informasi dari 
pengajar ke 
peserta didik. 
(Heinich dalam 
Hamzah B. Uno, 
2007:113) 

1. sumber 
belajar 

 
2. media yang 

digunakan 
guru 

 

Adanya buku pelajaran dan 
lembar kerja siswa 
 
Pemilihan media 
pembelajaran 
 
Media lain yang mendukung  
pembelajaran 
 

Ordinal  

Hasil  
Belajar 

Hasil  Belajar 
adalah hasil dari 
suatu tindak 
belajar dan tindak 
mengajar. Dari 
segi guru, tindak 
mengajar diakhiri 
dengan proses 
evaluasi hasil 
belajar. Dari segi 
siswa, hasil 
belajar 
merupakan 
berakhirnya 
penggal dan 
puncak proses 
belajar. 
(Dimyati dan 
Mujiono, 2006:3) 

Nilai yang 
diproleh siswa 

Nilai ujian akhir semester 
ganjil 

Interval 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini 

dilakukan ketika peneliti mengadakan penelitian pendahuluan dan 

menngambil data siswa yang akan dijadikan populasi dan sample 

penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(interviewer) ( Arikunto, 2006:155). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan 

dengan jumlah siswa, fasilitas-fasilitas yang ada dan sejarah atau 

gambaran umum mengenai SMA PERSADA Bandar Lampung  

4. Angket  

Angket merupakan suatu alat pengambilan data dimana siswa dan orang 

tua siswa diberi angket yang telah disediakan untuk kemudian diisi dan 

dikumpulkan kembali. Penyusunan angket dalam penelitian ini guna 

memperoleh informasi mengenai pengaruh kecerdasan emosional dan 

penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar ekonomi siswa 
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kelas XII IPS semester ganjil SMA PERSADA Bandar Lampung tahun 

2010/2011.  

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Sehubungan data penelitian masih ada ukuran ordinal maka harus dirubah 

menjadi interval. Untuk mengubah data dari ordinal ke interval dilakukan 

melalui Method of Successive Interval, dengan langkah sebagai berikut: 

1. menentukan banyaknya frekuensi (f) 

2. menghitung proporsi dengan rumus : Pi = 
n

fi
 

3. menghitung proporsi kumulatif (PK) = Pi + 1 +P1 

4. menetapkan nilai Z yang diperoleh dari tabel interval baku 

5. menghitung Scale Value (SV) dengan rumus : SV = 
AuLLAuUL

DaULDaLL




 

dimana :  DaLL = Density at Lower Limit 

  DaUL = Density at Under Limit 

  AuUL = Area under Upper Limit 

  AuLL = Area under Lower Limit 

Tabel 8. Pengubahan Data Ordinal ke Interval 

(Method of Successive Interval) 

Kriteria/ unsur 1 2 3 4 

Frekuensi      

Proporsi      

Proporsi kumulatif      
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Tabel Z     

SV     

 

G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

 
Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. 

Untuk menguji validitas instrument digunakan rumus Korelasi Product 

Moment: 

xyr  = 
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Keterangan: 

xyr  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X = Skor butir soal 

Y = Skor total 

N = jumlah sample 

(Husein Umar, 2002:111) 

 
Dengan kriteria pengujian jika harga hitungr    tabelr dengan  = 0,05 maka 

alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila hitungr    tabelr  

maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

 

 



30 
 

2. Uji Reabilitas Instrumen 

 
Menurut Arikunto, 2002 : 154 reliabilitas menunjuk kepada satu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Reliabel artinya dapat dipercaya. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas 

kuisioner maka digunakan rumus alpha, sebagai berikut: 

11r  = 














 2

2

1
1 t

b

K

K




 

 
Keterangan 

11r  = reabilitas instrument 

k = banyaknya butir soal 

2b  = jumlah varian butir 

2t  = varians total 

(Husein Umar, 2002:125) 

Apabila ternyata data yang diperoleh dinyatakan reliabel, maka kriteria 

penafsiran indeks korelasinya (r) dapat dilihat sebagai berikut: 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 = sangat tinggi 

Antara 0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 = cukup tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 = rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,199 = sangat rendah (tidak valid) 

Sumber: Riduwan (2004: 110). 
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H. Uji Persyaratan Linier Ganda  

Menurut Sudarmanto (2005: 124), untuk menggunakan regresi linier ganda 

sebagai alat analisis perlu dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu, apabila 

persyaratan tersebut terpenuhi, maka regresi linier ganda dapat digunakan. 

Beberapa persyaratan yang perlu diujikan sebelumnya sebagai berikut. 

 
1. Uji Persyaratan Statistik Parametrik 
 

a) Uji Normalitas  

Menurut Sudarmanto (2005: 104-123), untuk menggunakan alat analisis 

parametrik diperlukan dua persyaratan yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas.  Untuk menguji normalitas distribusi populasi diajukan 

hipotesis sebagai berikut. 

HO :  Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha :  Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji K-S 

(Kolmogorov – Smirnov), di mana Ho diterima apabila nilai Assymp. Sig 

(2-tailed) > nilai alpha yang digunakan yaitu 5%.  

 
 
b)  Uji Homogenitas 

Menurut Sudarmanto (2005, 2005: 114) uji homogenitas dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah data sampel diperoleh dari populasi yang 

bervarians homogen ataukah tidak.  Untuk melakukan pengujian 

homogenitas populasi penelitian diperlukan hipotesis sebagai berikut. 

Ho :  Data populasi bervarians homogen 

Ha :  Data populasi tidak bervarians homogen 
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Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Levene 

Statistic, dengan ketentuan terima Ho jika nilai Sig > alpha (0.05) dan 

sebaliknya. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

 

a. Uji Linieritas Garis Regresi  
 

Uji linieritas garis regresi ini digunakan untuk mengambil keputusan 

dalam memilih model regresi yang akan digunakan. Pengujian linieritas 

garis regresi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau 

analisis tabel Anova.  

Uji linieritas dengan menggunakan nilai statistik F untuk tuna cocok 

yang diperoleh dari penelitian. Adapun cara menghitung koefesien F 

tuna cocok sebagai ukuran kelinieran garis regresi dilakukan dengan 

menggunakan progam SPPS Base 10.05. Gunawan, (2005:125)dengan 

rumus: 

 
Hipotesis yang digunakan untuk menguji linieritas garis regresi tersebut 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Ho : Model regresi berbentuk linier 

Ha : Model regresi berbentuk non-linier 

 
Kriteria uji menggunakan harga koefesien signifikansi yaitu Ho 

diterima jika nilai Sig dari Deviation from linearity > 0,05 dan 

sebaliknya Ho ditolak jika Sig dari Deviation from linearity < 0,05. 
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b. Uji Multikolinearitas 
 

Uji asumsi tentang multikolinieran ini dimaksudkan untuk 

membuktikan atau menguji ada tidaknya hibungan yang linier antara 

variable bebas (independent) satu dengan variable bebas (independent) 

yang lainnya. Gunawan, (2005:136) 

Metode untuk uji multikolinieritas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode korelasi prodact moment  dari Pearson sebagai berikut: 

rxy  =
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Arukonto (2005: 75) 

rumusan hipotesis yaitu: 

H0 : tidak terdapat hubungan antarvariabel independen 

Ha : terdapat hubungan antarvariabel independen  

Kriteria hipotesis yaitu : 

Apabila rhitung < rtabel dengan dk=n dan alpa 0,05= maka H0 ditolak 

sebaliknya jika rhitung > rtabel maka H0 diterima. 

 
c. Uji Autokorelasi  
 

Pengujian autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

terjadi antar korelasi diantara data pengematan atau tidak. Gunawan, 

(2005:142) Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi hipotesis yang 

digunakan sebagai berikut: 

Ho : Tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan 

Ha : Terjadi adanya autokorelasi diantara data pengematan. 
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Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan 

menggunakan uji Durbin- Waston. Ukuran yang digunakan untuk 

menyatakan ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik 

Durbin- Waston mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data 

pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi dan sebaliknya maka 

dinyatakan terdapat autolorelasi. Rietveld dan Sunaryanto dalam 

Gunawan, (2005:143) 

 
d. Uji Heteroskedastisitas 
 

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua 

pengamatan. Gunawan, (2005:147). Pendekatan yang digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan rank 

korelasi dari Spearman. Gujarati dalam Gunawan, (2005:148). Adapun 

hipotesis yang diuji dinyatakan sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang  

menjelaskan dan  nilai mutlak dari residualnya. 

Ha : Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan  

dan  nilai mutlak dari residualnya 

 
Dengan kreteria pengujian menggunakan koefesien signifikansi yaitu 

terima Ho  apabila koefesien Sig > 0,05 maka dapat dinyatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut dan 

sebaliknya tolak Ho apabila koefesien Sig < 0,05 maka dapat 
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dinyatakan  terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan 

tersebut. Gunawan, (2005:157) 

 

I.  Pengujian Hipotesis 

 
Untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel X dan Y digunakan rumus 

korelasi Product Moment dan untuk mengukur besarnya pengaruh digunakan 

analisis regresi sedangkan untuk perhitungannya sendiri menggunakan bantuan 

program SPSS. 

 
1. Korelasi Product Moment 

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara  variabel X1, X2 dengan Y 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment yaitu: 

 r = 
})(}{)({

))((.
2222 YYnXXn

YXXYn





 

keterangan: 

r =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X  = Skor butir soal  

Y  = Skor total 

n   = Jumlah sampel 

(Arikunto, 2007: 72) 

Dengan kriteria korelasi (r) sebagai berikut: 

Antara 0,80 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi 

Antara 0,6 sampai dengan 0,779 = tinggi 

         Antara 0,40 sampai dengan 0,599 = cukup 

xy

xy
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         Antara 0,20 sampai dengan 0,399 = rendah 

Antara 0,80 sampai dengan 1,00 = sangat rendah 

(Riduwan 2006:110) 

 
2. Regresi Linier Sederhana. 

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua digunakan analisis regresi 

linear sederhana dengan persamaan sebagai berikut. 

Ŷ  = a + bX  

Koefisien regresi (a) dan (b) dihitung dengan rumus 

     
   22

2









XXn

XYXXY
a  

    
   22 







XXn

YXXYn
b  

Keterangan: 

Ŷ = subyek variabel terikat yang diproyeksikan 

X = vriabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan 

a = nlai konstanta harga Y jika X = 0 

b = subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu  

(Riduwan, 2006: 145-146) 

 
3. Regresi Linier Ganda 

Untuk menguji hipotesis ketiga menggunakan model Regresi Linier 

Berganda, dengan rumus: 

2211 XbXbaY 


 

Keterangan: 
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Ŷ  = subyek dalam variabel yang diprediksikan 

a  = Konstanta (koefisien a) 

b1b2  = Koefisien arah regresi 

X1X2  = Variabel bebas 

(Riduwan, 2006: 152) 

 


