
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bagian ketiga ini akan membahas beberapa hal mengenai metode penelitian, 

populasi, sampel, teknik pengambilan sampel dan variabel penelitian. Beberapa 

hal lain yang perlu juga dibahas dalam bab ini antara lain definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data, uji persyaratan instrumen, teknik analisis data, 

dan uji hipotesis. Pembahasannya secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian-

bagian berikut ini. 

 

A. Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan 

objek atau subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak. Penelitian ini memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara statistik. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional 

(asosiatif) dengan pendekatan ex post facto dan survey. Penelitian dengan 

pendekatan ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

suatu peristiwa yang terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk 
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mengetahui faktor-faktor  yangdapat menimbulkan hal tersebut. Sedangkan 

pendekatan survey adalah penyelidikan yang digunakan untuk mendapatkan data 

dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data (Sugiyono, 2010:12). 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

Bagian ini akan mengemukakan secara lebih rinci tentang populasi dan sampel 

dalam penelitian ini. Pada pembahasan sampel akan dibagi tentang teknik 

penentuan besarnya sampel dan teknik pengambilan sampel tersebut. Adapun 

penjelasannya lebih rinci akan dijelaskan berikut ini. 

 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI  IPS yang terdiri dari empat 

kelas, yaitu kelas XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3, dan XI IPS 4  semester ganjil 

SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 156 siswa. 

 

Tabel 5. Data Jumlah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun  

Ajaran 2012/2013. 

 

No Kelas 
Jumlah siswa yang menjadi 

populasi 

1 XI IPS 1 38 

2 XI IPS 2 39 

3 XI IPS 3 39 

4 XI IPS 4 40 

Jumlah 156 orang siswa 

Sumber : SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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Berdasarkan tabel 5 di atas, maka diperoleh jumlah siswa yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 156 siswa yang berasal dari 4 kelas, yaitu XI IPS 1 

– XI IPS 4. 

 

2. Sampel 

Pengambilansampel dalam penelitian ini menggunakan rumus T.Yamane.Alasan 

menggunakan rumus tersebut adalah untuk mendapatkan sampel yang 

representatif dan lebih pasti atau mendekati populasi yang ada. Rumus T.Yamane 

adalah sebagai berikut : 

n = ……………………..… (1) 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d
2 

= Presisi yang ditetapkan 

(Riduwan, 2005:65) 

 

Berdasarkan populasi 156 siswa yang ditetapkan dengan presisi sebesar 5%, maka 

besarnya sampel pada penelitian ini adalah : 

n =  

n =  

n = 112,23 

dari hasil di atas dibulatkan menjadi 112 orang siswa. 
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3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling 

dengan menggunakan proportional random sampling.Probability sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.Besarnya 

sampel dari masing-masing kelas dilakukan dengan memakai rumus berikut. 

Jumlah Sampel Tiap Kelas =  x Jumlah sampel  …….(2) 

 

Tabel 6. Perhitungan Proporsi Sampel Setiap Kelas. 

No Kelas Perhitungan  Sampel 

1 XI IPS 1 n = 38/156 x 112 = 27,28 27 

2 XI IPS 2 n = 39/156 x 112 = 28 28 

3 XI IPS 3 n = 39/156 x 112 = 28 28 

4 XI IPS 4 n = 40/156 x 112 = 28,71 29 

Jumlah 112 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2013 

 

Berdasarkan tabel 6, didapat hasil perhitungan untuk proporsi sampel kelas XI 

IPS 1 sebanyak 27 siswa, XI IPS 2 sebanyak 28 siswa,  XI IPS 3 sebanyak 28 

siswa, dan  XI IPS 29 siswa, sehingga seluruh sampel berjumlah 112 siswa. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini ada dua yaitu : 

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas  dalam penelitian ini adalah persepsi siswa tentang metode 

mengajar guru  (X1) dan lingkungan belajar di sekolah (X2). 
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2. Variabel terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi (Y). 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu apabila 

dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan, akan tetapi tidak semua 

perubahan terjadi. Jadi hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar 

dan hasil belajar sebagai produk dari proses belajar, maka didapat hasil 

belajar. 

2. Metode Mengajar Guru 

Metode mengajar adalah suatu cara atau teknik mengajar topik-topik 

tertentu yang disusun secara teratur dan logis, hal ini berlaku baik bagi 

guru maupun siswa. Semakin baik metode yang dipakai, semakin efektif 

pula pencapaian tujuan belajar. 

3. Lingkungan Belajar di Sekolah 

Lingkungan belajar di sekolah adalah segala sesuatu yang berada di luar 

diri anak yang bisa mendukung kegiatan belajar di sekolah. Lingkungan 

belajar di sekolah yang kondusif  akan sangat membantu siswa untuk lebih 

giat belajar. 
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Tabel 7. Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

1 Metode 

Mengajar 

Guru  (X1) 

1. Guru 

bersifat 

netral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan 

umum 

dalam 

mengajar 

 

 

 

 

 

3. Unsur-

unsur 

inovatif 

1. Memberi hak yang sama 

pada siswa 

2. Transparan dalam 

mengajar 

3. Penjelasan yang masuk 

akal 

4. Membantu memahami 

arti dan konsep dari 

mata pelajaran 

5. Semua pertanyaan 

diarahkan ke guru 

 

6. Guru memfokuskan 

perhatian siswa 

7. Menjelaskan materi 

pelajaran dengan jelas 

8. Guru mengajar tepat 

waktu 

9. Mengajar menggunakan 

metode 

 

10. Guru menggunakan 

metode yang bervariasi 

 

Interval  

 

2 

 

Lingkungan 

belajar di 

sekolah  

(X2) 

 

1. Suasana 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Keadaan 

 

1. Letak sekolah dengan 

pusat keramaian 

 

2. Ketersediaan sarana dan 

prasarana di sekolah 

yang dapat menunjang 

kegiatan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

3. Sarana belajar di dalam 
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No Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

kelas 

 

 

 

 

3. Hubungan 

guru 

dengan 

siswa 

 

 

 

4. Hubungan 

siswa 

dengan 

siswa. 

 

kelas 

4. Prasarana di dalam 

kelas, misal ventilasi 

dan penerangan 

 

5. Interaksi antara guru dan 

siswa di sekolah 

6. Guru memberikan 

bantuan jika siswa 

mengalami kesulitan 

belajar 

 

7. Hubungan antar siswa. 

3 Hasil belajar 

(Y) 

Hasil tes atau 

ujian pada 

mata 

pelajaran 

ekonomi. 

Besarnya hasil nilai ujian  mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas 

XI IPS. 

Interval 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah : 

1. Metode Kuesioner atau Angket 

Angket digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi siswa 

tentang metode mengajar guru dan pendapat mereka mengenai lingkungan 

sekolah tempat dimana mereka belajar. Hasil angket ini kemudian akan 

memberikan informasi, apakah metode yang dipakai guru dalam mengajar telah 

sesuai dengan keadaan kelas dan keadaan siswa sehingga siswa mengerti materi 

apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu juga akan diperoleh informasi 

Tabel 7. Lanjutan 
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pendapat mereka tentang lingkungan sekolah mereka, apakah nyaman dan 

kondusif sehingga akan menunjang lancarnya kegiatan proses pembelajaranm 

tersebut 

 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar, 

penulis menggunakan alat bantu daftar nilai akhir mata pelajaran Ekonomi siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2012/2013 pada guru bidang 

studi Ekonomi. 

 

3. Metode Observasi 

Metode observasi yaitu peneliti datang ke obyek penelitian, metode ini 

digunakan untuk mengetahui keadaan disiplin dan lingkungan belajar di 

sekolah. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan yang ada di 

lapangan pada saat mengadakan penelitian pendahuluan yaitu untuk 

mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran di dalam kelas dan 

kelengkapan sarana prasarana yang ada di sekolah . 

 

4. Metode Wawancara 

Saat melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara atau memberikan 

beberapa pertanyaan terkait cara mengajar guru dan bagaimana keadaan 

lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Natar kepada siswa, khususnya  siswa kelas 

XI IPS.  
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F. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian (Angket) 

 

Alat ukur atau instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mendapatkan data penelitian, dapat berbentuk test atau nontest (contohnya 

kuesioner, pedoman observasi dan wawancara).Sedangkan pengumpulan data 

yang baik akan dapat dipergunakan untuk pengumpulan data yang obyektif dan 

mampu menguji hipotesis penelitian. Ada dua syarat pokok untuk dapat dikatakan 

sebagai alat pengumpulan data yang baik, yaitu uji validitas dan reliabilitas. 

 

1. Uji Validitas Angket 

Uji validitas instrumen ini digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dapat mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Metode uji validitas angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Product Momentdengan rumus 

sebagai berikut. 

rxy= 
–

–

……………………  (3) 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

n = jumlah sampel yang diteliti 

X = jumlah skor X 

Y = jumlah skor Y 

XY =  jumlah product gejala X dan Y 

(Riduwan dan Sunarto, 2009:80) 
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Tabel 8. Interprestasi Koefisien Korelasi Nilai r 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 

0,600 – 0,7999 

0,400 – 0,5999 

0,200 – 0,3999 

0,000 – 0,1999 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup kuat 

Rendah 

Sangat rendah 

(Riduwan dan Sunarto, 2009:81) 

 

Berdasarkan analisis tabel 8, jika diperoleh hasil perhitungan interval koefisien 

antara 0,800-1,000 maka tingkat hubungan antara variabel tersebut dikatakan 

sangat kuat, jika hasil perhitungan ada di interval koefisien antara 0,600-0,7999, 

maka tingkat hubungan variabel dikatakan kuat, interval koefisien antara 0,400-

0,5999 maka tingkat hubungan cukup kuat, sedangkan jika interval koefisien 

antara 0,200-0,3999 dikatakan rendah dan yang terakhir, tingkat hubungan 

dikatakan sangat rendah bila hasil perhitungan interval koefisien ada di 0,000  

hingga 0,1999. 

 

Dengan kriteria pengujian apabila rhitung> rtabel maka alat ukur tersebut dinyatakan 

valid, sebaliknya jika rhitung<rtabel  makaalat ukur tersebut dinyatakan  tidak valid 

dengan α = 0,05 dan dk = n (Sugiyono, 2008:177).Dengan demikian seluruh butir 

angket dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk pengambilan data 

penelitian jika hasil perhitungan rhitung> rtabel. Berikut disajikan tabel hasil uji 

validitas angket pada 15 responden dengan 15 item pernyataan dengan besarnya 

rtabel = 0,444. 
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Tabel 9. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel X1 

No rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 0.473 0.444 rhitung > rtabel Valid 

2 0.645 0.444 rhitung > rtabel Valid 

3 0.587 0.444 rhitung > rtabel Valid 

4 0.582 0.444 rhitung > rtabel Valid 

5 0.448 0.444 rhitung > rtabel Valid 

6 0.556 0.444 rhitung > rtabel Valid 

7 0.507 0.444 rhitung > rtabel Valid 

8 0.478 0.444 rhitung > rtabel Valid 

9 0.572 0.444 rhitung > rtabel Valid 

10 0.764 0.444 rhitung > rtabel Valid 

11 0.456 0.444 rhitung > rtabel Valid 

12 0.778 0.444 rhitung > rtabel Valid 

13 0.808 0.444 rhitung > rtabel Valid 

14 0.792 0.444 rhitung > rtabel Valid 

15 0.268 0.444 rhitung <rtabel Tidak Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2013 

Berdasarkan tabel 9 terdapat 1 soal yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal 

tersebut di drop.Dengan demikian, angket yang digunakan dalam penelitian 

berjumlah 14 soal. 

Tabel 10. Hasil Analisis Uji Validitas Angket untuk Variabel X2 

No rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 0.496 0.444 rhitung > rtabel Valid 

2 0.641 0.444 rhitung > rtabel Valid 

3 0.776 0.444 rhitung > rtabel Valid 

4 0.811 0.444 rhitung > rtabel Valid 

5 0.442 0.444 rhitung <rtabel Tidak Valid 

6 0.848 0.444 rhitung > rtabel Valid 

7 0.664 0.444 rhitung > rtabel Valid 

8 0.189 0.444 rhitung <rtabel Tidak Valid 

9 0.642 0.444 rhitung > rtabel Valid 

10 0.571 0.444 rhitung > rtabel Valid 

11 0.450 0.444 rhitung > rtabel Valid 

12 0.583 0.444 rhitung > rtabel Valid 

13 0.674 0.444 rhitung > rtabel Valid 

14 0.461 0.444 rhitung > rtabel Valid 

15 0.650 0.444 rhitung > rtabel Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2013 
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Berdasarkan tabel 10 terdapat 2 soal yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal 

tersebut di drop.Dengan demikian, angket yang digunakan dalam penelitian 

berjumlah 13 soal. 

 

2. Uji Reliabilitas Angket 

Reliabilitas menunjukkan kepada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah baik.Untuk mengetahui tingkat reliabilitas kuesioner maka 

digunakan rumus alpha, sebagai berikut. 

 

r11 = [ ][1- ]   ……………………… (4) 

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

 = jumlah varians butir 

 = varian total 

 k = banyaknya butir pertanyaan 

(Arikunto, 2006:196) 

 

Kriteria pengujian apabila rhitung> rtabel dengan taraf kesalahan 0,05 dan dk = n 

maka angket memenuhi syarat reliabel,jika rhitung< rtabel  maka tidak reliabel. 

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan interprestasi nilai besarnya : 

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

2. Antara 0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi 

3. Antara 0,400 sampai dengan 0,6999 = cukup 

4. Antara 0,200 sampai dengan 0,3999 = rendah 

5. Antara 0,000 sampai dengan 0,1999 = sangat rendah 

(Arikunto, 2006:276). 
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Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket untuk Variabel X1 

 

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas X1 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 15 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2013 

 

Berdasarkantabel 11, menunjukkan bahwa harga koefisien alpha dihitung untuk 

variabel persepsi siswa tentang metode mengajar guru (X1) > 0,444 maka dapat 

disimpulkan bahwa angket atau alat pengukur data tersebut bersifat 

reliabel.Dengan demikian, semua pernyataan untuk variabel X1 dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

 

Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket untuk Variabel X2 

 

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas X2 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.869 15 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2013 

 

Berdasarkan tabel 12, menunjukkan bahwa harga koefisien alpha dihitung untuk 

variabel lingkungan belajar di sekolah  (X2) > 0,444 maka dapat disimpulkan 

bahwa angket atau alat pengukur data tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, 
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semua pernyataan untuk variabel X2 dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil angket (kuesioner), 

observasi (pengamatan), dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. 

 

1. Uji Persyaratan Analisis 

 

a. Uji Normalitas 

Alat analisis parametrik memerlukan dua uji persyaratan yaitu uji normalitas dan 

uji homogenitas.Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok 

yang dijadikan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak.Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov.Hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. 

H0= data penelitian berdistribusi normal 

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal 

 

Berdasarkan sampel yang akan diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi 

normal atau tidak, kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 
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1) Tolak H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) < 0,05 berarti distribusi 

sampel tidak normal. 

2) Terima H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) > 0,05 berarti distribusi 

sampel normal. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi 

yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah uji Levene Statistic dengan model Anova hipotesis untuk uji homogenitas 

adalah sebagai berikut. 

H0 = data penelitian adalah homogen 

H1 = data penelitian adalah tidak homogeni. 

 

Dengan kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1) Tolak H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) < 0,05 berarti distribusi 

sampel tidak homogen. 

2) Terima H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) > 0,05 berarti distribusi 

sampel homogen. 

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis ke-1 dan ke-2 digunakan model korelasi product 

moment, dengan rumus sebagai berikut. 
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rxy= 
–

–

…………………. (5) 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

n = jumlah sampel yang diteliti 

X = jumlah skor X 

Y = jumlah skor Y 

XY =  jumlah product gejala X dan Y 

(Riduwan dan Sunarto, 2009:80) 

 

Setelah diperoleh besarnya koefisien korelasi product moment (r), maka untuk 

menguji signifikansi koefisien korelasi dihitung dengan statistik t dengan rumus 

sebagai berikut. 

t = ……………….……….. (6) 

 

Kriteria pengujian  hipotesis tolak H0 jika thitung> ttabel dengan dk = n-2 dan  

α = 0,05.Sedangkan untuk menguji hipotesis ke-3 digunakan model korelasi 

ganda atau multiple, rumusnya adalah sebagai berikut. 

Rx1x2.y= …………….. (7) 

Keterangan : 

Rx1x2.y = korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan    

variabel Y 

ryx1 = korelasi product moment antara X1 dengan Y 

ryx2 = korelasi product moment antara X2 dengan Y 

rx1x2 = korelasi product moment antara X2 dengan X2 

(Sugiyono, 2008:233) 
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Setelah diperoleh besarnya koefisien korelasi multiple (R), maka untuk menguji  

signifikansi koefisien korelasi dihitung dengan statistik F. 

 

F = ………………….. (8) 

 

Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika Fhitung > Ftabel, terima H0  jika 

Fhitung< Ftabel. Untuk distribusi F diambil dk = n-k-1 dengan α = 0,05 (Sudjana, 

2005:385). 

 

Tabel 13. Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,00 

0,60 – 0,799 

0,40 – 0,599 

0,20 – 0,399 

0,00 – 0,199 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup kuat 

Rendah 

Sangat rendah 

(Sugiyono, 2008:250). 

 

Berdasarkan tabel 13, jika diperoleh hasil perhitungan interval koefisien antara 

0,80-1,00 maka tingkat hubungan antar variabel tersebut dikatakan sangat kuat, 

jika hasil perhitungan 0,60-0,799 tingkat hubungan variabel dikatakan kuat, 

interval koefisien antara 0,40-0,599maka tingkat hubungan cukup kuat, 

sedangkan jika interval koefisien antara 0,20-0,399 dikatakan rendah dan yang 

terakhir, tingkat hubungan dikatakan sangat rendah bila hasil perhitungan interval 

koefisien ada di 0,00 hingga 0,199. 

 

 


