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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian survey 

karena datanya diambil dari populasi dan sampel. Sebagaimana pendapat yang 

dikemukakan menurut Sugiyono (2017) bahwa penelitian survey sebagai 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dengan 

pendekatan yang digunakan adalah  korelasional. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SMPN 24 Buton Tengah yang berlokasi di Jln. 

Banabungi Kota Intan Desa Talaga Besar, Dusun Banabungi, Kecamatan Talaga 

Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan, dimulai pada bulan Maret 2021  

sampai dengan bulan Oktober 2021 ujian hasil penelitian. Pada bulan Maret 2021 

seminar proposal. Pada bulan Maret 2021 juga dilaksanakan izin penelitian, uji 

coba instrumen. Pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 

dilaksanakan pengambilan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah suatu kelompok yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini  

adalah siswa kelas VIII SMPN 24 Buton Tengah sebanyak 65 siswa. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2018, h.81). Pengambilan sampel untuk penelitian menurut 

Arikunto (2010) apabila subyeknya kurang dari 100, sebaiknya diambil 

semuanya, jika subyeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25% atau lebih. Sampel penelitian ini adalah total sampling karena 

jumlah sampel sama dengan jumlah populasi sehingga jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 65 siswa. 

3.4 Variabel dan Desain Penelitian 

3.4.1 Variabel Penelitian 

1) Variabel terikat (variabel dependen) merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu hasil belajar pengetahuan IPA  

terpadu (Y1) dan hasil belajar keterampilan IPA terpadu (Y2) siswa 

kelas VIII di SMPN 24 Buton Tengah. 

2) Variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, yaitupengelolaan kelas (X) siswa kelas 

VIIIdi SMPN 24 Buton Tengah. 
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3.4.2 Desain Penelitian 

Paradigma pengaruh antara variabel terikat dan variabel-variabel bebas 

dapat divisualisasikan dalam bentuk konstelasi sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

X = Pengelolaan Kelas 

Y1 = Hasil Belajar Pengetahuan 

Y2 = Hasil Belajar Keterampilan 

    = Regresi Sederhana 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Angket (Kuisioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab” (Sugiyono, 2010, h. 199). Angket digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai pengelolaan kelas pada siswa kelas VIII di SMPN 24 Buton Tengah 

tahun ajaran 2020/2021 yang didapat langsung dari responden yaitu siswa setelah 

menjawab angket atau kuisioner tersebut. 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

Sugiyono, 2016, h. 240). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

X 

Y1 

Y2 
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untuk mendapatkan data siswa dan data hasil belajar IPA terpadu yaitu nilai pada 

semester genap tahun ajaran 2020/2021 siswa kelas VIII di SMPN 24 Buton 

Tengah. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Instrumen Pengelolaan Kelas 

1) Definisi Konseptual  

 Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha keterampilan guru untuk 

menciptakan suasana dan memelihara kondisi belajar, agar dalam proses 

belajar mengajar tetap kondusif sehingga terlaksana tujuan pencapaian 

pembelajaran yang optimal. 

2) Definisi Operasional 

   Pengelolaan kelas adalah presepsi siswa tentang, pengelolaan kelas 

dan keterampilan guru IPA kelas VIII di SMPN 24 Buton Tengah untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar, agar dalam proses belajar 

mengajar tetap kondusif sehingga terlaksana tujuan pencapaian 

pembelajaran yang optimal. akan tercermin dari skor yang diperoleh setelah 

siswa menjawab indikator: 1) pengaturan tempat duduk; 2) pengaturan alat-

alat pembelajaran; 3) pengaturan kebersihan dan keindahan kelas; 

4)pengelolaan kelompok; 5) menunjukan sikap tanggap; 6) memberi dan 

memusatkan perhatian; 7) memberikan  petunjuk dan tujuan yang jelas. 
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3) Kisi-kisi Instrumen 

   Berdasarkan indikator yang ada pada definisi operasional  

pengelolaan kelas, selanjutnya disusun kisi-kisi instrumen penelitian sebagai 

berikut:   

Tabel 3.1.1 Kisi-kisi Angket Pengelolaan Kelas 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Nomor Item 

Instrumen 

Jumlah 

Item 

Instrumen 

P
e
n

g
e
lo

la
a
n

 K
e
la

s 

Pengaturan tempat duduk 1,2,3,4  4 

Pengaturan alat-alat 

pembelajaran 

5,6,7 3 

Pengaturan kebersihan dan 

keindahan kelas 

8,9,10,11 4 

Pengelolaan kelompok 12,13,14 3 

Menunjukan sikap tanggap 15,16,17,18,19,20 6 

Memberi dan memusatkan 

perhatian 

21,22,23,24,25 5 

Memberikan  petunjuk dan 

tujuan yang jelas 

26,27,28,29,30 5 

Jumlah Total 30 

   

 

Tabel 3.1.2 Kisi-kisi Final Angket Pengelolaan Kelas 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Nomor Item 

Instrumen 

Jumlah 

Item 

Instrumen 

P
e
n

g
e
lo

la
a
n

 K
e
la

s 

Pengaturan tempat duduk 1,2,4  3 

Pengaturan alat-alat 

pembelajaran 

6,7 2 

Pengaturan kebersihan dan 

keindahan kelas 

9,10,11 3 

Pengelolaan kelompok 12,13,14 3 

Menunjukan sikap tanggap 15,16,17,18,19,20 6 

Memberi dan memusatkan 

perhatian 

21,22,24 3 

Memberikan  petunjuk dan 

tujuan yang jelas 

26,27,28,29,30 5 

Jumlah Total 25 
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3.7 Validitas Dan Reabilitas Instrumen Penelitian 

3.7.1 Validitas Instrumen 

Validitas atau kesahihan adalah menunjukan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid measure if it successfully measure 

the phenomenon). “Menurut Arikunto (2013) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument.” Untuk mengukur 

validitas butir soal dalam penelitian ini digunakan rumus person product moment 

adalah: 

    
     (  )(  )

√*     (  ) + *       (  ) +
 

Ket: 

rxy  = Koefisien antara variabel X dan Y  

 X  = jumlah skor butir 

 Y  = jumlah skor total 

ƩXY= Jumlah perkalian antara skor X dan skor Y 

ƩX
2
  =Jumlah kuadrat dari skor butir 

ƩY
2
= Jumlah kuadrat dari skor total 

N    = Jumlah sampel(Jamaludin,2020,  h.9) 

3.7.2 Reabilitas Instrumen 

Sebuah alat ukur atau pernyataan dalam angket dikategorikan 

reliabel.Jika alat ukur yang digunakan dapat mengukur secara konsisten atau 

stabil meskipun pernyataan tersebut diajukan dalam waktu yang berbeda.Uji 

reliabilitas dilakukan terhadap butir instrumen atau pernyataan yang sudah valid. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 
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samadengan menggunakan alat pengukur yang sama. Koefisien reliabilitas 

instrumen dihitung dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Variansi butir 

dan variansi total instrumen dihitung dengan menggunakan rumus yaitu: 

   (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

 

Ket     : 

rn : Koefisien reliabilitas instrumen 

∑  
 
 : Jumlah varians tiap-tiap item, dengan rumus untuk 

varians tiap item sebagai berikut. 

  
   

∑  
  (

(∑  )
 

 
)

 
 

  
  : Variasi total, dengan rumus untuk varians total sebagai 

berikut.  

  
   

∑  
  (

(∑  )
 

 
)

 
 

K : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

N  : Banyaknya responden (Triana, 2013,h.187) 

 

Kemudian hasil perhitungan r11 yang diperoleh diinterpretasikan dengan 

tingkat keandalan koefisiensi korelasi sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria Uji Reliabilitas 

Hasil Perhitungan Derajat Reabilitas 

r11< 0,20 Sangat Rendah 

0,20<r11< 0,40 Rendah 

0,40<r11< 0,60 Sedang 

0,60<r11< 0,80 Tinggi 

0,80<r11< 1,00 Sangat Tinggi 

 

Keputusannya dengan melihat nilai signifikannya. Jika nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,60 maka angket dinyatakan reliabel atau konsisten. Sebaliknya, jika 

nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak 

konsisten 
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3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis data secara deskriptif untuk memperoleh gambaran karakteristik 

penyebaran skor setiap variabel yang diteliti. Analisis deskriptif digunakan dalam 

hal penyajian data, ukuran sentral yang meliputi mean, modus, median,dan grafik. 

Ukuran penyebaran meliputi varians dan simpangan baku. Kemudian dilanjutkan 

dengan analisis regresi untuk melihat pengaruh pengelolaan kelas terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA terpadu. 

 

3.8.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji persyaratan analisis yang digunakan adalah uji normalitas. Uji 

normalitas dengan menggunakan teknik Lilliefors dan uji linearitas dengan 

menggunakan uji Anova. Program yang digunakan adalah paket data analisis yang 

terdapat pada Microsoft Excel dan SPSS. 

3.8.3 Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan cara analisis 

regresi linear sederhana yaitu hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

 

3.9 Hipotesis Statistik 

1. H0 : βy1x = 0; (X tidak berpengaruh terhadap Y1) 

H1 : βy1x ≠ 0; (X berpengaruh terhadap Y1) 

2. H0 : ßy2x = 0; (X tidak berpengaruh terhadap Y2) 

 H1 : ßy2x ≠ 0; (X berpengaruh terhadap Y2) 

 

 


