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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 25 

November 2017 dan bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini ialah siswa dan guru ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini ialah 

pengaruh keterampilan guru memberi penguatan dalam meningkatkan 

motivasi siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
52

 

Populasi penelitian ini ialah seluruh siswa kelas XI IPS yang 

berjumlah 173 orang siswa di Sekolah Menangah Atas Negeri 12 

Pekanbaru. Populasi terdiri dari beberapa kelas dan guru ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru yang berjumlah 3 orang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
53

 Pengambilan 

sampel dengan taraf kesalahan sebesar 10% dengan tingkat ketelitian 90%. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah dengan 

menggunakan  “Simple Random Sampling”. Selanjutnya untuk 

menghitung besar sampel tersebut dengan menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut:  

N = N
 

       

N = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

E = tingkat kesalahan pengambilan sampel  

Berdasarkan rumus yang dipaparkan maka : 

N = 
   

             
 

N = 
   

              
 

N = 
   

      
 

N = 
   

    
 

N = 63 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
54

 Angket akan berfungsi dengan baik jika 

digunakan untuk mengukur sikap atau hal-hal yang menjadi kebiasaan 

atau rutinitas responden.
55

 Melalui angket ini maka dapat mengumpulkan 

data mengenai keterampilan guru memberi penguatan dan motivasi belajar 

siswa di Sekolah Menengah Atas 12 Negeri Pekanbaru.  

2. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek
56

. Observasi ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, untuk mendapatkan data pendukung tentang pemberian 

penguatan yang dilakukan oleh guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru 

3. Dokumentasi  

Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data yang 

menyangkut dengan keadaan guru, siswa dan prasarana sekolah. 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada 

subjek penelitian.
57
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E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas 

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat keandalan atau 

keshahihan (ketepatan) suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, validitas 

dapat diketahui dengan melakukan analisis faktor, yaitu dengan 

mengkorelasikan antara skor instrument dengan skor totalnya. Hal ini 

dilakukan dnegan korelasi product moment. Rumus yang dapat digunakan 

nilai asli sebagai berikut:
58

 

     
             

√[           ][           ]
 

Keterangan : 

r = Koefesien validitas 

N = Banyaknya siswa 

X = Skor item 

Y = Skor total 

Setelah setiap butir soal instrumen dihitung besarnya koefesien dengan 

skor totalnya, maka langkah selanjtnya adalah menghitung uji-t dengan 

rumus sebagai berikut:
59

 

thitung 
 √   

√     

keterangan: 

t = nilai t hitung 

r = koefesien korelasi r hitung 
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n = jumlah responden 

selanjutnya membandingkan nilai thitung dan ttabel guna menentukan 

apakah butir soal tersebut valid atau tidak, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Jika thitung ttabelmaka butir soal tersebut tidak valid 

b. Jika thitung ttabelmaka butir soal tersebut valid 

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan instrumen 

atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut. Suatu alat 

evaluasi (instrumen) dilakukan baik bila reliabilitasnya tinggi. Untuk 

mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, sedang atau 

rendah dapat dilihat dari nilai koefesien reliabilitasnya dengan rumus: 

r11 = [
 

   
] [  

    

   
] 

 keterangan: 

r11 = koefesien reliabilitas 

Si= standar deviasi butir ke-i 

St= standar deviasi skor total 

N = jumlah soal tes yang diberikan
60

 

F. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisa data yang digunakan sudah 

jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karna datanya kuantitatif, 
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maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia.
61

 

Setelah data terkumpul melalui angket, untuk masing-masing alternatif 

jawaban dicari persentase jawabannya pada item pertanyaan masing-masing 

variabel dengan rumus : 

P= 
 

 
 x 100% 

Keterangan : 

P = angka persentase 

F = Frekuensi yang dicari 

N = Number of case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu) 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel X 

(keterampilan memberi penguatan) dengan variabel Y (motivasi belajar) 

diukur dengan skala nilai yaitu : 

1. Selalu  (SL) akan diberi skor 4 

2. Sering (S) akan diberi skor 3 

3. Kadang-Kadang (KD) akan diberi skor 2 

4. Tidak Pernah (TP) akan diberi skor 1
62

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkaputulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

1. 81 % - 100 % dikategorikan sangat baik 

2. 61 % - 80 % dikategorikan baik 

3. 41 % - 60 % dikategorikan cukup baik 

4. 21 % - 40 % dikategorikan tidak baik 
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5. 0 % - 20 % dikategorikan sangat tidak baik
63

 

G.   Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normalitas distribusi. Data 

yang baik adalah residual yang berdistibusi normal. Alat diagnostik yang 

dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data adalah normal 

probability plot dan kolmogorov smirnov. Plot ini membandingkan nilai 

observasi dengan nilai yang diharapkan dari suatu distribusi normal. Jika 

plotting data aktual terletak pada garis diagonal tersebut atau 

mendekatinya, berarti data tersebut normal.Sebaliknya jika plotting data 

akrual berada jauh dari garis diagonal, berarti data penelitian tersebut 

tidak distribusi normal.Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal.Untuk menguji apakah 

distribusi residu normal ataukah tidak maka dapat dilakukan metode uji 

kolmogorov-smirnov.
64

 

b. Uji Linieritas 

Kemudian dilakukan uji linearitas, hipotesis yang diuji adalah: 

 Ha: Distribusi yang diteliti tidak mengikuti bentuk linier 

 Ho: Distribusi data  yang diteliti mengikuti bentuk linier 
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Dasar Pengambilan Keputusan: 

 Jika probabilitas > 0,05 Ha diterima Hoditolak 

 Jika probabilitas < 0,05 Haditerima Hoditerima 

c. Uji Hipotesis 

Besarnya koefisien korelasi dapat di interpensikan dengan 

menggunakan rumus table nilai “r” product moment.
65

 

   Df= N – nr 

 Keterangan: 

 N  = Number of case 

 Nr = Banyaknya table yang dikorelasikan 

Membandingkan rₒ(observasi) dari hasil perhitungan rt(tabel) dengan 

ketentuan: 

1. Jika rₒ > rt  maka Hₐ diterima, Hₒ ditolak 

2. Jika rₒ < rt  maka Hₒ diterima, Hₐ ditolak 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

dengan rumus: 

KD = R
2 
x 100%

32 

 
Dimana: 

 KD  = Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu 

 R
2 

= R square. 
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Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan  

bantuan perangkat computer melalui program SPSS (Statisfical Package 

for Social Sciences) versi 19,0  yang merupakan salah satu program 

computer yang digunakan dalam mengolah data statistik. 

 

 


