
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

Desain penelitian ini merupakan proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksaan penelitian sesuai metode penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan cara 

memberikan perlakuan melalui layanan informasi dengan media gambar 

kepada subjek penelitian.  

Ada empat jenis desain eksperimen yaitu dapat digunakan dalam 

penelitian yaitu : pre experimental desaign, true Exsperimental desaign, 

factorial Experimental desaign, dan Quasi experimental desaign.
24

 

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian true 

Exsperimental desaign dengan jenis rondomized pretest-posttes control group 

desaign
25

. Dalam desain ini subjek dibagi kedalam dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang memiliki karakteristik 

yang sama atau homogen. Dalam desain ini kedua kelompok diberi tes awal 

(pretest) dengan tes yang sama. Kemudian kelompok eksperimen diberi 

khusus, sedangkang kelas kontrol diberi perlakuan seperti biasa. Setelah 

beberapa saat kedua kelompok diberi tes dengan tes yang sama sebagai tes 

akhir ( posttest). Hasil dari kedua tes akhir diperbandingkan ( diuji 

perbedaannya), demikian juga antara hasil tes awal dengan tes akhir pada 
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masing- masing kelompok perbedaan yang berarti (signifikan) antara kedua 

hasil akhir tes akhir , dan antara tes awal dan akhir pada kelompok 

eksperimen menunjukkan pengaruh dari perlakuan yang diberikan.
26

 Desain 

penelitian yang digunakan peneliti digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Desain penelitian 

Group  Pretest  Treatmen  Posttest  

A.( Kel.Eksperimen)  O1 Treatmen  O2 

B.( Kel. Kontrol ) O1  O2 

  

 Keterangan  

A : Kelompok eksperimen ( exsperimental group) 

B : Kelompok kontrol ( control group) 

O1 : Pengukuran pertama berupa posttest untuk mengukur pemahaman 

siswa tentang bahaya narkoba sebelum  diberi treatmen  

O2 : Pengukuran kedua berupa posttest untuk mengukr pemahaman 

siswa sesudah diberi treatmen yang diukur dengan menggunakan 

instrumen yang sama seperti pengukuran pertama. 

X : Pelaksanaan layanan informasi dengan media gambar. 

 

B. Prosedur Penelitian 

1. Pemilihan subjek penelitian yaitu kelas X IPA 1 dan X IPS 2 

2. Pemberian tes awal  (pre test) 

3. Pelaksanaan ekperimen 

4. Post test 
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Eksperimen dilaksakan setelah. Dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai pelaksana atau konselor dalam pemberian layanan informasi. 

Perlakuan atau pemberian layanan informasi diberikan sebanyak 8 kali kepada 

subjek peneliti. Adapun langkah- langkah pelaksanaan pelaksanan layanan 

informasi yang dilaksanakan.  

1. Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan penelitian ini peneliti merancang materi 

layanan informasi tentang Narkoba yang akan di sampaikan kepada siswa.  

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksaan merupakan kegiatan penyampaian materi dari 

peneliti kepada siswa, sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. 

3. Diskusi/ tanya jawab  

 Setelah selesai pemberian materi, maka peneliti mendiskusikan 

dengan para siswa dalam rangka memahami materi tentang narkoba 

4. Penutup 

 Peneliti mengakhiri kegiatan dengan membuat kesimpulan dan 

memberi penekanan- penekanan pada materi tentang narkoba 

5. Evaluasi  

 Yaitu memberikan penilaian terhadap siswa. Evaluasi 

dimaksudkan untuk melihat keberhasilan siswa dalam menerima dan 

memahami materi tentang narkoba yang telah disampaikan oleh peneliti 
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6. Pemberian tes akhir ( post  tes)  

Dilaksanakan ketika peneliti telah membahas masalah tentang 

Narkoba dengan tuntas. Hasil post tes akan menunjukkan ada atau 

tidaknya perubahan pemahaman siswa tentang Narkoba. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Penelitian ini 

dilakukan bulan september- oktober tahun 2017. Pemilihan lokasi ini didasari 

atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti terdapat di lokasi 

ini, kemudian dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini 

dapat peneliti jangkau sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di lokasi 

tersebut.  

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru, sedangkan objek penelitian ini adalah 

Efektifitas  penggunaan media gambar dalam layanan informasi untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya narkoba di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru 

 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah semua individu atau unit –unit yang menjadi target 

peneliti
27

. Populasi dalam penelitian ini adlah seluruh siswa/siswi kelas X 

berjumlah 380 yang terdiri dari 11 lokal. Melihat jumal populasi cukup besar, 
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dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena 

keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu.  

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi
28

.  Adapun pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan clauster sampling. Clauster 

sampling  digunakan untuk menentukan sample bila obyek yang akan diteliti 

sangat luas . Sedangkan utuk penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

penulis memilih menggunakan teknik simple rondom sampling. Hal ini 

dilakukan karena jumlah kelas yang begitu banyak yaitu 11 kelas yang terdiri 

dari 380 oorang siswa/i di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

Simple rondom sampling adalah cara pengambilan sample dari anggota 

populasi dengan mengunakan acak tanpa memperlihatkan strata (tinggkatan) 

dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi di 

anggap homogen ( sejenis). Teknik rondom sampling terdiri dari tiga macam 

yaitu, cara undian, cara ordinal, dan cara rondomisasi dengan tble bilangan 

rondom. 

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan cara undian yakni 

dengan cara membuat lintingan kertas sebanyak 11 kertas , kemudian 

mengambil kertas secara acak lintingan kertas tersebut untuk menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Maka dari hasil tersebut didapatkan kelas X IPA 

1 sebagai kelas ekperimen dan kelas X IPS 2 sebagai kelas konto. Sedangkan 
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untuk menentukan ukuran sample dalam penelitian ini penelis memilih 

menggunakanteknik Taro Yamane. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi 

kelas X cukup besar yaitu terdiri dari 380 siswa/i yang menyebabkan penulis 

mengunakan teknik untuk penarikan sample dengan rumus Taro Yamane di 

dalam penelitian ini rumus : 

   
 

     
  

keterangan:  

n : sampel  

N  : Populasi 

d : Perkiraan tinggkat kesalahan 
29

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes adalah cara (yang dapat dipergunakan ) atau prosedur (yang 

dapt ditempuh ) dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang 

pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkai tugas baik 

berupa pertanyaan- pertanyaan ( yang harus dijawab) atau  perintah-

perintah ( yang harus dikerjakan) oleh teste, sehingga ( atas dasar data 

yang diperoleh dari hasil tersebut ) dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkang tingkah laku atau prestasi testee, nilai mana yang dapat 
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dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainnya atau 

dibandingkan dengan nilai standar tertentu.
30

 Menurut Arikunto tes 

merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, suatu teknik pengmpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisisdokumen- dokumen tertulis , gambar, maupun untuk 

mengumpulkan data- data tentang sekolah
31

. 

 

G. Teknik Analisis Data  

1. Uji persaratan analisis data penelitian 

a. Uji homogenitas  

Uji homegenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh memiliki varians yang homogen  atau tida. Untuk menguji 

homogenitas varians kedua akan digunakan stasitik F dengan rumus : 

   
                 

                
 

Sedangkan untuk meghitung varians dari masing- masing 

kelompok digunakan rumus    
 ∑       

     
 

Keterangan  

S²   : varians sample 

X¡    :nilai kelas ekperimen atau kelas kontrol 

n     : jumlah sample
32

. 
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2. Analisis data awal (pretest) 

a. Uji kesamaan rata- rata nilai tes 

Uji ini bertujuan apakah kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol mempunyai rata-rata yang tidak berbeda pada tahap awal ini. 

Jika rata-rata kelompok itu mempunyai kondisi yang sama. Uji beda 

dalam penelitian ini mengunakan rumus “t”dengan mengunakan 

rumus sebagai berikut : 

3. Analisis data akhir (posttest) 

a. Uji tes “t” 

 Rumus yang digunkan untuk melihat perbandingan antara 

kelas eksperimen dan kesal kontrol adalah rumus test “t” berkolerasi, 

dengan rumus sebagai berikut : 

b. Peningkatan Pemahaman Siswa Tentang Bahaya Narkoba  

 Untuk meningkatkan besarnya peningkatan pemahaman siswa 

tentang bahaya narkoba dilakukan dengan menghitung koefisien 

determinasi ( KP) dengan rumus : 

KP = r² x 100% 

Keterangan  

KP  : nilai koefisien determinasi 

r²  : Nilai koefisien korelasi 

100%  : Bilangan tetap
33
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