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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Bentuk Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah korelasi karena data yang diperoleh 

diwujudkan dalam bentuk angka yang kemudian dianalisis dengan 

menggunakan rumus-rumus statistik. Data dan informasi yang ingin diprtoleh 

dari lapangan untuk kemudian dideskripsikan adalah tentang  pengaruh 

layanan penguasaan konten terhadap kebiasaan belajar siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.  

 

B. Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Pemelihan 

lokasi ini di dasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti 

ada di lokasi ini. Selain  itu, dari segi pertimbangan waktu dan dana, lokasi 

penelitian ini dapat penulis jangkau sehingga penulis dapat melakukan 

penelitian di lokasi tersebut. Waktu penelitian ini akan dilakukan apabila judul 

sudah diterima atau setelah ujian proposal yaitu pada tanggal 22 Oktober s/d 

29 Oktober 2017. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Sabjek penelitian ini adalah siswa disekolah Menengah Atas Negeri 12 

Pekanbaru dan objek penelitiannya adalah pengaruh layanan penguasaan 

konten terhadap kebiasaan belajar sisiwa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

12 Pekanbaru. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keselurah subjek penelitian.
21

 Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 12 Pekanbaru yang berjumlah 165 

orang siswa. Mengingat populasi dalam penelitian ini cukup besar, sementara 

kemampuan dan kesempatan penulis terbatas, maka dalam penelitian ini 

penulis melakukan penarikan sampel sebesar 20% dari populasi. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan random sampling. 

Sehingga dari penarikan sampel sebesar 20% tersebut didapatkan sampel 

sebanyak 33 siswa.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui: 

a. Angket  

Anget merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden yang 

telah ditentukan.
22

 Angket berisi pertanyaan yang menyangkut tentang 

tanggapan pemustaka terhadap penerapan sanksi administrative 

pengembalian bahan pustaka. Pertanyaan dususun dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip penulisan angket seperti isi dan tujuan pertanyaan, bahasa 

yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, panjang pertanyan, urutan 

pertanyaan, penampilan fisik angket dan sebagainya. 
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Angket disusun sedemikian rupa dengan mengikuti skala rekor 

dimana setiap pernyataan memiliki lima alternatif jawaban. Alternatif 

jawaban untuk kedua data tersebut adalah selalu, sering, kadang-kadang, 

jarang, tidak pernah. 

Untuk menganalisis data setiap alternatif jawaban diberikan bobot 

sebagai berikut: 

Selalu = 5 

Sering = 4 

Kadang-kadang = 3 

Jarang = 2 

Tidak pernah = 1
23

 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia 

terbentuk catatan harian, keterangan dan laporan.
24

 Dokumentasi dari 

pihak tata usaha untuk memperoleh data-data tentang sarana dan prasarana 

sekolah, keadaan siswa dan guru, kurikulum yang digunakan, dan riwayat 

sekolah serta arsip-arsip ataupun catatan lainnya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan skala. 

Skala tersebut kemudian diberi skor berdasarkan model skala likert yang 
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telah dimodifikasi. Adapun kategori jawaban untuk skala keaktifan 

mengikuti layanan penguasaan konten dan kebiasaan belajar siswa adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III.1 

Pemberian Skor Pilihan Jawaban pada Pernyataan  Keaktifan 

Mengikuti Layanan Penguasaan Konten 

dan Kebiasaan Belajar 

 

No Pernyataan 

Jawaban Nilai 

1 SL 5 

2 SR 4 

3 KK 3 

4 JR 2 

5 TP 1 

 

Angket yang akan digunakan dalam mengumpulkan data 

penelitian, terlebih dahulu haruslah dilakukan uji coba untuk menguji 

validitas dan reliabilitas angket tersebut. 

2. Validitas 

Sugiyono menyatakan bahwa instrument yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur.
25

 Untuk mengetahui validitas instrumen bila harga 

korelasi < 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut 

tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. 
26

 Rumus untuk 

mengukur tingkat validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Karl Pearson dengan bantuan 
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program SPSS 16.0. Rumus penghitungan r product moment sebagai 

berikut:
27
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Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi product moment 

N  = Jumlah responden 

Σ X = Jumlah skor tiap-tiap item 

Σ Y  = Jumlah skor total item 

Σ XY  = Jumlah hasil antara skor tiap item dengan skor total 

Σ X2  = Jumlah kuadrat skor item 

Σ Y2 = Jumlah kuadrat skor total 

3. Kontribusi Pengaruh Variabel  X terhadap Variabel Y 

Untuk menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap 

variabel Y dengan rumus: 

KP = r
2 

X 100 % 

Keterangan: 

KP = nilai Koefisien Determinan 

r
2 

= nilai Koefisien Korelasi.
28

 

Dalam memproses data, peneliti menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS Versi 16.0 for windows. 
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