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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 yang berlokasi di 

Sekolah Menengah Kejuruan Labor Binaan FKIP UNRI Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru kewirausahaan dan 

siswa kelas XI khusus Sekolah Menengah Kejuruan Labor Binaan FKIP 

UNRI Pekanbaru, yang terdiri dari tiga kelas khusus (XI RPL, XI TKJ, dan XI 

AKT 3) dengan jumlah 54 siswa. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah 

Pengaruh Penggunaan Media Online terhadap Kreativitas Siswa pada mata 

pelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Labor Binaan FKIP 

UNRI Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
27

 Populasi pada 

penelitian ini adalah siswa kelas XI khusus Sekolah Menengah Kejuruan 

Labor Binaan FKIP UNRI Pekanbaruyang terdiri dari tiga kelas dengan 

jumlah sebanyak 54 siswa. 
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Sampel adalah sebagian wakil atau populasi yang diteliti.
28

Apabila 

subjek kurang dari 100, lebih baik di ambil semuanya, sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Jadi, sampel dalam penelitian diambil dari 

keseluruhan jumlah populasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut :  

1. Angket   

Angket merupakan suatu alat pengumpulan informasi dengan cara 

memberi seperangakat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya.
29

 Angket terdiri dari dua jenis yaitu 

angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka adalah angket yang 

disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan 

isian sesuai kehendak dan keadaannya, sedangkan angket tertutup adalah 

angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden 

diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik 

dirinya dengan cara member tanda silang atau tanda checklist.
30

Dalam 

penelitian ini penulis memilih menggunakan angket tertutup yang di 

berikan kepada siswa sebagai responden. Untuk memudahkan responden 

dalam memberikan skor, penulis memberikan kriteria batasan sebagai 

berikut :  
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1. Sangat sering  (SS)   Dengan skor 5  (Rentang nilai 85-100)  

2. Sering   (S)     Dengan skor 4 (Rentang nilai 70-84) 

3. Kadang-kadang  (KD)   Dengan skor 3 (Rentang nilai 55-69) 

4. Jarang   (TS)   Dengan skor 2 (Rentang nilai 40-54) 

5. Tidak Pernah  (TP)  Dengan skor 1 (Rentang nilai 0-39) 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen 

yang telah ada terutama yang terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan 

Labor Binaan FKIP UNRI Pekanbaru. Data tersebut mengenai profil 

sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, serta sarana dan prasarana.  

E. Uji Validitas dan Reabilitas  

1. Uji validitas 

Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu instrumen
31

. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Adapun rumus yang 

digunakan adalah product moment dari pearson. 

                        rxy  
∑    ∑    ∑   

√{∑    ∑     }{∑     ∑    }

 

            keterangan  : 

            rxy  = koefisien korelasi product moment 

            N    =  Jumlah subjek penelitian. 

   ∑  
  = jumlah skor X/skor tiap item 
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   ∑      = jumlah kaudrat skor Y/ skor total. 

   XY  = jumlah hasil perkalian skor tiap aitem dan skor   

         total item. 

2. Teknik  Analisis Data  

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis kauntitaif. 

Analisis data yang digunakan untuk mengetauhi pengaruh variabel X 

(Pengaruh Media Online ) dengan variabel Y (Kreativitas siswa). Teknik 

korelasi yang digunakan adalah dengan analisis regresi linear sederhana 

sebelum masuk kerumus statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh untuk 

masing-masing alternatif jawaban dicari presentase jawabannya pada item 

pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus : 

  
 

 
 x100 

Keterangan  : 

P : Persentase 

F : Frekuensi Jawaban Responden 

N: Number Of  Cases(Jumlah Responden)
32

 

Data yang di presentasikan kemudian di rekapitulasi dan diberi 

kriteria seagai berikut : 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik 

b. 61% - 80% dikategorikan baik  

c. 41%- 60 % dikategorikan cukup baik 
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d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik  

e. 0%- 20% dikategorikan sangat tidak baik 

3. Perubahan Data Ordinal Ke Interval  

  Sebelum masuk kerumus statistik,data yang diperoleh berupa data 

ordinal dari angket dirubah menjadi data interval dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 Ti = 50+ 10 
     ̅

  
 

Dimana : 

Xi = variabel data ordinal 

 ̅  = data ordinal  

SD =  standar deviasi
33

 

a. Uji Linieritas  

Uji linieritas adalah  suatu teknik statistika yang digunakan untuk 

menguji apakah hubungan antara variable (biasanya variable bebas 

dengan variabel terikat) memiliki hubungan yang bersifat linier atau  

tidak linear. 

Hipotesis yang di/uji adalah :  

Ha : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linear 

Ho : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk linear 

Dasar pengambilan keputusan :  
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Jika probabilitas > 0.05 Ha diterima Ho ditolak  

Jika probabilitas < 0,05 Ha ditolak Ho diterima  

Berdasarkan  proses analisis dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 23.0 

b. Pengaruh variabel  X Terhadap Variabel Y  

 Besarnya korelasi dapat diinterpertasikan dengan menggunakan 

rumus tabel r” product moment 

rxy=
∑    ∑   ∑  

√ [∑   ∑  ][ ∑   ∑  ]
 

keterangan : 

  rxy : Koefisien korelasi product moment 

  N : Jumlah subjek  

  X : Skor total tiap subjek 

  ∑         jumlah skor total. 

  ∑          jumlah skor total 

c. Besar pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y  

Menghitung besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y 

dapat ditentukan dengan koefisien determinan (KD)  

  KD = R
2 
x 100%  

Keterangan :  

KD  = Koefisien Determinasi/ Koefisien penentu 

R
2 

= R Square  

Memproses data, peneliti menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS 23.0 
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d. Uji Hipotesis  

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian 

hipotesis) yaitu membandingkan rh (r hitung) dari hasil perhitungan 

dengan rt      (r tabel) dengan ketentuan : 

1. Jika rh ≥ rt maka Ha diterima Ho ditolak 

2. Jika rh ≤ rt maka Ho diterima Ha ditolak  

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan antara Penggunaan Media 

Online Terhadap Kreativitas siswa pada mata pelajaran 

Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Labor 

Binaan FKIP UNRI Pekanbaru 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Penggunaan 

Media Online Terhadap Kreativitas siswa pada Mata 

Pelajaran Kewirausahaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Labor Binaan FKIP UNRI Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


