
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan tempat

Penelitian ini dilaksanakan setelah skripsi ini diseminarkan pada

bulan Mei sampai Juni 2014 yang berlokasi di Sekolah Madrasah Aliyah

Darul Huda Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

B. Subjek dan objek penelitian

Subjek dan penelitian ini adalah guru ekonomi dan siswa kelas X

Madrasah Aliyah Darul Huda Sipungguk kecamatan Salo Kabupaten

Kampar, sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh keterampilan

bertanya guru dan pemahaman siswa pada materi pasar kelas X mata

pelajaran ekonomi.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di

Madrasah Aliyah Darul Huda Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten

Kampar, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 23 orang, karena

populasi dibawah seratus maka penelitian ini adalah penelitian populasi

D. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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a. Angket

Angket merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis

yang diberikan dan disebarkan kepada responden untuk mendapatkan

jawaban dari responden atas daftar pertanyaan atau pernyataan

tersebut. Angket dalam penelitian ini diberikan kepada siswa tentang

keterampilan bertanya guru dan pemahaman siswa terhadap materi.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah keadaan siswa,

sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliah Darul Huda

Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan data tentang hasil

belajar ekonomi siswa yang diperoleh secara langsung dari guru

bidang studi ekonomi.

E. Teknik Analisis Data

Berhubung dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yakni:

1. Keterampilan bertanya guru

Teknik analisis data ini menggunakan deskriptif kuantitatif yang

bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterampilan bertanya guru

terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah

Aliyah Darul Huda Sipungguk dengan rumus berikut:

%100
N

F
P

Keterangan

P = Persentase

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya.
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N = Number of clases (jumlah frekuensi)

2. Pengaruh keterampilan bertanya guru terhadap pemahaman belajar

siswa yang dicapai.

Untuk menganalisis data keterampilan bertanya guru dianalisis

dengan persamaan regresi linear yaitu sebagai berikut:

Ŷ= a + Bx

Keterangan:

Ŷ = variabel dependen

a = konstanta regresi

B = intersep atau kemiringan

X = variabel independen

Besarnya koefisien korelasi dapat dinterpretasikan dengan menggunakan

rumus tabel nilai r” product moment.

Df = N – nr

Keterangan:

Df  = degrees of freedom

N = Number of cases

Nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan.1

Membandingkan r0 (r observasi) dari hasil perhitungan dengan rt (r tabel)

dengan ketentuan:

1. Jika ro ≥ rt maka Ha diterima, H0 ditolak

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

1 Hartono, Op cit., h. 69.



33

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y

dengan rumus:

KP = R = r² x 100%

Di mana:

KP = koefisien determinasi/koefisien penentu

r²    = nilai koefisien korelasi 2

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan bantuan

perangkat computer melalui program SPSS (Statistcal Package For the

Scial Sciens) versi 19.0 for Windows. SPSS merupakan salah satu program

komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik.

2 M. Iqbal Hasan, Pokok- Pokok Materi Statistik 2, ( Jakarta: Bumi Aksara 2003) h. 236.


