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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Mei 2015.

Sedangkan lokasi penelitiannya adalah di SMA Negeri 3 Tapung Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini didasari karna persoalan-

persoalan yang diteliti ada di lokasi tersebut.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri

Tapung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi

objek penelitian adalah pengaruh pemberian tugas dan sugesti terhadap hasil

belajar siswa.

C. Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan (universum) dari objek

penelitian yang dapat berupa manusi, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala,

nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya sehingga menjadi sumber data

penelitian1 . Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI  Sekolah

Menengah Atas Negeri 3 Tapung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

yang berjumlah 108 orang. Sedangkan sampelnya diambil secara proportional

1Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana, 2010. hlm. 99.
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random sampling, dalam penelitian ini berjumlah 85 orang siswa XI IPS.

Ukuran sampel dari jumlah populasi-populasi menggunakan rumus Slovin

dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena keslahan pengambilan

sampel adaklah 5%. Mengingat semakin kecil persen kelonggaran

ketidaktelitian data pengambilan sampel, maka jumlah sampel akan semakin

banyak sehingga akan lebih representative, rumus Slovin sebagai berikut:

n=N /1 + N (e)²

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang masih diinginkan yaitu 5%.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

n = 108/1 + 108 (0,05)²

n = 108/1 + 108 (0,0025)

n = 103/1 + 0,27

n = 108/ 1,27

n = 85,039 (dibulatkan menjadi 85)

Jumlah sampel yang diambil adalah 85 siswa yang tersebar di 3

kelas XI jurusan IPS di SMA Negeri 3 Tapung Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar, yaitu:
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TABEL III. 1
DAFTAR PENYEBARAN ANGGOTA SAMPEL SISWA KELAS XI
JURUSAN IPS DI SMA NEGERI 3 TAPUNG TAHUN PELAJARAN

2014/2015

No. Kelas Populasi Sampel
1 XI IPS 1 35 27
2 XI IPS 2 34 27
3 XI IPS 3 39 31

Jumlah 108 85

Sumber: Data Hasil Olahan, 2015

Pengambilan sampel di atas diambil dengan mengacak jumlah sampel

yang ada dengan cara diundi dan setiap individu diberi peluang yang sama

untuk menjadi anggota sampel.

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini maka

digunakan tekhnik sebagai berikut:

1. Angket

Angket digunakan dengan menyebar sejumlah pertanyaan tertulis

kepada seluruh siswa SMA Negeri 3 Tapung Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar. Adapun penilaian untuk opsi angket,yaitu:

a. Sangat Sering (SS) = 8 kali dalam 1 bulan

b. Sering (S) = 6 kali dalam 1 bulan

c. Kadang-kadang (KD)= 3 kali dalam 1 bulan

d. Tidak Pernah (TP) = 0 kali dalam 1 bulan.
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2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mencari informasi mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan hasil belajar siswa melalui dokumentasi sekolah di

SMA Negeri 3 Tapung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Termasuk

juga profil sekolah, keadaan guru, keadaan siswa maupun sarana dan

prasarana sekolah.

E. Tekhnik Analisis Data

Analsis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji

kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas instrument, dan uji

hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji regresi ganda.

1. Uji kualitas data

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar

cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Menurut Sugiono

instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.2 Batas

minimum suatu instrumen/angket untuk dinyatakan valid atau dianggap

memenuhi syarat menurut Hairs sebagaimana dikutip oleh Iskandar

2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2012,
hlm.121
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bahwa nilai validitas di atas 0.30 adalah nilai yang dapat diterima dalam

analisis faktor.3.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam

mengukur suatu gejala atau kejadian. Menurut Gunawan suatu alat ukur

dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut

stabil sehingga dapat diandalkan (dependability) dan dapat digunakan

untuk meramalkan (predictability). Alat ukur tersebut akan memberikan

hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil

yang serupa apabila digunakan berkali-kali. 4 Menurut Mohd Majid

Konting sebagaimana dikutip oleh Iskandar bahwa nilai reliabilitas Alpha

Cronbach dengan ketentuan nilai ≥ 0,60.5

2. Uji Hipotesis

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara

variabel X1 (pemberian tugas) dan X2 (pemberian sugesti) terhadap Y (hasil

belajar) secara simultan dan parsial. Ketiga variabel dijadikan data statistik

yang diurutkan dari jenjang paling tinggi atau sebaliknya dari jenjang paling

tinggi ke jenjang yang paling rendah, bentuk kategori atau klasifikasi. Maka

teknik korelasi yang digunakan adalah dengan analisis regresi ganda

(multiple regression) secara simultan dan parsial. Sebelum masuk ke rumus

statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh untuk masing-masing alternatif

3 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif,
Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, hlm. 95

4Gunawan Sudarmanto, Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2005, hlm. 89

5Iskandar, Loc.Cit.
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jawaban dicari presentase jawabannya pada item pertanyaan masing-masing

variabel dengan rumus:

= × 100%
Keterangan:

P : angka presentasi

F : frekuensi yang dicari

N :number of case (jumlah frekuensi / banyaknya induvidu).6

Data yang telah di presentasikan kemudian direkapitulasikan dan

diberi kriteria sebagai berikut:

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik

b. 61% - 80% dikategorikan baik

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik7

Data yang sudah diberi kategori/kriteria kemudian dimasukkan kerumus

dengan menggunakan regresi ganda yang berguna untuk mencari pengaruh dua

variabel preditor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya Regresi ganda

membandingkan Fhitung dan Ftabel.

Adapun rumus yang dipakai disesuaikan dengan jumlah variabel yang

diteliti. Jika sebuah variabel terikat (hasil belajar) dihubungkan dengan dua

variabel bebas (pemberian tugas dan sugesti) maka persamaan regresi linear

bergandanya dituliskan:

6 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 43
7 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010,

Cet. 7, hlm.15



48

	Ý = + 	 + 	
Keterangan:

Ý = Variabel terikat (nilai duga Y) (hasil belajar)
X1, X2 = Variabel bebas (pemberian tugas dan sugesti)
A, b1,b2 = Koefisien regresi linear berganda
a = nilai Y, apabila X1 = X2 = 0
b1 = besarnya kenaikan / penurunan Y dalam satuan, jika X1 naik

/turun satu satuan dan X2 konstan
b2 = besarnya kenaikan / penurunan Y dalam satuan, jika X2 naik

/turun satu satuan dan X1 konstan
+ atau - = tanda yang menunjukan arah hubungan antara Y dan X1 atau X2

8

Nilai dari koefisien a, b1,b2 dapat ditentukan dengan:= ∑ y − ∑X 	 − b 		 ∑ 	
= ∑ y − ∑X 	 − b 		 ∑ 	

Pengolahan data tersebut dilakukan dengan perangkat komputerisasi

aplikasi SPSS versi 16.0 for windows.

8 M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 270.


