
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Berbasis

Teknologi Informatika Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas

pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti ada dilokasi ini. Selain dari

itu, dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat penulis

jangkau sehingga penelitian dapat melakukan penelitian dilokasi tersebut.

Judul penelitian ini yaitu kolerasi keaktifan mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler dengan hasil belajar siswa madrasah aliyah muhammadiyah

Pekanbaru. Penelitian ini dilakuan selama 3 bulan. Namun sebelum mengadakan

penelitian, terlebih dahulu diadakan peninjauan lapangan atau studi pendahuluan

yang bertujuan untuk mengetahui pengumpulan data dan pengolahan data awal.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini secara intensif dilapangan dilaksanakan

melalui tiga tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan dan Penyusunan Instrumen.

Pada tahap ini penulis mencari bahan-bahan berupa buku-buku

yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi untuk dijadikan bahan

pembuatan sinopsis dan proposal. Setelah sinopsis dan proposal disetujui,

kemudian penulis menyusun instrument penelitian berupa materi angket,

dokumentasi dan sebagainya dengan berkonsultasi kepada dosen

pembimbing.
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2. Pelaksanaan Operasional Penelitian

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian di Madrasah Aliyah

Muhammadiyah Berbasis Teknologi Informatika Pekanbaru dengan cara

memberikan angket kepada siswa kelas XII IPS, yang berjumlah 20 siswa

yang bertujuan untuk mengetahui keaktifan siswa mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler. Selanjutnya penulis melihat dokumentasi nilai hasil

ulangan siswa kelad XII IPS untuk melihat hasil ulangan siswa.

3. Penyajian dan Pertanggung Jawaban Hasil Penelitian

Penyajian hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk laporan dan

dijadikan skripsi, kemudian setelah melalui proses bimbingan selesai, akan

diujikan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS di MA

Muhammadiyah yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berjumlah 20

orang. Sedangkan yang menjadiObjek dalam penelitian ini adalah korelasi

keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil belajar siswa

mata pelajaran ekonomi materi kewirausahaan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.1 Dalam hal ini yang

menjadi populasi adalah keseluruhan siswa kelas XII IPS yang mengikuti kegiatan

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek, Rineka
Cipta, Jakarta: 1989, hal.20
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ekstrakurikuler di MA Muhammadiyah, yang berjumlah 20 orang. Karena jumlah

siswa tidak tidak teralu besar maka penulis tidak mengambil sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Metode Angket, yaitu dengan mengajukan pertanyan secara tertulis kepada

seluruh siswa kelas XII IPS yang telah bergabung dalam kegiatan

ekstrakurikuleruntuk memperoleh data tentang keaktifan siswa selama

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler usaha mandiri siswa tersebut

2. Metode Dokumentasi, yaitu meminta data nilai siswa kelas XII IPS

kepada walikelas siswa dan data tentang sekolah MA Muhammadiyah

Pekanbaru kepada TU.

E. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumet

a. Uji Validitas

Menurut Sugiono, instrumen yang valid adalah alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur.2 Pembuktian validitas setiap butir item angket atau

alat pengukur data penulis menggunakan teknik korelasi product moment

dengan bantuan SPSS 16.0 for windows.

2Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung; Alfabeta, 2012,
hal. 121
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b. Uji reliabilitas

Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila

alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan dan dapat digunakan.

Alat ukur tersebut akan memberikan hasil pengukuran yang tidak

berubah-ubah dan akan memberikan hasil yang serupa apabila digunakan

berkali-kali.3 Menurut Mohd Majid Konting yang dikutip oleh Iskandar

bahwa nilai reliabilitas alfa cronbach dengan ketentuan nilai ≥ 0.60.4

untuk mengetahui reliabilitas instrumen angket atau alat alat pengukur

data penulis menggunakan teknik korelasi alfa cronbach dengan bantuan

program SPSS 16.0 for windows.

F. Teknik Analisis Data

Langkah – langkah dalam menganalisis data:

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh peroleh penulis dalam penelitian ini akan

diolah dengan korelasi product moment, sedangkan pengolahan datanya

adalah dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.00.5

2. Teknik Analisa Data

3Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif, cet
ke-2, Jakarta; Gaung Persada Press, 2010, hal. 95

4ibid
5Hartono, SPSS 16.00 Analisis Data Statiktik Penelitian,Yogyakarta; Pustaka Pelajar,

2010, hal.
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Dalam menganalisis data variabel keaktifan mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler yang didapat dari angket yang disebarkan kepada siswa,

penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, dengan rumus:

P = x 100%

Keterangan :

P = Angka Persentase

F = Frekuensi yang dicari

N = Number of case ( jumlah frekuensi//banyaknya individu).6

Kemudian penulis mempersentasekan dengan memberi kriteria sebagai

berikut:

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi

b. 61% - 80% dikategorikn baik/tinggi

c. 41% - 60% dikategorikan kurang baik / rendah

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik/rendah

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik/sangat rendah.7

Analisis deskriptif variabel X dan Y kemudian di dipersentasekan lagi

dengan berpedoman sebagai berikut :

a. Sangat Baik = diatas M + 1,5 SD

b. Baik = M+ 0,5 SD s/d M + 1 SD

c. Cukup baik = M – 0,5 SD s/d M + 0,5 SD

d. Kurang baik = M – 1,5 SD s/d M – 0,5 SD

6Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan,Jakarta: Rajawali,2009 hal, 43
7Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung; Alfabeta, 2007,

hal, 15
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e. Tidak Baik = di bawah M – 1,5 SD8

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui korelasi variabel X

(keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler) dengan variabel Y (hasil belajar

siswa). Variabel X merupakan data ordinal dan variabel Y merupakan data

interval. Kemudian variabel X dirubah menjadi data Interval dengan rumus:

= 50 + 10

Keterangan

= Variabel data ordial

X   = mean (rata-rata)

SD = standar deviasi

Data yang terkumpul dari angket dan nilai ulangan siswa dianalisa

menggunakan rumus product moment untuk mengetahui hubungan variabel bebas

terhadap variabel terikat. Variabel bebasnya adalah keaktifan mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa mata

pelajaran ekonomi.

Korelasi Product moment dapat dihitung dengan rumus :

Keterangan :

rxy : Koefesien korelasi anatara skor item dan skor total

: Jumlah skor butir soal

: Jumlah skor total

: Jumlah kuadrat butir soal

8Anas Sudjiono, Ibid, hal. 175

  )Y)(Y(NX)(XN

Y))(X(XYN
2222   

 



xyr



36

: Jumlah kudrat total

: Jumlah perkalian skor butir soal dan skor total

N : Jumlah responden9

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan bantuan

perangkat komputer melalui program SPSS (Statistica Program Society Science)

versi 16.0 for Windows. SPSS merupakan salah satu program komputer yang

digunakan untuk mengilah data statistik.

9Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal. 48


