
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukankan di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan

yang diteliti ada di lokasi ini serta pertimbangan waktu dan biaya yang dirasa

penulis mampu untuk melakukannya.

Sesuai dengan judul penelitin ini yaitu pengaruh kompetisi dalam kegiatan

belajar ekonomi terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi

kelas X di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilakukan

selama kurang lebih 3 bulan. Namun sebelum mengadakan penelitian, terlebih

dahulu penulis melakukan studi pendahuluan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X (sepuluh) SMA

Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun, sedangkan yang menjadi objek dari

penelitian ini adalah kompetisi dalam kegiatan belajar ekonomi dan motivasi

belajar ekonomi siswa.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam peneltian ini adalah siswa kelas X (sepuluh) di SMA

Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun yang berjumlah 106 orang. Karena

populasinya melebihi 100 orang,  maka penulis  mengambil sampel berdasarkan

rumus Slovin, yaitu sebagai berikut.



n = ( )
n = ( . )
n = 84

Berdasarkan perhitungan di atas dengan tingkat kepercayaan 95%, maka

sampel yang diambil yaitu sebanyak 84 orang siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis melakukan studi pendahuluan yang ditujukan kepada

siswa untuk melihat gejala yang ada di lapangan.

2. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada

responden, teknik ini digunakan dengan maksud untuk menjaring data secara

langsung tentang kompetisi belajar siswa dan motivasi belajar siswa.

3. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat arsip atau

dokumen-dokumen yang berkenaan ditujukan kepada sekolah.

E. Teknik Analisa Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan

suatu instrumen.1 Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Untuk mengukur validitas

digunakan anlisis faktor yakni mengkorelasikan skor item instrumen dan skor

1Hartono, Analisis Item Instrumen, Bandung; Pekanbaru: Zanafa Publishing berkerjasama
dengan Musa Media, 2010, Hal. 81



totalnya dengan bantuan SPSS 16.0 for windows.  adapun yang digunakan

adalah Corerected Item-Total Corelation rumusnya adalah :

ri(x-1) = 	
Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat dari output SPSS, yakni

dengan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila nilai hitung

lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan bahwa item pertanyaan

tersebut valid, sebaliknya jika nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel, maka

item tersebut perlu digugurkan dan diganti dengan item lain yang valid.

Reabilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat dipercaya

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut

sudah baik.2 Instrumen dikatakan reliable jika alat ukur tersebut menunjukkan

hasil yang konsisten, sehingga instrumen tersebut dapat digunakan secara

aman karena dapat berkerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang

berbeda.

Keterangan:

11r : Reliabilitas  instrumen

r1/2.1/2 : rxy indeks korelasi antara dua belahan instrument.

2 Hartono, Op.Cit., Hal. 101
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2. Analisis Data Deskriptif

Data yang diperoleh dari hasil angket dari tiap variabel selanjutnya akan

dikategorikan dan diberi nilai dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Kategori selalu : 5

b. Kategori sering : 4

c. Kategori kadang-kadang : 3

d. Kategori jarang : 2

e. Kategori tidak pernah : 1 3

Pengkategorian ini selanjutnya diolah untuk melihat besarnya

presentase jawaban responden dengan menggunakan rumus :

P = x 100

P = Persentase

F = frekuensi

N = Jumlah Sampel

Hasil pengolahan data dengan presentase selanjutnya ditafsirkan

kedalam klasifikasi sebagai berikut :

a. 81%-100% dikategorikan sangat tinggi

b. 61%-80% dikategorikan tinggi

c. 41%-60% dikategorikan cukup tinggi

d. 21%-40% dikategorikan kurang tinggi

3 Riduwan, Skala Pengukuran variabel-Variabel Penelitian, Bandung, Alfabeta, 2010, Hal.
13



e. 0%-20% dikategorikan tidak baik. 4

3. Mengubah Data Ordinal ke Interval.

Untuk membuktikan hipotesis variabel-variabel yang akan diteliti

yaitu hubungan antara hasil evaluasi belajar sebagai variabel (X) dan motivasi

belajar siswa sebagai variabel (Y), dan seberapa besar sumbangan variabel

satu terhadap variabel lainnya, maka peneliti menggunakan bantuan SPSS

versi 16,0 for windows.

4. Uji Linieritas

Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

Ha :  Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier.

Ho :  Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier.

Dengan dasar pengambilan sebagai berikut :

Jika probabilitas < 0.05 Ha diterima dan Ho ditolak.

Jika probabilitas > 0.05 Ha ditolak dan Ho diterima.

5. Regresi Linier

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen atau

dengan kata lain, regresi linier ini mengukur ada atau tidaknya korelasi antara

variabel X (kompetisi dalam belajar ekonomi) terhadap variabel Y (kompetisi

belajar siswa). Adapun persamaan umum regresi linier adalah sebagai

berikut:

4 Ibid., Hal. 15



Y = a + bX

Keterangan :Y : subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a : harga konstan

b  : koefisien regresi

X : nilai variabel indenpenden

6. Kontribusi Pengaruh Variabel X (kompetisi dalam belajar) terhadap

variabel Y (motivasi belajar)

Untuk menghitung besarnya kontribusi pengaruh variabel X terhadap

variabel Y, maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut :

KD = R2 X 100%

Keterangan :

KD : Koefisien Determinasi

R2 : R square

7. Uji Hipotesis

Langkah selanjudnya untuk mencari pengaruh kompetisi dalam belajar

ekonomi terhadap motivasi belajar siswa adalah dengan menguji hipotesis.

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Ha : Ada pengaruh yang signifikan pengaruh kompetisi dalam kegiatan

belajar ekonomi terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

Ekonomi kelas X di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan signifikan pengaruh kompetisi

dalam kegiatan belajar ekonomi terhadap motivasi belajar siswa pada



mata pelajaran Ekonomi kelas X di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten

Karimun.

Jika ro (observasi) lebih besar dari rtabel maka Ha diterima dan Ho ditolak, dan

sebaliknya jika ro (observasi) lebih kecil dari rtabel maka Ha ditolak dan

Ho diterima.


