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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester satu (I) Tahun Ajaran 2013.

Akan tetapi penulis telah melakukan studi pendahuluan sebelumnya. Penelitian

yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru ini

dilaksanakan mulai dari tanggal 09 September sampai 18 Oktober 2013.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI yang mengikuti bimbingan

belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Objek yang diteliti

dalam penelitian ini adalah pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS (XIA,

XIB, XIC, XID, XIE) Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru yang

berjumlah 188 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa yang tergolong

mengikuti layanan bimbingan belajar. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling

adalah teknik pengambilan sampel dengan maksud tujuan tertentu. Adapun

jumlah siswa yang tergolong mengikuti layanan bimbingan pada kelas tersebut

berjumlah 40 orang.
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D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket.

Anget ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai bimbingan belajar

pada siswa SMAN 12 Pekanbaru. Pernyataan dalam angket disajikan dalam

bentuk skala likert yang disesuaikan dengan pertanyaan dan ditambah

dengan pertanyaan tertutup, artinya diberikan kepada responden untuk

menjawabnya dengan kriteria alternatif jawaban berikut:

a. Sangat Setuju (SS)

b. Setuju (S)

c. Ragu-Ragu (RR)

d. Tidak Setuju (TS)

e. Sangat Tidak Setuju (STS).40

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara meminta kepada pihak sekolah

(Kabag. Tata Usaha) yang berkaitan dengan profil sekolah keadaan guru dan

siswa dan data tentang prestasi belajar siswa dari guru bidang studi ekonomi

tentang nilai asli siswa (prestasi siswa pada mata pelajaran ekonomi).

E. Teknik Analisis Data

1) Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar

cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Menurut Sugiono

40Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010,
h. 93
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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.41

Penentuan uji validitas instrument dalam penelitian ini dilakukan

dengan mengkorelasikan antara skor tiap item instrumen dengan skor

totalnya. Penentuan koefisien korelasi tersebut digunakan dengan rumus

korelasi product moment.42 Interpreatasi nilai dilakukan dengan

membandingkan nilai r hitung tersebut dengan r tabel, jika r hitung lebih

besar dari r tabel dan nilai positif maka butir item pernyataan atau

indicator tersebut dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam

mengukur suatu gejala atau kejadian. Alat ukur tersebut akan

memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan

memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali. Rumus

yang digunakan untuk mengukur reliabuilitas instrument adalah dengan

teknik belah dari Spearmen Brown sebagai berikut:43

= 21 +
Keterangan:= reliabilitas internal seluruh instrumen= korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

41Ibid., h. 121
42Hartono, Analisis Item Instrumen, Bandung: Nusamedia dan Zanafa Publishing, 2010, h.

85
43Sugioyono, Op. Cit., h. 131
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2) Uji Hipotesis

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian

korelasi yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka

teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier

sederhana, sebelum masuk ke rumus statistik terlebih dahulu data yang

diperoleh dari angket dari masing-masing alternatif jawaban diberi skor

sebagai berikut:

a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

b. Setuju (S) diberi skor 4

c. Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

Data yang dikumpulkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh

bimbingan belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

Ekonomi SMAN 12 Pekanbaru, terlebih dahulu dianalisia dengan teknik

deskriptif kualitatif dengan persentase dengan rumus:

= × 100%
P= Persentase

N= Jumlah Responden

F= Frekuensi.44

Persentase tersebut kemudian dikonsultasikan dengan pengkategorian

sebagai berikut adalah sebagai berikut:

44Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h.
43.



32

a. Bimbingan belajar yang dilakukan siswa dikategorikan sangat baik

apabila persentasenya berada pada 81%-100%.

b. Bimbingan belajar yang dilakukan siswa dikategorikan baik apabila

persentasenya  berada pada 61%-80%.

c. Bimbingan belajar yang dilakukan siswa dikategorikan cukup baik

apabila persentasenya berada pada 41%-61%.

d. Bimbingan belajar yang dilakukan siswa dikategorikan kurang baik

apabila persentasenya berada pada 21%-40%.

e. Bimbingan belajar yang dilakukan siswa dikategorikan tidak baik apabila

persentasinya berada pada 0%-20%.45

Penentuan apakah ada tidaknya pengaruh yang signifikan bimbingan

belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi SMAN

12 Pekanbaru, dalam analisis statistic dengan uji regresi linear sederhana,

maka data yang digunakan adalah data interval. Data siswa yang mengikuti

bimbingan belajar merupakan data ordinal maka akan dirubah menjadi data

interval. Langkah-langkah untuk mengubah data ordinal menjadi interval

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ti = 50 +10
SD

XXi )( 

Dimana:

Xi = Variabel data ordinal

X = Mean (rata- rata)

45Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2009, h.
15.



33

SD = Standar deviasai.46

Rumus teknik analisa regresi linier yang digunakan dalam pegolahan

data penelitian ini adalah analisa regresi linier dengan metode kuadrat

kecil.47

Ŷ = a+bX

Dimana:

Ŷ = Prestasi

a = Konstanta

B = Koefisien

X = Bimbingan Belajar

a
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Model regresi dapat dipakai untuk meramalkan siswa dalam belajar

pada bimbingan belajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam memproses

data, penulis menggunakan bantuan prangkat komputer melalui program

SPSS (Statistica Program Society Science) versi 16.0 for windows.48

46Hartono, Analisis Item Instrumen. Op Cit., h. 126
47Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, h. 160
48Hartono, SPSS 16.0 Analisis Data Statistik dan Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2008, h.95.


