
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tualang

Kabupaten Siak. Penelitian ini di lakukan pada tanggal 16 bulan Mei sampai

dengan 14 Juni 2014.

B. Subjek dan Objek Penellitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI

IPS di SMAN 01 Tualang Kabupaten Siak, sedangkan yang menjadi objek

dalam penelitian ini adalah pemahaman materi pembangunan ekonomi

terhadap kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA N 01

Tualang Kabupaten Siak.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMAN 01

Tualang Kabupaten Siak yang berjumlah 65 siswa. Mengingat jumlah

populasi yang sedikit, maka peneliti mengambil total sampling.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Tes yaitu cara yang digunakan dalam rangka pengukuran  dan penilaian di

bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas baik berupa

pertanyaan – pertanyaan atau perintah – perintah yang harus dikerjakan

oleh testee sehinggga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan prestasi



testee. Tes yang digunakan adalah bentuk ts formatif, yaitu tes hasil belajar

atau pemahaman siswa yang bertujuan untuk mengethaui sejauh manakah

bentuk peserta didik telah terbentuk setelah melakukan pengajaran yang

ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Setelah mendapatkan data hasil

tes tersebut, maka ditentukan data yang dapat diolah untuk mencari

koefisien korelasinnya.

b. Angket yaitu beberapa pertanyaan tertulis yang di ajukan untuk

mendapatkan informasi dari responden yang berhubungan dengan

pemahaman materi pembangunan ekonomi terhadap kreativitas belajar

siswa. Kuesionar yang digunakan adalah kuesioner bentuk skala Likert

dalam rangka mengungkap kreativitas belajar siswa. Adapun hasil

kuesioner yang dilakukan akan diuji validitas dan reabiltasnya

c. Dokumentasi yaitu  untuk memperoleh data – data yang berhubungan

dengan sekolah tempat penelitian seperti profil sekolah, keadaan sekolah,

tenaga pengajar dan hal – hal yang menunjang dengan penelitian yang

dilakukan.

E. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

Pada penelitian ini pengambilan data di lakuakn dengan skala. Skala

tersebut kemudian diberi skor berdasarkan model likert yang dimodifikasi.

Adapun kategori jawaban untuk skala kreativitas belajar siswa adalah sebagai

berikut:



TABEL III.1
Pemberian Skor pada pilihan jawaban kreativitas belajar siswa

NO
Pernyataan

Jawaban Nilai

1 Selalu 4
2 Sering 3
3 Kadang 2
4 Tidak Pernah 1

a. Validitas Data

Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan

tingnkat kesahihan suatu instrumen1t. Pengkuran yang valid berarti alat

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Untuk

mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni mengkorelasikan

skor item instrument dan skor totalnya dengan bantuan SPSS 16.0 for

windows .

Validitas suatu butir pertanyaan dapat silihat pada output SPSS,

yakni dengan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila

nilai hitung > nilai tabel maka dapat dikatakan itm tersebut valid,

sebaliknya apabila nilai hitung < nilai tabel maka disimpulkan item

tersebut tidak valid sehingga perlu diganti atau digugurkan.validitas

sampel yang digunakan

b. Reliabilitas

Reliabilitas mengacu pada instrument yang dianggap dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrument tersebut sudah baik. Uji reliabilitas instrument dalam

1 Hartono, Analaisis Item Instrumen, (Pekanbaru : Zafa Publishing Bekerja Sama dengan
Musa Media Bandung , 2010, hlm 81



penelitian ini dengan bantuan SPSS 16.0 for windiows. Adapun rumus

yang digunakan adalah rumus Alpha Cronbach.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

analisis regresi linier sederhana. Pengolahan data menggunakan SPSS

versi 16.0.

2. Langkah – langkah Analisis Data

a. Analisis Validitas dan Realibilitas Instrumen

1) Validitas

Adapun rumus yang digunakan adalah product moment dari

pearson.

Rxy =
	 ∑ (∑ )	(∑ ){( ∑ 	(∑ )²}	{	 .∑ ² (∑ )²

Keterangan :

Rxy : Koefisien Korelasi antara skor item dengan skor total∑ : Jumlah skor butir∑ : Jumlah skor total∑ 2 : Jumlah kuadrat butir∑ 2 : Jumlah kuadrat total∑ : Jumlah perkalian skor item dan skor total

N : Jumlah responden



2) Reliabilitas

Uji reliabelitas instrument dalam penelitian ini dengan bantuan

program SPSS 16.0 for windows. Adapun rumus yang diguakan adalah

rumus Alpha Cronbach.

Rtt = [ ( k )/ ( k -1 )] [ k – (∑ b² ) / ( St²)]

Keterangan :

Rtt : Koefisien reliabelitas

K : Jumlah  butir yang valid∑ b² : Jumlah varians butuir valid

St² : Varians total

b. Perubahan Data Ordinal ke Interval

Langkah – langkah untuk mengubah data ordinal menjadi data

interval, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

T 50+10
( 	 )

Dimana :

Xi = variabel data ordinal

X = Mean ( rata – rata )

SD = Standar Deviasi2

2 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel Variabel Peneleitian, ( Bnadung, Alfabeta, 2005)
hlm. 87



c. Analisis Data Deskriptif

Sebelum analisis hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis

deskriptif terhadap variabel pemahaman materi pembangunan ekonomi

yang didapat dari tes. Dalam mennganalisis data variabel pemahaman

materi pembangunan ekonomi dan kreativitas belajar siswa yang

diperoleh dari angket, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif

kuantitatif, dengan rumus :

P = x 100%

Keterangan :

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N= Number of Case ( jumlah frekuensi / banyaknya individu )

P = Angka persentase

Kategori selalu/sangat baik : skor 5

Kategori sering/baik : skor 4

Kategori kadang – kadang /cukup baik : skor 3

Kategori jarang/tidak baik : skor 2

Kategori tidak pernah/sangat tidak baik : skor 1.3

Hasil pengolahan data, selanjutnya akan ditafsirkan ke dalam

klasifikasi sebagai berikut :

81 % - 100 % = Sangat Baik

61 % - 80 % = Baik

3 Ridwan, 2010, Skala Penngukuran Variabel – Variabel Penelitian, Bandung : Alfabeta,
hlm.13



41 % - 60 % = Cukup Baik

21 % - 40 % = Tidak Baik

0 % - 20 % = Sangat Tidak Baik 4

d. Uji Linieritas

Hipotesis yang diuji adalah :

Ho : distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier

Ha : distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier.

Uji lineritas dilakukan dengan bantuan bantuan SPSS versi 16.0

Untuk menentukan  Ho atau Ha yang ditreima maka ketentuan

yang harus diikuti adalah :

1. Bila F hitung < dari F tabel, maka Ho diterima dan Ho ditolak

2. Bila F hitung > dari F tabel maka Ho ditolak Ha diterima

e. Regresi Linier

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagau berikut	= a +bX

Keterangan :	 = Variabel dependent ( variable terikat / dipengaruhi )

X = Variabel independent ( varaiebel bebas . mempengaruhi )

a  = Konstanta regresi

b  = Intresep atau kemiringan garis regresi

4 Anas Sudjono, 2007, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada, hlm. 43



f. Uji Hipotesis

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan

menggunakan rumus table nilai “ r “ product moment.

Df = N - nr5

Keterangana :

Df = degrees of freedom

N = Number of case

Nr = banyaknya variable yang dikorelasikan6

Membandingkan ( r observasi ) dari hasil perhitungan dengan

( r table ) dengan ketentuan :

1. Jika ≥ maka ditreima, ditolak

2. Jika ≤ maka ditreima, ditolak

g. Konstribusi Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y

Menghitung besarnya sumbangan variable X terhadap variable Y

dapat menggunakan rumus berikut :

KD = x 100%

Di mana :

KD = Koefisien determinasi / koefisien penentu

= nilai koefisien korelasi

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan

menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS

5Hartono, SPSS Analisis Data Statisitik dan Penelitian, Jogyakarta : Pustaka Pelajar,
2008, hlm. 94

6 Anas Sudjono, Op.Cit, hlm 194



( Statistical Program Society Science ) versi 16.0 for Windows.

SPSS merupakan salah satu program komputer yangn digunakakn

dalam mengolah data statistik


