
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan 20 Mei sampai 20 November 2013, tetapi peneliti

telah melakukan studi pendahuluan sebelumnya.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar.

B. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Kuok,

sedangkan obyek penelitian adalah hubungan antara kepercayaan diri terhadap aktivitas

belajar siswa kelas X dalam pembelajaran ekonomi.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  kelas X di Madrasah Aliyah

Negeri Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang berjumlah 192 orang. Dengan

rincian sebagai berikut :

TABEL III.1.
POPULASI PENELITIAN

Kelas Jumlah Siswa
XI 38
X2 38
X3 40
X4 38
X5 38

Jumlah 192
peneliti mengambil sample dengan cara stratified random sampling (secara acak),

dengan mengambil bagian yang mewakili keseluruhan dari tiap- tiap bagian. Menurut28



Arikunto apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi, Jika jumlah subyek besar dapat diambil antara 10-15% atau

20-25% atau lebih1. Dengan demikian penulis mengambil 192 populasi dari 25% , yakni 48

orang siswa kelas X pada Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten

Kampar.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket (kuesioner)  adalah pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis dan jawaban

tertulis yang di sebarkan kepada seluruh responden yaitu  untuk mengetahui kepercayaan

diri dan aktivitas belajar siswa  di sekolah. Semua pertanyaan dalam angket atau

kuesioner disajikan dalam skala peringkat yang disesuaikan dengan indikator, artinya

diberikan kepada responden untuk menjawabnya seperti berikut :

a) Selalu (S) diberi skor 5

b) Sering (SR) diberi skor 4

c) Kadang- kadang (KD) diberi skor 3

d) Jarang (JR) diberi skor 2

e) Tidak pernah (TP) diberi skor 1

2. Teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah Data dokumentasi yang dimaksud dalam

dalam penelitian ini adalah data profil sekolah dan data- data lainnya yang terkait dengan

judul penetian yang dapat membantu penulis melengkapi arsip tentang penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan statistic kuantitatif. Pengolahan data melalui angket untuk mengukur masing-

1 Arikunto,S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, h 112



masing variabel, yaitu variabel X (hubungan kepercayaan diri) dan variabel Y (aktivitas

belajar siswa). Selanjutnya dianalisis dengan cara menghitung jumlah hasil evaluasi maising

– masing kelas kemudian jumlah dihitung dalam persentase sebagai berikut :

= 	100%
Keterangan :

P = Angka Persentase

F = Frekuensi Responden

N = Total Jumlah

Hasil pengolahan data penelitian itu selanjutnya ditafsirkan kedalam klasifikasi

menurut Riduwan, sebagai berikut :

0% - 20% adalah kategori sangat tidak baik

21% -40% adalah kategori tidak baik

41% -60% adalah kategori cukup baik

61% -80% adalah kategori baik

81% - 100% adalah kategori sangat baik.

Untuk menentukan rentang skor kategori gambaran pengaruh percaya diri siswa  terhadap

aktivitas Belajar siswa dengan berpedoman pada kurva normal standar deviasi sebagai berikut:2

Sangat Benar Selalu = di atas M + 1.5SD

Selalu = M + 0,5  SD s/d M + 1,5 SD

Sering = M – 0,5 SD s/d M + 0,5 SD

Kadang-kadang = M _ 1,5 SD s/d M-0,5 SD

Tidak Pernah = di bawah M-1,5 SD

2 Ibid., h. 270



Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan maka penulis menggunakan deskriptif

korelasional (koefisien kontigensi) dengan tujuan mempelajari masalah- masalah yang terjadi

dalam masyarakat terutama hubungannya dengan pendidikan yang terjadi di masa kini. Sesuai

dengan pendapat Anas Sudijono dalam pengantar statistik pendidikan bahwa: teknik korelasi

kontingensi adalah salah satu teknik analisa korelasional bivariat yang dua belah variabel

dikorelasikan adalah berbentuk kategori atau merupakan gejala ordinal misalnya tinggi, sedang,

rendah.3

Dengan rumus:

= 	 √ 						
Rumus untuk mencari chi square:

X = ( − ℎ
Untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien kontingensi maka terlebih dahulu harga

koefisien kontingensi (C atau Koreksi) harus diubah menjadi phi, dengan menggunakan rumus di

bawah ini.4

= √

3 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta:  PT. Grafindo Persada, 2012, h. 253
4 Hartono, Statisti Untuk  Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 22


