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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung pada tanggal 06 September 2013.

Tempat penelitian adalah di SMA Negeri 001 Kampar Utara.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 001

Kampar Utara. Objek dalam penelitian ini adalah hubungan antara kreativitas

belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X1 IPS

di SMA Negeri 001 Kampar Utara.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X1 IPS yang

berjumlah 56 orang, karena jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka

penulis tidak mengambil sampel, maka penelitian ini dinamakan penelitian

populasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah

peneliti untuk mendapatkan data penelitian, penelitian harus menggunakan

teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang
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dibutuhkan, apakah data kualitataif atau kuantitatif.33 Teknik pengumpulan

data yang di pergunakan adalah:

1. Angket (kuesioner)

Angket adalah lembaran pertanyaan yang dibagikan kepada siswa

kelas X1 IPS di SMA Negeri 001 Kampar Utara. Angket ini bertujuan

untuk memperoleh data mengenai kreativitas belajar. Untuk itu diharapkan

kepada seluruh responden dapat menjawab semua pertanyaan yang

diajukan dalam angket, dan semua pertanyaan dalam angket tersebut

disajikan dalam bentuk skala likert. Masri dkk., mengatakan bahwa tujuan

pembuatan kuesioner adalah untuk (a) memperoleh informasi yang relevan

dengan tujuan survey, (b) memperoleh informasi dengan reabilitas dan

validitas setinggi mungkin.34

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data dari

pihak sekolah khususnya mengetahui keadaan sekolah, seperti hasil nilai

ulangan siswa pada mata pelajaran ekonomi.

E. Uji Validitas dan Realibilitas Instrument

1. Pelaksanaan Uji Coba Angket

Item pernyataan yang diuji cobakan terdiri dari 25 item pernyataan.

Pelaksanaan uji coba angket dilakukan ketika jam istirahat dengan tujuan

agar tidak mengganggu aktivitas belajar siswa, sebelum melakukan uji coba

33 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif cet
ke-2, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, hal.178

34 Masri Singa Rimbun, dkk, Metode Penelitian Survey, Jakarta:LP3ES, 2006, hal.175
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terlebih dahulu peneliti menjelaskan kepada siswa baik cara pengisian,

tujuan mengadakan uji coba dan selanjutnya penelitian membagikan angket

yang telah disediakan sebanyak 25 eksemplar tentang kreativitas belajar

siswa.

2. Pengukuran Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Angket

a. Uji Validitas

Menurut Sugiono 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.35 Pembuktian validitas setiap butir item angket atau

alat pengukur data penulis menggunakan teknik korelasi product moment

dari pearson dengan bantuan program SPSS16.0For Windows. Hasil uji

validitas angket validitas kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran

secara ringkas sebagai berikut:

TABEL III.1
ANALISIS VALIDITAS BUTIR UJI COBA ANGKET

KREATIVITAS BELAJAR SISWA
Nomor Item
Pertanyaan

r Hitung r tabel Keputusan Keterangan

1 0.412 0.388 Valid Digunakan
2 0.558 0.388 Valid Digunakan
3 0.271 0.388 Tidak Valid Tidak digunakan
4 0.608 0.388 Valid Digunakan
5 0.450 0.388 Valid Digunakan
6 0.486 0.388 Valid Digunakan
7 0.625 0.388 Valid Digunakan
8 0.566 0.388 Valid Digunakan
9 0.674 0.388 Valid Digunakan
10 0.454 0.388 Valid Digunakan

35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta,
2012, h. 121
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Nomor Item
Pertanyaan

r Hitung r tabel Keputusan Keterangan

11 0.512 0.388 Valid Digunakan
12 0.472 0.388 Valid Digunakan
13 0.440 0.388 Valid Digunakan
14 0.409 0.388 Valid Digunakan
15 0.650 0.388 Valid Digunakan
16 0.494 0.388 Valid Digunakan
17 0.574 0.388 Valid Digunakan
18 0.447 0.388 Valid Digunakan
19 0.579 0.388 Valid Digunakan
20 0.426 0.388 Valid Digunakan
21 0.422 0.388 Valid Digunakan
22 0.532 0.388 Valid Digunakan
23 0.458 0.388 Valid Digunakan
24 0.566 0.388 Valid Digunakan
25 0.674 0,388 Valid Digunakan

Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 25 item

pernyataanmemiliki nilai koefisien korelasi bergerak antar 0,271sampai

0,674.Selanjutnya data diatas dikonsultasikan dengan r tabel pada α

(alpha) = 0,05 atau tingkat signifikansi 5% dengan jumlah N = 26 siswa

maka diperoleh dk = N – 2 = 26 – 2 = 24, dengan dk atau df = 24, maka

diperoleh nilai r tabel = 0,388. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan

bahwa terdapat satu item pernyataan yang memiliki nilai r tabel kecil dari

nilai r hitung yaitu item pertanyaan No.3, sehingga dengan demikian,

butir item tersebut tidak digunakansehingga angket kreativitas belajar

siswa digunakan sebanyak 24 item pernyataan. Hasil perhitungannya

dapat dilihat padaLihat Lampiran B.
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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

untuk meramalkan. Alat ukur tersebut akan memberikan hasil

pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil yang

serupa apabila digunakan berkali-kali.36 Menurut Mohd Majid Konting

sebagaimana dikutip oleh Iskandar bahwa nilai reliabilitas alfa cronbach

dengan ketentuan nilai ≥ 0.60.37 Untuk mengetahui reliabilitas instrumen

angket atau alat pengukur data penulis menggunakan teknik korelasi alfa

cronbach dengan bantuan program SPSS 16.0 For Windows.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui program SPSS

tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL III.2
HASIL PERHITUNGAN RELIABILITAS

RELIABILITY STATISTICS

Cronbach's Alpha N of Items

.878 25

Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas tersebut diketahui bahwa

nilai koefisien alpha hitung (Cronbach's Alpha) sebesar 0.878 lebih besar

dari 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa angket atau alat ukur data

tersebut bersifat reliabel. Hasil pembuktian uji realibilitas tersebut dapat

digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan (lihat lampiran B).

36Iskandar, Op. Cit.,h. 95
37Ibid.
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F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam dalam mengolah data yaitu

korelasi product moment. Pengolahannya dengan menggunakan program

statistik untuk ilmu sosial (stastikalprogramforsocialscience) SPSS 16. 0.38

Langkah-langkah dalam menganalisa data:

1. Analisis Deskriptif

Analisis hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif

terhadap masing-masing variabel yaitu variabel kreativitas belajar siswa

dan variabel hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dalam

menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis

deskriptif kuantitatif. Kemudian penelitian mempersentasikan dengan

berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

a. Sangat Tinggi = di atas M + 1,5 SD

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

c. Sedang = M - 0,5 SD s/d M + 0,5 SD

d. Rendah = M - 1,5 SD s/d M – 0,5 SD

e. Sangat rendah = di bawah M – 1,5 SD39

2. Analisis inferensial

Analisis inferensial pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar

hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan pengujian hipotesis secara

generalisasi. Adapun tahapan analsisnya sebagai berikut:

38 Singgih Santoso, Panduan LengkapMenguasaiSPSS16, Jakarta: Gramedia, hal.273-286
39 Anas Sudjiono, PengantarStatistikPendidikan, Jakarta: Rajawali, 2009, hal.175
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a. Pengujian untuk kelayakan korelasi product moment dalam

meramalkan variabel Y hipotesisnya dilakukan dengan menggunakan

uji F pada tabel anova. Nilai F dari hasil perhitungan itu dibandingkan

dengan F table dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1) Jika F hitung >F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya

mengikuti bentuk yang linier.

2) Jika F hitung<F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya

tidak mengikuti bentuk yang linier.

b. Menguji hipotesis tentang hubungan variabel X (kreativitas belajarmata

pelajaran ekonomi) dengan variabel Y (hasil belajar mata pelajaran

ekonomi) akan diuji dengan menggunakan rhitung dari korelasi product

moment. Hasil dari uji korelasi tersebut dibandingkan dengan r tabel

yang menggunakan taraf signifikan 0,05dengan derajat bebas (db) = n-

2, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1) Jika r hitung > r tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya

terdapat hubungan.

2) Jika r hitung < r tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak artinya

tidak terdapat hubungan.

c. Melakukan interpretasi hubungan kreativitas belajar siswa  dengan hasil

belajar dikonsultasikan pada tabel interpretasi nilai r sebagai berikut:



29

TABEL III.3
PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI

KOEFISIEN KORELASI

INTERVAL KOEFISIEN TINGKAT HUBUNGAN

0,00 – 0,199

0,20 – 0,399

0,40 – 0,599

0,60 – 0,799

0,80 – 1,000

Sangat Rendah

Rendah

cukup kuat

Kuat

Sangat Kuat

Sumber: Riduwan, 2009


