
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten

Kampar. Alasan penulis memilih tempat di SMP Negeri 1 Kuok dikarenakan

masalah yang penulis ajukan dalampenelitian ini ada di sekolah tersebut, selain itu

lokasi sekolah ini mudah dijangkau oleh penulis untuk menghemat biaya dalam hal

penelitian nantinya.

2. Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus

2013, karena banyaknya responden yang akan diteliti, dan waktu pengolahan data,

maka penelitian ini memakan waktu empat bulan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang berjumlah

116 orang yang terdiri dari 5 (lima) kelas, 65 orang laki-laki dan 51 orang lainnya

perempuan, sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh kelengkapan fasilitas belajar

terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu kelas VIII di SMP Negeri 1

Kuok.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kuok yang

berjumlah 116 siswa, mengingat populasi dari penelitian ini sangat banyak, maka penulis



mengambil sampel sebanyak 54 orang, rumus yang digunakan  adalah rumus Slovin, yaitu

:

= 	1 + 	
Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan.1

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan random sampling dengan cara

ordinal dan tingkat kesalahan 10%, berdasakan rumus di atas, maka:

= 	 1161 + 116	(0,1)
= 	 1161 + 116	(0,01)	
= 	 1161 + 1,16
= 	 1162,16= 	53,70	dibulatkan menjadi 54 orang.

TABEL III.1
JUMLAH SISWA KELAS VIII SMP N 1 KUOK

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

No Uraian
Jumlah

Total
Laki-Laki Perempuan

1 Siswa Kelas VIII.A 13 10 23
2 Siswa Kelas VIII.B 14 9 23
3 Siswa Kelas VIII.C 13 11 24

1 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana,
2011)h. 158.



4 Siswa Kelas VIII.D 13 10 23
5 Siswa Kelas VIII.E 12 11 23

Jumlah 65 51 116
(Sumber Data: Studi pendahuluan di SMP N 1 Kuok, 2013)

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yang

sesungguhnya dan relevan dengan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik

pengumpulan data yaitu dengan cara:

1. Angket (Kuesioner) dimana penulis menyebarkan pertanyaan kepada siswa yang

terpilih sebagai sampel penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang pribadinya dan hal-hal yang diketahuinya.

2. Observasi, penulis gunakan untuk melakukan studi pendahuluan dalam penelitian ini

di SMP Negeri 1 Kuok, dan juga untuk melihat permasalahan yang penulis angkat

dalam judul penelitian ini terkait kelengkapan fasilitas belajar.

3. Dokumentasi, digunakan untuk mencari bahan dokumentasi yang ada pada sekolah

yang berkaitan dengan sejarah, organisasi sekolah, dan juga data sekolah terkait

fasilitas belajar yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang

seharusnya di ukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk

melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Validitas berhubungan dengan kenyataan



serta dengan tujuan dari pengukurannya. Pengukuran dinyatakan valid jika mengukur

tujuannya dengan nyata dan benar.2

Untuk  mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni mengkorelasikan

skor item instrumen dengan menggunakan rumus Product Moment sebagai berikut :

= . ∑ − (∑ )(∑ ). ∑ − (∑ ) . ∑ − (∑ )
di mana:

rhitung :  Koefisien validitas∑ : Jumlah skor item∑ : Jumlahskor total (seluruh item)

n : Jumlah responden

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus :

= √ − 2√1 −
Distribusi (Tabel t) untuk = 0,05 dan derajad kebebasan (dk=n-2). Kaidah

keputusan:

Jika t hitung> t tabel berarti valid, sebaliknya

Jika t hitung<t tabel berarti tidak valid

Jika instrument itu valid, maka kriteria yang digunakan untuk menentukan

validitas butir soal adalah.
3:

TABEL III. 2

2Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, (Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta, 2007) h. 120.

3Riduwan, BelajarMudah : Penelitianuntuk Guru, Karyawan, danPenelitiPemula, (Bandung:Alfabeta, 2010)
h.



KRITERIA VALIDITAS  SOAL

Besarnya r Interpretasi
0,80 < r <1,00 Sangat tinggi
0,60 < r < 0,79 Tinggi
0,40 < r < 0,59 Cukup Tinggi
0,20 < r < 0,39 Rendah
0,00 < r < 0,19 Sangat rendah

(Sumber : Riduwan)

Reliabilitas adalah ketetapan atau ketelitian suatu alat evaluasi, sejauh mana tes

atau alat tersebut dapat dipercaya kebenarannya, untuk menghitung reliabilitas tes ini

digunakan rumus alpha dengan rumus.4

= ∑ − ∑
= ∑ − ∑
= kk − 1 1 − ∑

Keterangan:

= Nilai Reliabilitas

= Varians skor tiap-tiap item∑ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

= Varians total∑ = Jumlah kuadrat item Xi∑ = Jumlah item Xi dikuadratkan∑ = Jumlah kuadrat X total∑ = Jumlah X total dikuadratkan

4 Riduwan, Op.Cit., h.115-116.



= Jumlah item

= Jumlah siswa

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan instrumen atau

ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut.Suatu alat evaluasi

(instrumen) dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi, untuk mengetahui apakah suatu

tes memiliki reliabilitas tinggi, sedang atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien

reliabilitasnya.5 Tabel proporsi reliabilitas tes dapat dilihat pada tabel berikut.

5Suharsimi Arikunto, Evaluasi Pendidikan,(Bumi Aksara, Jakarta,1993) h. 104.



TABEL III. 5
PROPORSI RELIABILITAS SOAL

Reliabilitas Tes Evaluasi
0,70  <r111,00 Sangat tinggi
0,40 <r110,70 Tinggi
0,30 <r110,40 Sedang
0,20 <r110,30 Rendah
0,00 <r110,20 Sangat rendah

(Sumber : Suharsimi Arikunto)

2. Analisis Data Deskriptif

Teknik analisis data yang penulis gunakan untuk mengetahui pengaruh antara

variabel X (kelengkapan fasilitas belajar) terhadap variabel Y (minat belajar siswa

pada mata pelajaran IPS terpadu kelas VIII) menggunakan teknik analisis kuantitatif.

Teknik korelasi yang digunakan adalah dengan analisis regresi linear

sederhana.Sebelum masuk ke rumus statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh

untuk masing-masing alternatif jawaban dicari persentase jawabannya pada item

pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus :

= 	 	100%
Keterangan :

P = Angka Persentase

F = Frekuensi Responden

N = Total Jumlah.6

Hasil penelitian ini selanjutnya ditafsirkan ke dalam klasifikasi sebagaimana

menurut Riduwan yaitu:

1. 0 % - 20 % dikategorikan sangat tidak baik

2. 21 % - 40 % dikategorikan kurang baik

6 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)h. 43.



3. 41 % - 60 % dikategorikan cukup baik

4. 61 % - 80 % dikategorikan baik

5. 81 % - 100 % dikategorikan sangat baik.7

3. Regresi Linier

Analisis selanjutnya diolah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif

dengan analisa regresi linear dengan metode kuadrat terkecil, untuk melihat seberapa

besar pengaruhnya.8 = +
Keterangan:

= Variabel dependent (variabel terkait/dipengaruhi)

= Konstanta regresi

= Intersep atau kemiringan garis regresi9

= Variabel independent (variabel bebas/mempengaruhi)

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:

= 	 ∑ ∑ − ∑ ∑∑ − ∑
= 	 ∑ − ∑ ∑∑ − ∑

Langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus korelasi product moment

untuk menguji hipotesis penelitian, rumusnya yaitu sebagai berikut:

= 	 ∑ − ∑ ∑.∑ 	 − ∑ . ∑ − ∑
Keterangan:

7 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011)h.15.
8 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)h.160.
9 Hartono, SPSS16.0 Analisa Data Statistik dan Penelitian, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 94.



r = Angka indeks korelasi “r” product moment

N = Sampel∑ = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y∑ = Jumlah seluruh skor X∑ = Jumlah seluruh skor Y.10

Berdasarkan rumus tersebut, selanjutnya untuk menginterprestasikan besarnya

koefisien korelasi dengan menggunakan table “r” Product Moment.11

Df = N – nr

Keterangan :

Df = degrees of freedom

N = Number of cases

nr = banyak tabel yang dikorelasikan.12

Membandingkan ro (r observasi) dari hasil perhitungan dengan rt (r tabel)

dengan ketentuan :

1. Jika ro rt maka Haditerima H0 ditolak

2. Jika ro rt maka Haditerima H0 ditolak

Menghitung besarnya persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y

dengan rumus :

KD = R2 X 100%

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi / koefisien penentu

10 Anas Sudijono, Op.Cit, h.194.
11Ibid., h. 84.
12 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publising, 2010) h.69.



R2 = R Square.13

Mengolah data penelitian ini penulis menggunakan perangkat komputer

melalui program SPSS (Statical Package for the Social Sciences) versi 19.0 for

windows.14SPSS adalah salah satu perangkat program komputer yang digunakan

dalam mengolah data statistik.

13 Husaini Usman, Pengantar Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)h. 200.
14 Hartono, SPSS16.0 Analisa Data Statistik dan Penelitian, Op.Cit., 95.




