
1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juni tahun

2014 yang dilaksanakan di kelas XI SMA Negeri 1 Kampar Kiri pada saat

semester II tahun ajaran 2013/2014.

B. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing dan siswa kelas XI di SMA

Negeri 1 Kampar Kiri. Sedangkan objek penelitian ini adalah efektifitas hand out

dalam memotivasi siswa mengikuti layanan informasi.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1

Kampar Kiri yang terdiri dari 5 kelas, dua kelas IPA dan tiga kelas IPS yang

berjumlah 160 orang siswa, yang akan dirincikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Total Populasi Kelas XI di SMA Negeri 1 Kampar Kiri

No. Kelas Total
1. XI IPA 1 32
2. XI IPA 2 32
3. XI IPS 1 32
4. XI IPS 2 31
5. XI IPS 3 33

Total 5 Kelas 160
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kelas XI di SMA

Negeri 1 Kampar Kiri adalah 5 kelas dengan jumlah siswa 160 orang siswa.

Terdiri dari 2 kelas IPA dan 3 kelas IPS. Kelas IPA 1 terdapat 32 orang

siswa dan kelas IPA 2 terdapat 32 orang siswa, sedangkan kelas IPS 1

terdapat 32 orang siswa, kelas IPS 2 terdapat 31 orang siswa dan kelas IPS 3

terdapat 33 orang siswa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara

representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil

yang diamati. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara

purposive sampling (pengambilan sampel tujuan). Pengambilan sampel

dengan cara ini dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yaitu kelas XI IPS

2 dan kelas XI IPS 3 yang berjumlah 64 siswa yang kurang semangat dan

kurang termotivasi. Hal ini berdasarkan informasi dari guru pembimbing dan

wali kelas, berikut adalah rincian kelas XI IPS 2 dan XI IPS 3 :

Tabel III.2
Total Sampel dalam Penelitian

No. Kelas Laki-laki Perempuan Total
1 XI IPS 2 13 18 31
2 XI IPS 3 14 19 33

Total 27 37 64

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelas XI IPS 2 dengan jumlah

siswa 31 orang, jumlah siswa laki-laki yaitu 13 orang dan jumlah siswa
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perempuan 18 orang sedangkan kelas XI IPS 3 dengan jumlah siswa laki-

laki 14 orang dan jumlah siswa perempuan 19 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Angket, yaitu suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus

dijawab atau dikerjakan oleh responden atau orang/anak yang ingin

diselidiki.1 Dalam hal ini penulis menyebarkan angket kepada siswa untuk

mengetahui motivasi siswa mengikuti kegiatan layanan informasi.

Instrument angket dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan yang

digolongkan kedalam lima kategori yaitu:  Sangat Setuju (SS), Setuju (S),

Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Adapun kisi-kisi dari kuesioner penelitian ini adalah :

Tabel III.3
Kisi-Kisi Kuesioner Pengukuran Motivasi Siswa Mengikuti

Layanan Informasi di SMA Negeri 1 Kampar Kiri

No Indikator Nomor Item
Jenis

Pernyataan

1
Hadir setiap pelaksanaan
layanan informasi.

1
4

Positif
Negatif

2
Tertarik mengikuti layanan
informasi.

3
11
20
19

Negatif
Positif
Positif
Positif

3
Memperhatikan penjelasan
guru

5
6

Positif
Positif

1Ibid, h. 72
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4
Mampu menjawab
pertanyaan dari guru

10 Positif

5
Mengikuti pelaksanaan
layanan dari awal hingga
akhir

2
8

12
18

Positif
Positif
Positif
Positif

6
Tidak bosan mengikuti
layanan informasi

16
7

Negatif
Negatif

7
Terlibat aktif dalam
pelaksanaan layanan
informasi

9 Positif

8
Siswa senang mengikuti
layanan informasi

14
15
17

Positif
Negatif
Positif

9 Siswa belajar dirumah. 13 Positif

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan

mengajukan pertanyaan melalui lisan kepada sumber data dan sebaliknya,

sumber data memberikan informasi secara lisan atau langsung.

3. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan

menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun

elektronik. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk

mengumpul data.

E. Uji Coba Instrumen Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan skala. Skala

tersebut kemudian diberi skor, adapun kategori jawaban untuk skala

motivasi siswa mengikuti layanan informasi adalah :
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Table III.4

Skor untuk Setiap Item Instrumen Penelitian

Alternatif
jawaban

Skor untuk item
Positif Negatif

SS 5 1
S 4 2

KS 3 3
TS 2 4

STS 1 5

Keterangan:

1) SS : Sangat Setuju

2) S : Setuju

3) KS : Kurang Setuju

4) TS : Tidak Setuju

5) STS : Sangat Tidak Setuju

2. Uji Validitas

Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat

kesahihan suatu instrumen2. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) secara valid. Dilakukan

dengan bantuan SPSS 16.0 for windows.

2 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing bekerja sama dengan Nusa
Media Bandung, 2010). h. 81.
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Tabel III. 5
Hasil Analisis Validitas Motivasi Siswa

Mengikuti Layanan Informasi

Correlations

score 1 score 2

score 1 Pearson Correlation 1 .706**

Sig. (2-tailed) .000

N 32 32

score 2 Pearson Correlation .706** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 32 32

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai validitas adalah 0.706,

menurut Hartono, skor validitas 0.70-0.90 itu dikategorikan tinggi. Hal ini

menunjukkan nilai validitas tabel di atas termasuk kedalam kriteria 0.70-

0.90, yang berarti hal tersebut valid.

3. Uji realibilitas

Realibilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat dipercaya

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut

sudah baik.3 Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukan

hasil yang konsisten, sehingga instrumen tersebut dapat digunakan secara

3Ibid. h. 101
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aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang

berbeda.

Dalam penelitian ini dengan bantuan program SPSS 16.0 for

windows. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus cronbach alpha:

11 = 	 − 1 1 − ∑
Keterangan:

r11 : Nilai reliabilitas

∑Si : Jumlah varians skor tiap-tiap item

St : Varians total

k : Jumlah item

Adapun hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel III.6

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Butir
Pertanyaan

Alpha

Motivasi siswa mengikuti layanan
informasi

20 0.778

Sumber: Data Olahan 2014

Nilai alpha yang digunakan sebagai indikator analisis secara umum

menggunakan taraf signifikan 5% dengan nilai “r” tabel sebesar 0.349. Maka



8

dapat disimpulkan bahwa r hasil 0.778 > 0.349 r tabel yang berarti instrumen

penelitian reliabel.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menganalisis data dan untuk

mengetahui informasi tentang motivasi siswa dalam mengikuti layanan

informasi, jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Peneliti melakukan

perhitungan pada kuesioner motivasi siswa dalam mengikuti layanan informasi.

Untuk mengetahui tingkat motivasi siswa digunakan rumus berikut:

= 	 	 	
Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi

N : Jumlah Siswa

Interpretasi dari rumus di atas adalah sebagai berikut:

0%- 20% : Sangat Tidak Efektif

21%- 40% : Tidak Efektif

41% - 60% : Kurang Efektif

61%- 80% : Efektif

81%-100% : Sangat Efektif
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Indikator efektifitas hand out dalam memotivasi siswa mengikuti layanan

informasi di SMA Negeri 1 Kampar Kiri diklasifikasikan lima kategori dalam

bentuk skala nominal dengan ukuran persentase sebagai berikut:

a. Apabila persentase berkisar antara 81-100% ditafsirkan bahwa motivasi siswa

mengikuti layanan informasi dengan menggunakan hand out termasuk

kedalam kategori sangat efektif.

b. Apabila persentase berkisar antara 61-80% ditafsirkan bahwa motivasi siswa

mengikuti layanan informasi dengan menggunakan hand out termasuk

kedalam kategori efektif.

c. Apabila persentase berkisar antara 41-60% ditafsirkan bahwa motivasi siswa

mengikuti layanan informasi dengan menggunakan hand out termasuk

kedalam kategori kurang efektif.

d. Apabila persentase berkisar antara 21-40% ditafsirkan bahwa motivasi siswa

mengikuti layanan informasi dengan menggunakan hand out termasuk

kedalam kategori tidak efektif.

e. Apabila persentase berkisar antara 0-21% ditafsirkan bahwa motivasi siswa

mengikuti layanan informasi dengan menggunakan hand out termasuk

kedalam kategori sangat tidak efektif.


