
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan April sampai tanggal 21 Juni

2014. Sedangkan lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Sedangkan

yang menjadi objek penelitian ini adalah Upaya persiapan siswa dalam

menghadapi ujian pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah siswa kelas X yang

terdiri dari dua lokal, lokal A berjumlah 25 siswa dan lokal B berjumlah 25

siswa jadi jumlah seluruhnya adalah 50 siswa, karena subjeknya kurang dari

100 maka penulis mengambil seluruh populasi sebagai sampel dalam

penelitian ini.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti dalam

mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

dengan cara:

a. Angket, yaitu suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan

sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh

responden.1 Disini penulis menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada

responden (siswa) tentang persiapan siswa dalam menghadapi ujian semester.

Jenis angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup dimana setiap item

pertanyaan telah disediakan lima buah alternatif  jawaban, yaitu :

Sangat Sering = 5

Sering = 4

Kadang-kadang = 3

Jarang = 2

Tidak Pernah = 12

b. Wawancara: yakni ditujukan kepada guru ekonomi untuk mengetahui

bagaimana upaya persiapan siswa dalam menghadapi ujian

c. Dokumentasi: yakni penulis gunakan untuk mendapatkan data-data tentang

deskripsi lokasi sekolah dan catatan dokumen-dokumen yang berkenaan

dengan masalah yang akan diteliti.

1Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta,  2011, h. 167.
2 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Aifabeta, 2011. h. 11.



E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik

deskriptif kualitatif dengan persentase. Hal ini dilakukan dengan cara apabila

data telah terkumpul, dengan menggunakan rumus:

P = X 100%........%

Keterangan :

P = Angka Persentase

F = Frekuensi Yang Dicari

N = Number Of Case (jumlah frekuensi/banyaknya individu)3

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasikan dan diberi

kriteria sebagai berikut:

81% - 100% dikategorikan sangat baik

61% - 80% dikategorikan baik

41% - 60% dikategorikan cukupbaik

21% - 40% dikategorikan kurang baik

0% - 20% dikategorikan tidak baik.4

3 Anas Sudijono, Pengantar Statistic Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo. 2008 Hlm 43
4 Riduwan,, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alpabeta, 2003, h. 13.


