
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada akhir semester ganjil tahun ajaran

2012/2013. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Atas

Negeri I Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas

Negeri I Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan

yang menjadi objek penelitian adalah kreatifitas dan cara belajar serta

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi pada

kelas XI.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.1 Populasi penelitian ini

adalah siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri I Inuman dengan jumlah

113 orang. Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100,

lebih baik diambil sema sehingga penelitiannya merupakan peneitian populasi,

tetapi jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% -

25% atau lebih.2 Mengingat populasi terlalu besar, maka peneliti mengadakan

penarikan sampel sebesar 88 orang (78%) yaitu 78/100x113 = 88 siswa.

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta, 2010, h. 173

2Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:
Rineka Cipta. H. 246.
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Pengambilan sampel tersebut diambil secara acak pada kelas tersebut dengan

jumlah sampel yakni sebesar 88 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara-

cara sebagai berikut:

1. Angket

Angket ini dilakukan kepada siswa dengan tujuan untuk

memperoleh data mengenai kreatifitas dan cara belajar siswa Sekolah

Menengah Atas Negeri I Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi. Pernyataan-pernyataan angket tentang kreatifitas dan cara belajar

terdiri dari empat alternatif pilihan jawaban sehingga responden hanya

tinggal memilih pilihan alternatif jawaban tersebut. Setiap pernyataan terdiri

dari pernyataan positif dan negatif dengan opsi jawaban sangat sering,

sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah.3 Angket tersebut

menggunakan skala likert dengan pedoman penskoran, yaitu jika dijawab

sangat sering mendapat skor 5, jika sering diberi skor 4, kadang-kadang

diberi skor 3, jarang diberi skor 2, dan tidak pernah diberi skor 1.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dengan mencari informasi mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan hasil belajar siswa melalui dokumentasi sekolah di

Sekolah Menengah Atas Negeri I Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2012,
h. 93
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Kuantan Singingi. Termasuk juga profil sekolah, keadaan guru, keadaan

siswa maupun sarana dan prasarana sekolah.

E. Teknik Analisis Data

Analsis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji

kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas instrument, dan uji

hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji regresi ganda.

1. Uji kualitas data

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar

cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. 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.4 Batas

minimum suatu instrumen/angket untuk dinyatakan valid atau dianggap

memenuhi syarat menurut Hairs sebagaimana dikutip oleh Iskandar

bahwa nilai validitas di atas 0.30 adalah nilai yang dapat diterima dalam

analisis faktor.5.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam

mengukur suatu gejala atau kejadian. Menurut Gunawan suatu alat ukur

dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut

stabil sehingga dapat diandalkan (dependability) dan dapat digunakan

4Sugiyono, Ibid., 121
5Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif,

Jakarta: Gaung Persada Press, 2010, h. 95
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untuk meramalkan (predictability). Alat ukur tersebut akan memberikan

hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil

yang serupa apabila digunakan berkali-kali.6 Menurut Mohd Majid

Konting sebagaimana dikutip oleh Iskandar bahwa nilai reliabilitas Alpha

Cronbach dengan ketentuan nilai ≥ 0,60.7

2. Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis

penelitian ini adalah analisis regresi ganda. Regresi ganda merupakan uji

regresi yang digunakan untuk mencari pengaruh dua variabel prediktor atau

untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih

terhadap variabel kriteriumnya, atau untuk meramalkan dua variabel

prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya.8 Penelitian ini terdiri

dari tiga variabel yang terbagi menjadi dua variabel bebas/prediktor yaitu

variabel kreatifitas dan cara belajar serta variabel terikat/kriteriumnya

adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Rumus regresi

ganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y = a + β1.X1 + β2X2

Dimana: a : Konstanta

Y : Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI

X1 : Kreatifitas belajar

X2 : Cara belajar belajar

6Gunawan Sudarmanto, Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2005, h. 89

7Iskandar, Loc.Cit.
8Hartono, Statisitik Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 164
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β1,2 : Koefisien Regresi

Pengolahan data tersebut dilakukan dengan perangkat komputerisasi

aplikasi SPSS versi 16.0 for windows.


