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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penilitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan

untuk mengkaji pengaruh pembelajaran sejarah tentang peristiwa sekitar

proklamasi 17 agustus 1945 dan pembentukan pemerintah Indonesia terhadap

patriotisme siswa adalah metode eksperimen dengan pendekatan korelasional.

Data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya. Menurut Azwar

“kendali parsial yang dilakuakan terbatas pada kontrol statistical dalam

analisisnya sehingga memungkinkan untuk melihat pengaruh diantara dua

variabel, misalnya dicemari oleh variabel lainnya.” (azwar, 2011:88).

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan korelasi adalah karena yang

dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran sejarah tentang

peristiwa sekitar proklamasi 17 agustus 1945 dan pembentukan pemerintah

Indonesia terhadap patriotisme siswa membutuhkan sejumlah data lapangan yang

sifatnya actual dan kontekstual, berdasarkan jawaba-jawaban yang sebenarnya

dari responden.

B. Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil di SMA Negeri 2 Buay Bahuga

kabupaten way kanan tahun pelajaran 2013-2014
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C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono “Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

(Sugiyono, 2008:297). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS di

SMA Negeri 2 Buay Bahuga pada tahun pelajaran 2013-2014.

Tabel 3.1 Jumlah Populasi

No Kelas
Siswa

Jumlah
totalLaki-laki Perempuan

1. XII IPS 1 22 7 29

2. XII IPS 2 20 6 26

Jumlah 42 13 55

Sumber : Format Lembar Informasi Data Individual Siswa SMA N 2 Buay
Bahuga TA 2013-2014

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan teori Suharsami

Arikunto. “...apabila Subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dan apabila subjeknya

lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15%, 20-25%< ataupun lebih” (Suharsami

Arikunto, 1986: 120).

Berdasarkan teori diatas, karena jumlah populasi kurang dari 100 orang maka

sampel dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 2

Buay Bahuga berjumlah 56 siswa.
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D. Variabel Penelitian

Suryabrata menyatakan bahwa “Variabel dapat diartikan segala sesuatu yang akan

menjadi objek pengamatan peneliti, atau faktor-faktor yang berperan dalam

peristiwa atau gejala yang akan diteliti” (Suryabrata,2012 : 25). Dalam penelitian

ini digunakan dua variabel yaitu:

1) Variabel Independent atau Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain . Dalam

penelitian ini variabel bebasnya adalah materi pelajaran sejarah tentang

peristiwa sekitar proklamasi 17 agustus 1945 dan pembentukan pemerintah

Indonesia.

2) Variabel Dependen atau variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain atau yang

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. variabel terikat dalam

penelitian ini adalah patriotisme siswa.

E. Definisi operasional variabel

Menurut Basrowi “Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan

kepada suatu variabel dan konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah

laku atau properti yang ditunjukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut

menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur” (Basrowi dan Ahmad Kasinu,

2007 : 179).

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel
No Variabel Definisi

Variabel
Indikator Sub Indikator Nomor

soal
1 Patriotisme

siswa
semangat/
jiwa cinta
tanah air
yang berupa
sikap rela
berkorban
untuk
kejayaan dan
kemakmuran
bangsanya.

a. Mencintai
tanah air.

b. Menghargai
jasa para
pahlawan

c. Rela
berkorban
demi negara
dan bangsa.

d. Mengutama
kan
persatuan
dan
kesatuan.

 Tertib dalam
mengikuti
upacara
bendera

 Memiliki
semangat
juang yang
tinggi

 Menghormati
guru
disekolah

 Mengunjungi
situs
bersejarah

 Senang
membantu
teman yang
kesulitan
belajar

 Aktif dalam
kegiatan
belajar
kelompok

 Bekerjasama
dalam
kelompok
belajar

 Saling
menghormati
dan
menghargai
perbedaan

1,2,3,4

5,6,7

8,9,10

11,12,1
3,14
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e. Tidak kenal
menyerah

f. Tenggang
rasa sesama
manusia

 Belajar
dengan giat
dan tekun

 Menjaga dan
mengharumk
an nama baik
sekolah

 Peduli
terhadap
teman yang
tertimpa
musibah

 Merasa
prihatin
dengan
keadaan
teman yang
kurang
mampu

15,16,1
7

18,19,2
0

Sumber: Pengembangan dari Kurikulum dan RPP Sejarah oleh peneliti

F. Instrumen Penelitian

Sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto tentang instrument penelitian bahwa:

“ Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan
hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis
sehinnga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrument penelitian adalah:
angket,ceklis atau daftar centang, pedoman wawancara, pedoman
pengamatan.” (Arikunto, 2006:160).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument berjenis angket atau

kuesioner. Sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto bahwa:

“kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam artian laporan tentang pribadinya atau hal-hal

yang dia ketahui.” (Arikunto, 2006:151).
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Adapun angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk

“checklist” yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya dalam hal ini

peneliti tumggal memberikan tanda setiap pemunculan gejala yang dimaksud.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert sebagaimana

dikemukakan oleh Sugiyono bahwa: “Skala likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena

sosial.” (Sugiyono, 2011:93). Adapun sikap yang diukur dalam penelitian ini

adalah sikap patriotisme siswa dengan skor jawaban sebagai berikut:

Tabel 3.3 pernyataan dan skor jawaban skala likert
Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor

Sangat Setuju (SS) 5 Sangat Setuju (SS) 1

Setuju (S) 4 Setuju (S) 2

Ragu-ragu (R) 3 Ragu-ragu (R) 3

Tidak Setuju (TS) 2 Tidak Setuju (TS) 4

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 5

Sumber:Sugiyono, 2011:94.

G. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data dan informasi yang akurat maka dibutuhkan teknik

pengumpulan data yang tepat. Adapaun teknik pengumpulan data yang peneliti

gunakan adalah sebagai berikut:

1. Angket (Kuesioner)

Sebagaimana dikemukakan oleh sugiyono bahwa “Kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”
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(Sugiyono, 2011:82).  Metode ini digunakan untuk memperoleh data

mengenai pengaruh pembelajran sejarah terhadap patriotisme siswa di SMA

Negeri 2 Buay Bahuga. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan angket

kepada siswa-siswi di SMA Negeri 2 Buay Bahuga kelas XII IPS yang

berjumlah 55 orang.

2. Catatan Lapangan

Catatan lapangan digunakan untuk mendapatkan data yang penting yang

berkaitan dengan penelitian. Bogdan dan Bigklen meyatakan bahwa,

“catatan lapangan meruoakan catatan tertulis tentang apa yang didengar,

dilihat, dialamai dan difikirkan dlam rangka pengumpulan data dlam

penelitian.” (Bogdan dan Biklen, 2012:209).

Peneliti menggunakan catatan lapangan tersebut dimaksudkan sebagai

catatan singkat mengenai pokok-pokok pembicaraan dan pengamatan

tentang segala sesuatu yang diamati selama penelitian berlangsung. Dengan

demikian catatan tersebut sangat diperlukan mereduksi data dari lapangan

dalam pengolahan analisis data.

3. Studi Literatur

Studi literatur digunakan sebagai alat pengumpul data untuk

mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan

yangditeliti oleh peneliti. Studi literature dilakukan dengan cara

mempelajari buku-buku sumber untuk mendapatkan data dan informasi

teoritis berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik inimemperkuat

landasan peneliti, serta melengkapai hasil penelitian.
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Dengan menggunakan teknik ini, peneliti berusahamencari data berupa

teori-teori,pengertian-pengertian dan uraian-uraian. Khusunya mengenai

maslah-masalah yang sejalan dengan penelitin agar dapat dijadikan

kerangka pemikiran juga dijadika sebagai landasan dalam penelitian.

4. Studi Dokemuntasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan serta

dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran

H. Analisis Instrumen

Dalam analisis instrument sebelum instrument digunakan dalam sampel, intrumen

harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas

sebagai berikut:

1) Validitas

Surasmi Arikunto berpendapat “Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan

tingkat-tingkat valid dari suatu instrument”(Surasmi Arikunto,2002:144). Suatu

instrumen valid mempunyai validitas  yang tinggi. Suatu instrumen dikatakan

valid apabila mampu mengukur apa yang di inginkan dan dapat mengungkapkan

data dari variabel yang diteliti secara tepat. ciri suatu tes yang baik adalah apabila

tes itu mampu untuk mengukur apa yang akan diukur atau istilahnya valid. Uji

coba instrumen penelitian diujikan kepada populasi di luar sampel penelitian yaitu

kepada siswa di luar responden agar dapat menunjukkan bahwa suatu instrumen

dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.
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2) Reliabilitas

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut

sudah baik. Menurut Surasmi Arikunto “reliabilitas adalah ketetapan suatu tes

dapat diteskan pada objek yang sama untuk mengetahui ketetapan ini pada

dasarnya melihat kesejajaran hasil”(Surasmi Arikunto,2011: 86).

Untuk membuktikan kemantapan alat pengumpulan data maka akan diadakan uji

coba kuesioner, reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya

untuk dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.

Untuk reliabilitas angket diadakan uji coba ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Uji coba 10 orang Siswa luar responden

b. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap

c. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product Moment.

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item dalam item ganjil dan item

genap dengan menggunakan rumus spearman brown, sebagai berikut:

r11 = 2 (r1/21/2)

1 + r1/21/2

Keterangan:

r11 : reliabilitas instrumen

r1/21/2 : rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrumen

(Suharsimi Arikunto, 2010:223).

Selanjutnya hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product

Moment, yaitu:
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Keterangan:

rxy : Koofisien Korelasi XY

X : Variabel Bebas

Y : Variabel Terikat

N : Jumlah sampel yang diteliti (Moh. Pabundu Tika, 2005:79)

I. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil tes siswa seperti nilai pretes, postes dan skor gain

pada kelompok kelas eksperimen diuji hipotesisnya. Dalam menguji hipotesis

yang diperoleh dalam penelitian ini diperlukan suatu analisa data dalam

memperoleh suatu kesimpulan. Uji hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Menghitung Skor Gain

Penghitungan skor gain bertujuan untuk mengetahui besarnya

peningkatan Patriotisme siswa  pada kelas eksperimen.

= − −
Hasil dari perhitungan gain diinterprestasikan dengan menggunakan

klasifikasi sebagai berikut:

N (∑XY) – (∑X) (∑Y)
rxy =

√   {N∑X2 – (∑X) 2} { N∑Y2 – (∑Y) 2}
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Tabel 3.4 Klasifikasi Gain
Besarnya g Interprestasi

g > 0.7 Tinggi

0.3 < g ≤ 0.7 Sedang

g ≤ 0.3 Rendah

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan analisis data yang

digunakan, apabila data berdistribusi normal maka dapat digunakan

statistika parametrik, dan apabila data tidak berdistribusi normal maka

digunakan statistic nonparametrik. Uji normalitas dilakukan dengan

menggunakan rumus chi-kuadrat (chi-square) menurut Sudjana (2005:

273). Langkah-langkah uji normalitasnya adalah sebagai berikut.

a) Hipotesis

H0 : kedua kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi

normal

H1 : kedua kelompok data tidak berasal dari populasi yang

berdistribusi normal

b) Taraf Signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan = 5%
c) Statistik Uji

 





k
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E
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1

2
2

keterangan:

iO = frekuensi harapan

iE = frekuensi yang diharapkan
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k  = banyaknya pengamatan
d) Keputusan Uji

Tolak H0 jika ≥ ( )( ) dengan taraf  = taraf nyata untuk

pengujian.  Dalam hal lainnya H0 diterima

3. Uji hipotesis dengan uji regresi linier sederhana.

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analisis data untuk

mengetahui patriotisme siswa. Dengan menggunakan statistik uji regresi

linier sederhana bertujuan untuk melihat pengaruh materi sejarah

terhadap patriotisme siswa.

Pada Penelitian ini setelah data berdistribusikan normal dan homogen,

maka peneliti melakukan uji regresi yang menggunakan “regresi linier

sederhana”. Dalam perkembangannya Uji regresi sering digunakan

dalam rancangan penelitian yang menggunakan percobaan atau

eksperimen. Uji Regresi dapat menganalisis bagaimana pengaruh

perlakuan terhadap kelompok, kaidah pengujian atau kriteria uji regresi

linier sederhana sebagai berikut:

xbaY 
^

Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus

a = Ŷ - bx
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Keterangan


^

Y Nilai yang diprediksikan

a =  Nilai Intercept (konstanta) atau bila harga X = 0

b =  Koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang

menunjukkan nilai peningkatan atau penurunan variabel Y

X = Nilai variabel independen (X1, X2, X3) (Sugiyono, 2010: 188).

Sedangkan untuk menguji dan mengetahui taraf signifikansi digunakan

uji t dengan rumus sebagai berikut.

sb

b
t 0

Keterangan

to = Nilai teoritis observasi

b   = Koefisien arah regresi

Sb = Standar deviasi

Kriteria pengujian:

Jika lebih kecil dari , maka Ho diterima, dan ditolak. Dan jika

lebih besar dari , maka Ho ditolak dan diterima.

Berdasarkan tingkat signifikansi:

H0 diterima jika signifikansi > 0.05.

H0 ditolak jika signifikansi < 0.05 (Sugiyono, 2010: 188).

Untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh materi sejarah terhadap patriotisme

siswa, akan dilihat menggunakan tabel taraf signifikan antara hubungan kedua

variabel, sebagai berikut :
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Tabel. 3.5 Taraf Signifikan
Koefisiensi Kekuatan Pengaruh

0.00 Tidak ada Pengaruh
0.01 – 0.09 Pengaruh Kurang Berarti
0.10 – 0.29 Pengaruh Lemah
0.30 – 0.49 Pengaruh Moderat
0.50 – 0.69 Pengaruh Kuat
0.70 – 0.89 Pengaruh Sangat Kuat

>0.90 Pengaruh Mendekati Sempurna
Sumber : (Syofian Siregar, M.M, 2013: 337)

Apabila r = -1 korelasi negatif sempurna, artinya menjadi pengaruh bertolak

belakang antara variabel X dan variabel Y. Jika variabel X naik, maka variabel Y

turun.

Apabila r = 1 korelasi positif sempurna, artinya menjadi Pengaruh yang searah

antara variabel X dan variabel Y. Jika variabel X naik, maka variabel Y naik.
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