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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, yaitu salah satu pendektan 

penelitian yang pada umumnya mengumpulkan data yang luas dan banyak. 

Jenis penelitian ini tujuannya untuk mencari kedudukan (kedudukan), 

fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara 

membandingkan dengan standar yng suda ditentukan. 

B.  Pendekatan penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (Field 

Fesearch) dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk 

menentukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 

Makna lain pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivise, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk mengaji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
46
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Sugiono, Metode Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&I).Bandung: 

Alfabeta,2012, Hal.7 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari sampai juli 2017 

sedangkan penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kampar. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru IPS SMA N 1 Kampar 

sedangkan objek penelitian ini adalah Keterampilan Bertanya Guru dan 

Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA N 1 

Kampar. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan atau benda 

yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan 

menjadi wilayah generalisasi kesimpulan penelitian.
47

Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS, XI IPS, XII IPS Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar yang berjumlah 346 siswa (X IPS  

berjumlah 114  orang, XI IPS120 orang, XII IPS 112 orang)  

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara 

representative atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian 

                                                 
47

Endang Mulyatiningsih, Metodologi Penelitian Terapan Yogyakarta: Alfabeta. 2012, 

Hal.9. 



30 

 

kecil yang diamati.
48

 Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 

siswa kelas XI degan jumlah sampel sebanyak 70 orang. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified random 

sampling. Teknik stratified random sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan karena populasi berstrata, maka 

sampelnya juga berstrata.
49

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan 

terhadap gejala-gejala yang diselidiki.
50

 Observasi ini dilakukan dengan 

melihat keterampilan bertanya guru didalam kelas selama 5 kali pertemuan 

di kelas XI IPS. 

2. Angket 

Angket adalah suatu cara untuk mengumpulakan data dengan 

mengajukan pertanyaan tertulis.
51

 Dalam hal ini penulis membuat 

pertanyaan secara tertulis yang akan diberikan kepada siswa tentang rasa 

ingin tahu siswa dan kepada guru tentang keterampilan bertanya guru. 
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Ibid.Hal. 69.  

49
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

Bandung: Alfabeta, 2012, Hal. 63 

50
Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, Malang: UIN Maliki Press, 2010, Hal. 61. 

51
Nursalim, Modul Teknik Penulisan Karya Ilmiah  Pekanbaru : Zanafa, 2011, Hal. 32 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian.
52

 Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil data 

siswa-siswa, system pembelajaran, profil sekolah dan data yang lain yang 

diangap perlu. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas bertujuan untuk melihat tingkat keandalan atau 

keshahihan (ketepatan) suatu alat ukur.Dalam penelitian ini, validitas dapat 

diketahui dengan melakukan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan 

antara skor item instrument dengan skor totalnya.Hal ini bisa dilakukan 

dengan korelasi product moment. Rumus yang dapat digunakan dengan 

menggunakan nilai asli adalah sebagai berikut:
53

 

𝑟𝑥𝑦  =  
𝑁  𝑋𝑌 –    𝑋   𝑌 

  𝑁 𝑋2 −    𝑋 2   𝑁.  𝑌2  −    𝑌 2 
 

Keterangan : 

r = Koefisien validitas 

N = Banyaknya siswa 

X = Skor item 

Y = Skor total 
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Ridwan, Skala Pengukuran Variabel – variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010, 

Hal.31. 
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Setelah setiap butir soal instrument dihitung besarnya koefisien korelasi 

dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung uji-t 

dengan rumus sebagai berikut:
54

 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  
𝑟 𝑛 − 2

 1 − 𝑟2
 

Keterangan: 

t  =  nilai t hitung 

r =  Koefisien korelasi r hitung 

n =  Jumlah Responden 

Selanjutnya membandingkan nilai thitung dan ttabel guna menentukan apakah 

butir soal tersebut valid atau tidak, dengan ketentuan sebagai berikut: 
55

 

1) Jika thitung < ttabel maka butir soal tersebut valid 

2) Jika thitung> ttabel maka butir soal tersebut valid 

Jika instrument itu valid maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks 

korelasinya (r) dengan ketuntasan sebagai berikut: 

TABEL III.2 

KRITERIA VALIDITAS BUTIR SOAL 

Tabel 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 

 

                                                 
54

Ibid,Hal.85 
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Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul dan 

data yang seseungguhnya terjadi. Apabila instrumen tersebut valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak valid maka instrumen 

tersebut harus diganti atau dihilangkan. 

2. Uji Reabilitas 

Pengujian reabilitas dilakukan untuk mengukur ketetapan instrument 

atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut.Suatu alat 

evluasi (instrument) dikatakan baik bila reabilitasnya tinggi.  Untuk 

mengetahui apakah suatu tes memilikireabilitas tinggi, sedang atau rendah 

dapat dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya dengan rumus:
56

 

𝑟11  =   
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

 𝑆𝑖
2

𝑠𝑡2
  

Keterangan: 

r11 = Koefisien Reliabilitas 

Si = Standar Deviasi butir ke-i 

St = Standar Deviasi skor total 

n = Jumlah soal tes yang diberikan 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. Artinya instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang 

memberikan hasil yang sama walau waktu yang digunakan berbeda.  
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Hal.90 



34 

 

3. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dari variabel X (Keterampilan Bertanya) 

dan Y (Karakter Rasa Ingin Tahu Siswa) adalah jenis data ordinal. Data 

ordinal merupakan data statistik yang di urutkan dari jenjang yang paling 

rendah sampai ke jenjang yang paling tinggi atau sebaliknya dari jenjang 

yang paling tinggi sampai jenjang yang paling rendah, dan data dalam 

bentuk kategori atau klasifikasi.
57

 

4. Teknik Analisis Data  

Teknikanalisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan korelasi product moment. 

Sebelum masuk kedalam rumus statistic, terlebih dahulu data yang 

diperoleh untuk masing – masingal ternatif jawaban di cari persentase 

jawabannya pada item pertanyaan masing – masing variable dengan 

rumus: 

𝑷 =  
𝑭

𝑵
𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Keterangan: 

P :Angkapersentase 

F :Frekuensiresponden 

N : Total jumlah
58

 

                                                 
57

Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2011, Hal. 6-7. 
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Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X 

(Keterampilan Bertanya Guru) dan variable Y (Karakter Rasa Ingin Tahu 

Siswa) diukur dengan skala nilai yaitu: 

Sangat Terampil/ Selalu   : diberi skor4 

Terampil/ Sering    : diberi skor3 

Kurang Terampil/ Jarang   : diberi skor 2 

TidakTerampil/ Tidakpernah  : diberi skor 1
59

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagi berikut: 

a. 0 % - 20 % dikategorikan sangat tidak baik 

b. 21 %  -  40 % dikategorikan tidak baik 

c. 41 %  -  60 % dikategorikan cukup baik 

d. 61 %  -  80 % dikategorikan baik 

e. 81 %    -  100 % dikategorikan sangat baik
60

 

5. Perubahan data ordinal ke interval 

Data yang diperoleh berupa data ordinal dari observasi dirubah 

menjadi data interval dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑇𝑖 = 50 + 10 
(𝑋𝑖 − 𝑥)

𝑆𝐷
 

Keterangan: 

Xi  = Variabel data Ordinal 
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Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru – Karyawan dan Peneliti Pemula, 

Bandung: Alfabeta, 2012, Hal. 76. 
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X  = mean (rata-rata) 

SD  = StandarDeviasi 

6. Uji Normalitas 

Ujinormalitas dilakukan dengan chi kuadrat, dengan rumus:
61

 

𝒙𝟐 =  
(𝒇𝒐 − 𝒇𝒉)𝟐

𝒇𝒉
 

Keterangan: 

fo : frekuensi  yang diperoleh atau diamati 

fh : Frekuensi yang diharapkan 

 Menentukan 𝒙𝟐tabel, dengan dk = k-1 dan taraf signifikan 0,05. 

Kaidah keputusan: 

Jika, 𝒙𝟐hitung ≥ 𝒙𝟐tabel, berarti distribusi data tidak normal 

Jika, 𝒙𝟐hitung ≤ 𝒙𝟐tabel, berarti distribusi data normal 

7. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Data yang sudah diberika ketegori atau kriteria kemudian 

dimasukkan kedalam rumus dengan menggunakan rumus regresi linear 

sederhana yang berguna untuk mencari pengaruh variabel prediktor 

terhadap variable kriteriumnya.R egresi linear sederhana membandingkan 

antara Fhitung dan Ftabel. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah 

sebagai berikut: 

Ῠ = a + bX 

Keterangan: 
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Ῠ  :Subyek dalam variable dependen yang diprediksikan. 

a  :hargakonstan (ketikaharga X = 0) 

b  :koefisienregresi 

X :nilai variabel independen.
62

 

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut 

𝒂 =  
( 𝒀) ( 𝑿𝟐) − ( 𝑿) ( 𝑿𝒀)

𝒏 𝟐𝑿 −  𝟐𝑿
 

𝑏 =  
𝑁 𝑌𝑋 − ( 𝑋) ( 𝑌)

𝑛  2𝑋 − (  )2𝑋
 

8. Uji Hipotesis 

Dalam memudahkan ujihi potesis untuk mengetahui pengaruh 

pengaruh keterampilan bertanya guru terhadap karakter rasa ingin tahu 

siswa digunakan dengan rumus r Product Moment adalah sebagai berikut: 

 

 

𝒓𝒙𝒚 =  
𝑵 𝑿𝒀 − ( 𝑿) ( 𝒀)

 (𝑵 𝟐 𝑿 –   )𝟐𝒀  {𝑵 𝟐 ( )𝟐}𝒀𝒀

 

Keterangan : 

𝒓𝑿𝒀 : Koefisien korelasi product moment 

𝑵  : Number of cases 

 𝒙  : jumlahskor X 

 𝒚  : jumlah skor Y 
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 𝒙𝒚 : jumlah skor X dan skor Y
63

 

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterprestasikan dengan 

menggunakan rumus table nilai“r” product moment.
64

 

𝑑𝑓 = 𝑁 − 𝑛𝑟 

Keterangan: 

N = Number of cases 

nr = Banyaknya tabel yang dikorelasikan 

Membandingkanro (r observasi) dari hasil perhitungan dengan rt (r 

table) dengan ketentuan: 

Jikaro≥  rtmaka Ha diterima Ho ditolak 

Jikaro≤  rt maka Ho diterima Ha ditolak 

9. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Y 

Menghitung besarnya kontribusi variable X terhadap Variabel Y yaitu 

dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (KD):
65

 

𝐾𝐷 = 𝑅2𝑋 100% 

Keterangan : 

KD  = Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu 

R
2  

= R Square 
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