
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei.Survei yaitu suatu penelitian untuk menentukan hubungan-hubungan 

antar variabel serta membuat generalisasi untuk populasi yang dipelajari. 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (Field 

Research) dengan pendekatan kuantitatif, yakni suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angket sebagai alat untuk 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.  

Makna lain pendekatan kuantitatif, yakni metode penelitian 

berlandaskan pada filsafat postivisme digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Sesuai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah 

permsalahan asosiatif, yaitu suatu pertanyaan penelitian yang bersifat 

menghubungkan dua variabel atau lebih. Hubungan variabel dalam penelitian 

ini adalah hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Ada 

variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependent 

(dipengaruhi). Variabel independent dalam penelitian ini adalah strategi 
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pembelajaran interaktif (X), serta keterampilan berpikir kritis siswa (Y) 

sebagai variabel dependent. 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas PGRI 

Pekanbaru.Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 

sampai bulan Oktober 2017. 

2. Tempat Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di Sekolah Menengah Atas PGRI 

Pekanbaru. Jl. Brig. Jend. Katamso No. 44 Tangkerang Utara, Pekanbaru. 

Telp. (0761) 23465 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru ekonomi kelas X dan siswa kelas 

X di Sekolah Menengah Atas PGRI Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Strategi 

Pembelajaran Interaktif Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

Kelas X Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas PGRI 

Pekanbaru 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek 

yang akan diteliti.
39

 Populasi dalam penelitian ini adalah guru ekonomidan 

seluruh siswa kelas X, XI, XII IPS di Sekolah Menengah Atas PGRI 

Pekanbaru yang masing-masing berjumlah 66 untuk kelas X, 74 untuk 

kelas XI, dan sebanyak 68 untuk kelas XII. Sehingga jumlah seluruh 

populasi adalah sebanyak 208 siswa. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari wakil populasi. Sampel yang diambil 

adalah siswa kelas X IPS di Sekolah Menengah Atas PGRI Pekanbaru 

yang berjumlah 66 orang, sedangkan guru ekonomi berjumlah 1 orang. 

Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik stratified 

rendom sampling. Teknik stratified rendom samplingmerupaka teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan karena populasi berstrata, maka juga 

sampelnya berstrata. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh 

data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

  

                                                             
39

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Statistik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 130  
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1. Angket  

Angket merupakan cara pengumpulan data berbentuk pengajuan 

pertanyaan tertulis melalui daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.
40

 

Angket yang diberikan berkaitan dengan strategi pembelajaran interaktif 

dan keterampilan berpikir kritis siswa kelas X pada mata pelajaran 

Ekonomi. Angket akan berfungsi dengan baik jika digunakan untuk 

mengukur sikap atau hal-hal yang menjadi kebiasaan atau rutinitas 

responden.
41

Penulis menggunakan jenis angket tertutup sehingga 

responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.
42

Angket yang 

disusun dengan menggunakan angket model skala likert.Skala likert 

dengan lima alternatif jawaban, yaitu: 

Selalu   (SL) diberi skor 5 

Sering   (SR) diberi skor 4 

Kadang-kadang  (KK) diberi skor 3 

Jarang   (JR) diberi skor 2 

Tidak Pernah  (TP) diberi skor 1.
43

 

 

2. Dokumentasi  

Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang profil 

Sekolah Menengah Atas PGRI pekanbaru.  

 

                                                             
40

Anas Sugiyono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 28 
41

 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa, 2010), h. 75  
42

Ibid. 
43

Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 149 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis digunakan untuk memperoleh gambaran secara jelas data 

yang diperoleh, sehingga terlebih dahulu data yang diperoleh melalui 

angket diolah dan dicari persentase jawaban dari masing-masing item 

pertanyaan dengan rumus:  

P = 
 

 
       

Keterangan: 

P = Angka persentase  

F= Frekuensi yang dicari 

N= Number of case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu). 

Data yang telah di persentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

a. 81%-100% dikategorikan sangat baik 

b. 61%-80% dikategorikan baik 

c. 41%-60% dikategorikan cukup baik 

d. 21%-40% dikategorikan kurang baik 

e. 0%-20% dikategorikan tidak baik.
44

 

2. Analisis Kuantitatif 

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis 

kuantitatif. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel X (Penerapan Strategi Pembelajaran Interaktif) terhadap variabel 

                                                             
44

Ibid., h.15 
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Y (Keterampilan Berpikir Kritis Siswa) adalah regresi linear sederhana. 

Adapun tahapana analisisnya sebagai berikut 

a. Merubah data ordinal ke interval 

Regresi linear sederhana merupakan salah satu jenis analisis 

yang menggunakan data dalam bentuk skala interval sehingga data 

ordinal dari variabel variabel X (penerapan strategi pembelajaran 

interaktif) terhadap variabel Y (keterampilan berpikir kritis 

siswa)terlebih dahulu dirubah ke interval.Langkah-langkah untuk 

mengubah data ordinal menjadi data interval sebagai berikut:45 

        
(    ̅)

  
 

Keterangan:  

Xi  = Variabel data ordinal 

X =  Mean (rata-rata) 

SD =  Standar Deviasi. 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normalitas distribusi. 

Data yang baik adalah residual yang berdistibusi normal. Alat 

diagnostik yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data 

adalah normal probability plot dan kolmogorov smirnov. Plot ini 

membandingkan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan dari 

suatu distribusi normal. Jika plotting data aktual terletak pada garis 

diagonal tersebut atau mendekatinya, berarti data tersebut normal. 

                                                             
45

 Hartono, Op. Cit. 
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Sebaliknya jika plotting data akrual berada jauh dari garis diagonal, 

berarti data penelitian tersebut tidak distribusi normal.Uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait 

dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak.Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal.Untuk menguji apakah distribusi residu normal 

ataukah tidak maka dapat dilakukan metode uji kolmogorov-smirnov.
46

 

c. Persamaan Regresi Linear Sederhana 

Data yang sudah diberi kategori kemudian dimasukkan dalam 

rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang 

berguna untuk mencari pengaruh variabel prediktor terhadap variabel 

kriteriumnya.Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai 

berikut: 

       
Keterangan:  

Y = Variabel dependent (variabel terikat) 

X  = Variabel independent (variabel bebas) 

a  = Konstanta regresi 

b  = intersep atau kemiringan garis regresi.
47

 

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut: 

  
(  )(   )  (  )(  )

     (   )
 

                                                             
46

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro), h. 112 
47

Hartono, SPSS Analissi Data Statistik dan Penelitian, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 94 
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     (  )(  )

     (  ) 
 

d. Uji Hipotesis 

Langkah berikutnya dimasukkan ke dalam rumus korelasi 

product moment untuk menguji hipotesis penelitian, dengan rumus 

sebagai: 

    
     (  )(  )

√[      (  ) ][      (  ) ]
 

Keterangan: 

r  = Angka indeks korelasi “r” Product Moment 

N  = Number of case 

    = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

   = Jumlah seluruh skor X 

   = jumlah seluruh skor Y
48

 

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan 

menggunakan rumus tabel nilai “r” product moment. 

        

Keterangan:  

Df = Degress of freedom 

N  = Number of cases 

nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan
49

 

Membandingkan ro( r observasi) dari hasil perhitungan dengan rt (r 

                                                             
48

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 

h. 206  
49

Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010), h. 69 
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tabel) dengan ketentuan : 

a. Jika ro ≥rt maka Ha diterima dan Ho ditolak 

b. Jika ro ≤ rt maka Hoditerima dan Ha ditolak 

e. Kontribusi Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y 

Menghitung besarnya persentase pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y dengan rumus 

            

Keterangan : 

KD  = Koefisien determinasi/ koefisien penentu 

r  = Nilai Koefisien Korelasi.
50

 

Mengolah data penelitian ini penulis menggunakan perangkat 

computer melalui program SPSS (Statical Package for the 

SosialSciences) versi 21.0 for windows.
51

SPSS adalah salah satu 

perangkat program komputer yang digunakan dalam mengelola data 

statistik. 

 

 

 

                                                             
50

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

(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 139 
51

Hartono, Op.Cit,  


