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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2017 sampai dengan 

November 2017 dan dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Pangkalan Kuras Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Riau. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru ekonomi dan siswa kelas XI Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras Pelalawan.Sedangkan yang 

menjadi objeknya yaitu pengaruh X1 komunikasi guru ekonomi sebagai aksi 

atau satu arah, X2 komunikasi guru ekonomi sebagai interaksi atau dua arah 

dan X3 komunikasi guru ekonomi sebagai transaksi atau tiga arah terhadap 

(Y) kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di sekolah 

menengah atas negeri 1 pangkalan kuras. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek 

yang akan diteliti.
38

Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Jurusan Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) yang terdiri dari 187 orang. 
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Cipta: 2010), hlm. 130 



 41 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.
39

 Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini 

dilakukan secara stratified random sampling, mengingat populasi bersifat 

homogeny dilihat dari kelas dan tahun ajaran yang sama. Besar jumlah 

sampel yang diinginkan menurut Sugiyono tergantung pada tingkat 

ketelitian dan kesalahan yang diinginkan.
40

 Sedangkan taraf kesalahan itu 

sendiri dalam nomogram Herry King bervariasi, mulai dari 0,3% sampai 

dengan 15%.
41

Dengan mempertimbangkan waktu, biaya dan kemampuan 

penulis maka penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan sebesar 

5% dengan tingkat ketelitian sebesar 95%. Untuk menghitung besar 

sampel tersebut dengan mengunakan rumus Solvin dengan rumus sebagai 

berikut: 

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2 

Keterangan:  

n = Jumlah sample 

N = Jumlah Populasi 

e = Perkiraan tingkat kesalahan
42

 

Berdasarkan rumus diatas maka: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

                                                             
39

 Sugiyono, Peneltian Kuantitatif dan Kualitatif,R&D (Bandung: Alfabeta, 2013) Cet. 

Ke-19, hlm. 81 
40

Ibid, hlm. 86 
41

Ibid, hlm. 88 
42

 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT: Bumi 

Aksara, 2014) hlm. 61 



 42 

𝑛 =
187

1 + 187(0,05)2
 

𝑛 =
187

1 + 187 (0,0025)
 

𝑛 =  
187

1 + 0,4675
 

𝑛 =
187

1,4675
 

𝑛 =  127,45 dibulatkan menjadi 127 orang. 

TABEL III. 1 

DATA SISWA KELAS XI IPS 

NO KELAS POPULASI SAMPEL 

1. XI IPS 1 38 Siswa 26 Siswa 

2. XI IPS 2 38 Siswa 26 Siswa 

3. XI IPS 3 35 Siswa 23 Siswa 

4. XI IPS 4 40 Siswa 28Siswa 

5. XI IPS 5 36 Siswa 24 siswa 

Total  187 127 

(Sumber: Data Siswa SMAN 1 Pangkalan Kuras 2017) 

Jumlah sampel yang diambil 127 siswa dari total siswa yang 

berjumlah 187 siswa kelas XI dan guru ekonomi kelas XI yang berjumlah 

1 orang guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Angket  

Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau karakteristik yang 
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melekat pada responden.
43

Teknik digunkan untuk mengumpulkan data 

mengenai nilai komunikasi guru.Penulis menggunakan metode angket 

yang disusun dengan menggunakan angket model skala Likert.Skala Likert 

dengan lima alternatif jawaban, yaitu: 

a. Selalu    (SL) Skor 5 

b. Sering    (S) Skor 4 

c. Kadang-kadang   (KD) Skor 3 

d. Jarang    (JR) Skor 2 

e. Tidak Pernah  (TP) Skor 1.
44

 

TABEL III.2 

PENGUKURAN ANGKET KOMUNIKASI 

(SL, S, KK, J, TP) 

No Jumlah Pertemuan 

3 Bulan (24) 

Dikurangi 

6 Poin 

Kriteria 

1 24 24 SL 

2 18 24-6= 18 S 

3 12 18-6= 12 KD 

4 6 12-6= 6 JR 

5 0 6-6= 0 TP 

Total 24 Pertemuan   

  Sumber Data: Total Jumlah Pertemuan pada saat Penelitian 2017 

Perbandingan ini di lihat dari jumlah pertemuan selama penelitian, 

yaitu selama tiga bulan sebanyak 24 pertemuan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Pangkalan Kuras, Pelalawan. Jadi, jika selama pertemuan dikelas 

sebanyak 24 kali pertemuan dapat dikatakan guru Selalu (SL) melakukan, 

pertemuan sebanyak 18 kali dapat  dikatakan guru Sering (S) melakukan, 

pertemuan 12 kali dapat dikatakan guru Kadang-kadang (KD) melakukan, 

                                                             
43

Ibid, hlm. 75. 
44

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

hlm. 149 



 44 

pertemuan 6 kali dapat dikatakan guru Jarang (J) melakukan dan 0 kali 

dapat dikatakan guru Tidak Pernah (TP) melakukan. 

2. Tes  

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat intelegensia, 

keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok.
45

Tes yang diberikan 

kepada siswa yang berhubungan dengan materi Tenaga Kerja dan 

Pembangunan Ekonomi di kelas XI yang diambil dari tes ulangan 

harian.Tes ini dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh data hasil 

belajar terutama pada kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil ulangan 

siswa ditentukan dari kriteria-kriteria sebagai berikut:  

a. 80-100  = A (Baik Sekali) 

b. 70-79  = B (Baik) 

c. 60-69  = C (Cukup) 

d. 50-59  = D (Kurang) 

e. 0-49  = E (Gagal) 

3. Dokumentasi, di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui profil sekolah 

terutama pada bagian tata usaha. 
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 Hartono, Analisis Item Instrumen (Pekanbaru : Zanafa Publishing, 2010), hlm. 74 



 45 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analsisi Instrumen Penelitian 

a. Angket Komunikasi Guru 

Sebelum angket digunakan untuk penelitian, dilakukan terlebih 

dahulu pengujian validitas dan realibilitas angket. Penulis 

menggunakan teknik korelasi produk moment dari pearson dengan 

bantuan SPSS 23.0. 

1) Validitas Butir Angket 

Berkaitan dengan pengujian validitas instrument, Sugiyono 

menyatakan bahwa instrument yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 

berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur.
46

 Untuk menguji validitas instrument, 

peneliti menggunakan nilai pratical significance. Bila harga 

korelasi, <0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument 

tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
47

 

2) Realibilitas Butir Angket 

Instrument yang realibilitas adalah instrument yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Nilai realibilitas Alpha Croanbach 

alat ukur dalam melakukan penelitian dengan nilai 0,6 sehingga 0,7 
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adalah nilai terendah yang dapat diterima.
48

 Hal ini berarti bila nilai 

<0,6, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut 

tidak reliabel maka instrument diuji kembali. 

b. Tes Kemampuan Berpikir Kritis Kritis Siswa 

Untuk memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai alat 

pengumpul data, maka diadakan uji coba terhadap siswa lain yang 

tidak terlibat dalam sampel penelitian ini. Soal-soal yang diuji cobakan 

kemudian dianalsis untuk mengetahui validitas, realibilitas dan tingkat 

kesukaran soal. 

1) Uji Validitas 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran 

yang kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai 

validititas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa 

yang sebenarnya diukurInstrumen yang diuji dalam penelitian ini 

yaitu tes tentang penguasaan persamaan akuntansi. Menurut 

Sugiyono 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.
49

Untuk melakukan uji validitas suatu 

instrumen, harus mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud 

dengan skor totalnya. Untuk menentukan koefisien korelasi 
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tersebut digunakan rumus korelasi produk moment sebagai 

berikut:
50

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
 

Keterangan : 

𝑟: Koefisien validitas 

𝑛: Jumlah responden 

𝑥: Skor item 

𝑦 : Skor total dimana 𝑦 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6  

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien 

korelasi dengan skor totalnya maka selanjutnya adalah menghitung uji-t 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Keterangan : 

𝑡  : Nilai t hitung 

𝑟  : Koefisien korelasi hasil r hitung 

𝑛  : Jumlah responden. 

Interpretasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan distribusi (Tabel t) untuk α = 0,005 dan derajad 

kebebasan (dk = n-2) kaidah keputusannya sebagai berikut:  

a. jika thitung ≥  t table berarti valid dan 

                                                             
50

Hartono, Analisis Item Instrumen, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 2010, h. 85 



 48 

b. Jika thitung< t table berarti tidak valid 

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat dari output SPSS, 

yakni dengan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila 

nilai hitung lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan bahwa 

item pertanyaan tersebut valid, sebaliknya jika nilai hitung lebih rendah 

dari nilai tabel, maka item tersebut perlu digugurkan dan diganti dengan 

item lain yang valid.
51

 

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 Reliabilitas 

 Realibilitas adalah kemampuan alat ukur untuk melakukan 

pengukuran secara cermat.Alat ukur atau instrumen yang diuji dalam 

penelitian ini yaitu tes tentang penguasaan akuntansi.Alat ukur dapat 

dikatakan reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda.
52

 Rumus yang digunakan untuk mengukur reliabuilitas 

instrument adalah dengan teknik belah dari Spearmen Brown sebagai 

berikut:
53
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𝑟𝑖 =
2𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

Keterangan:  

𝑟𝑖 =reliabilitas internal seluruh instrument 

𝑟𝑏 =Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua. 

Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 

dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.
54

 Instrumen yang reliabel 

adalah intrumen 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. Sedangkan apabila 

instrumen tersebut tidak reliabel maka instrumen tersebut harus di 

ganti atau dihilangkan. 

3) Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah besaran yang digunakan untuk 

menyatakan apakah suatu soal termasuk ke dalam kategori mudah, 

sedang, atau sukar.Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah atau tidakterlalu sukar. Persamaan yang digunakan untuk 

menentukan tingkat kesukaran (p) adalah: 

𝑝 =
∑ 𝐵

𝑁
 

Keterangan 

𝑝  : Proporsi menjawab benar pada butir soal tertentu. 

∑ 𝐵 : Jumlah peserta tes yang menjawab benar. 
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𝑁  : Jumlah peserta tes yang menjawab.
55

 

TABEL III. 4 

TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Tingkat Kesukaran Soal (P) Kategori soal 

P >  0,70 Mudah 

0,30 < p ≤ 0,70 Sedang 

p < 0,30 Sukar 

Sumber: Hartono (2010: 39) 

 

4) Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah angka yang menujukkan perbedaan 

kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Untuk menghitung daya 

pembeda digunakan indek diskriminasi yaitu: 

𝑑 =
𝑛𝑖𝑇

𝑁𝑇
−

𝑛𝑖𝑅

𝑁𝑅
 

Keterangan: 

𝑛𝑖𝑇 : Banyaknya penjawab dengan benar dari kelompok tinggi. 

𝑁𝑇  : Banyaknya penjawab dari kelompok tinggi. 

𝑛𝑖𝑅 : Banyaknya penjawab dengan benar dari kelompok rendah. 

𝑁𝑅  : Banyaknya penjawab dari kelompok rendah.
56

 

 

TABEL III. 5 

INDEKS DISKRIMINASI SOAL 

Indek Diskriminasi Evaluasi 

Lebih dari 0,40 Bagus sekali 

0,30-0,39 Bagus tapi perlu peningkatan 

0,20 - 0,29 
Belum memuaskan dan perlu 

diperbaiki 

Kurang dari 0,20 Jelek dan harus dibuang 

     Sumber: Hartono (2010: 42) 
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2. Analisis Data Penelitian 

a. Regresi Linear Sederhana 

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis 

kuantitatif.Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel X (komunikasi guru), dengan variabel Y (Kemampuan 

berpikir kritis siswa). Teknik Regresi yang digunakan adalah dengan 

analisis regresi linear Linear Sederhana. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh komunikasi guru 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, maka data yang dianalisa 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik 

analisa regresi linier sederhana.
57

 

Ŷ = a + bX 

Dimana: 

Ŷ  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X = Variabel Independen 

A = konstanta (nilai Ŷ apabila X = 0) 

b = koefisiens regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

Model regresi dapat dipakai untuk meramalkan kemampuan 

berpikir kritis siswa.Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencari 

signifikan korelasi antar kedua variabel bisa menggunakan rumus 

korelasi product moment.
58
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1) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan sebelumnya.Untuk uji hipotesis, maka dilakukan 

interprestasi besarnya koefisien korelasi dengan menggunakan 

tabel nilai “r” Product Moment.
59

 

Df = N – nr 

Keterangan: 

N = Number of cases 

nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan 

Membandingkan r0 (r observasi) dari hasil perhitungan dengan rt(r 

tabel) dengan ketentuan: 

1. Jika rO≥ rt maka Haditerima HO ditolak (Terdapat pengaruh) 

2. Jika rO ≤ rtmaka HO diterima Ha ditolak (Tidak terdapat 

pengaruh) 

2) Kontribusi pengaruh variabel X terhadap Y 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X1,X2, X3 

terhadap variabel Y dengan rumus: 
60

 

KD = R
2
X 100% 

 Dimana: 

 KD = Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu 

 R
2
= R square 
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Data yang penulis peroleh akan diproses dengan 

menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS 

(Statisca Product and Servis Solution) versi 21.0 for 

Windows.
61

SPSS merupakan salah satu program komputer yang 

digunakan dalam mengolah data statistik. 
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