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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 

Pekanbaru berlokasi di Jl.K.H Ahmad Dahlan No.90 Kec. Sukajadi Pekanbaru. 

Penelitian ini di mulai pada bulan November 2017 hingga selesai. Pemilihan 

lokasi ini berdasarkan atas alasan bahwa persoalan-persoalan yang dikaji oleh 

penulis di lokasi ini bisa dijangkau oleh peneliti dan pihak yang bersangkutan 

selaku sekolah dan guru mata pelajaran ekonomi kelas X Akuntansi memberikan 

izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian disekolah tersebut. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas X Akuntansi Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi 

objek penelitian ini adalah persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

ekonomi dalam memberi penguatan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan jumlah subjek atau sumber data 

penelitian.
42

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas  X 

Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru yang 

berjumlah  102 orang siswa. Sampel merupakan populasi atau subjek yang dipilih 
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dan ditetapkan sebagai sumber data atau sumber informasi penelitian.
43

 Untuk 

menentukan jumlah elemen/anggota sampel dari populasi, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.
44

 Pertimbangan seperti peneliti ingin mengetahui persepsi siswa tentang 

keterampilan memberi penguatan guru ekonomi, dimana guru ekonomi hanya 

mengajar di kelas X Akuntansi, oleh sebab itu peneliti menetapkan sampel dikelas 

X Akuntansi, dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

   
 

           
 

Dimana:  

n = jumlah elemen/ anggota sampel 

N = jumlah elemen/anggota populasi 

e = Error level (tingkat kesalahan) (catatan: umumnya digunakan 1% atau  

       0,01,  5% atau 0,05 dan 10% atau 0,1 (catatan dapat dipilih oleh peneliti).
45

 

  Jumlah elemen polulasi adalah 102 siswa, error level yang ditetapkan oleh 

peneliti 5% atau 0,05, maka jumlah sampelnya adalah 82 orang siswa. Dengan 

hasil sebagai berikut: 

  
 

           
   

   
   

               
   

  = 82 orang siswa 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Angket / kuesioner 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan 

memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
46

 Daftar pertanyaan 

terbagi dua yaitu bersifat terbuka dan tertutup. Bersifat terbuka yaitu, jika 

jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Sedangkan bersifat tertutup, yaitu 

alternatif jawaban telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. 

Angket akan peneliti berikan kepada siswa untuk mengetahui persepsi 

siswa tentanng keterampilan memberi penguatan guru ekonomi. Angket yang 

digunakan oleh peneliti adalah jenis tertutup yang dalam penyusunannya 

menggunakan skala likert. Setiap item pernyataan akan disediakan lima 

alternatif  jawaban. Responden hanya memilih salah satu dari alternatif 

jawaban yang telah disediakan, yakni : 

a. Sangat Setuju (SS) dengan bobot =  5 

b. Setuju (S) dengan bobot  =  4 

c. Kurang Setuju (KS)   =  3 

d. Tidak Setuju (TS)    =  2 

e. Sangat Tidak Setujug (STS) =  1 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk 

menganalisis dan  mengumpulkan sejumlah dokumen yang terkait dengan 

masalah penelitian.
47

 Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan surat-

surat penting yang didapat disekolah seperti jumlah guru dan jumlah siswa, 

sarana dan prasarana beserta kurikulum yang digunakan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

E. Teknik Analisis Data 

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif dengan persentase. Pendekatan kualitatif 

adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu 

dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh 

dari situasi ilmiah.
48

 

Penelitian deskriptif kualitatif dengan persentase akan menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, tentang prosedur atau 

hanya menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan. Maka dalam 

menganalisis penelitian ini dilaksanakan dengan cara apabila semua data telah 

terkumpul, kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data yang 

bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata untuk mendapatkan 

kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif melalui angket yang 

digunakan untuk menentukan angka-angka hasil perhitungan dan pengukuran. 
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Untuk mengetahui persentase persepsi siswa tentag keterampilan guru 

ekonomi dalam memberi penguatan, peneliti menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

   P = 
 

 
  X 100% 

      Keterangan; 

P  = Angka persentase 

F  = Frekuensi yang sedang dicari 

N  = Jumlah frekuensi atau banyak individu.
49

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut:  

1.  81%-100% kategori dikategorikan sangat baik/sangat tinggi 

2. 61%-80% kategori dikategorikan baik/tinggi 

3. 41%-60% kategori dikategorikan cukup baik/sedang 

4.  21%-40% kategori dikategorikan kurang baik/rendah 

5. 0%-20% kategori dikategorikan tidak baik/sangat tinggi.
50

 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan peneliti untuk pengecekan data melalui 3 

keabsahan data yaitu: 

1. Uji kredibilitas dengan Meningkatkan Ketekunan 

    Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan.
51

 Sebagai bekal untuk meningkatkan 
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ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun 

hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan 

yang diteliti, serta melakukan observasi secara berkesinambungan dan 

berulang kali, dengan ini, akan diperoleh kepastian dan urutan kepastian data. 

2.    Uji kredibilitas dengan Triangulasi Metode (Teknik)  

Triangulasi teknik adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan 

mengecek pada sumber yang sama, tapi menggunakan teknik yang berbeda.
52

 

Data hasil angket kemudian dicek dengan data hasil observasi. Bila hasil data 

angket dan observasi berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan 

sumber data sampai diperoleh data yang dianggap benar. 

3.   Uji kredibilitas Data dengan Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yang dimaksud di sini adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
53

 Contohnya hasil 

angket siswa, foto-foto selama penelitian berlangsung. Penelitian dalam 

penulisan skripsi ini, akan melampirkan bukti-bukti dokumentasi selama 

penelitian berlangsung di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 

Pekanabru. 

4.   Uji kredibilitas dengan Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh kepada 

sumber datanya. Tujuan dilakukan proses member check adalah untuk 

mengetahui kesesuaian data yang diketemukan dengan data yang diberikan 
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oleh sumber data. Jika data hasil temuan disepakati dengan sumber data, maka 

data tersebut valid. Namun, bila data hasil temuan tidak disepakati,maka 

dilakukan diskusi lebih lanjut. 
54

 Peneliti melakukan member check dengan 

cara melihatkan hasil pengumpulan data kepada pemberi data setelah 

melakukan penelitian. 

 

                                                             
54

 Syofian Siregar, Op.Cit, hlm: 150 


