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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu

Penelitian ini dilakukan di Sekolah menengah kejuruan muhammadiyah

02 Pekanbaru Jalan Kh. Ahmad Dahlan No. 90 pada tanggal 2 sampai 15

November 2017. Penulis memilih lokasi ini atas dasar pertimbangan waktu

dan biaya, karena tempat penelitian ini dapat dijangkau oleh penulis.

Penelitian ini dilakukan di semester ganjil tahun ajaran 2017/2018.

B. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas X jurusan Akuntansi di Sekolah

menengah kejuruan muhammadiyah 02 Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi

objek yaitu pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumen siswa

pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah menengah kejuruan muhammadiyah

02 Pekanbaru.

C. Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X jurusan Akuntansi

di Sekolah menengah kejuruan muhammadiyah 02 Pekanbaru berjumlah 102

orang siswa. Sampel yang akan penulis ambil untuk penelitian ini berjumlah

82 orang siswa, maka teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini

dinamakan purposive sampling yang artinya mereka yang dijadikan responden

adalah dengan pertimbangan tertentu seperti: uang saku, penghasilan dari hasil

kerajinan tangan dan hasil olahan kuliner.
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D. TeknikPengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara

lain:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Adapun

observasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi.

2.  Angket, yaitu beberapa macam daftar pernyataan yang berhubungan erat

dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan, disusun dan

disebarkan ke responden untuk memperoleh informasi dilapangan. Teknik

ini digunakan dengan maksud untuk menjaring data secara langsung

tentang  literasi keuangan dan perilaku konsumen siswa. Adapun dalam

menggunakan angket, penulis memakai teori skala likert yaitu:

a. Selalu (SL) Skor : 5

b. Sering (S) Skor : 4

c. Kadang-kadang (KK) Skor : 3

d. Jarang (J) Skor : 2

e. Tidak Pernah (TP).47 Skor : 1

3. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang menghimpun dan

menganalisis dokumen-dokumen secara tertulis maupun gambar. Teknik

ini  dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melihat arsip atau

dokumen-dokumen yang berkenaan dengan sekolah. 48 Penulis

47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
2014, hlm: 93

48 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2012,
hlm: 30
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memperoleh arsip dan dokumen yang berkenaan dengan  sekolah tersebut,

yaitu keadaan guru, sarana dan prasarana, jumlah peserta didik, laporan

kegiatan guru, serta data yang relevan terhadap penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji validitas

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat

kesahihan suatu instrumen.49 Pengukuran yang valid berarti alat ukur

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Untuk

mengukur validitas digunakan anlisis faktor yakni mengkorelasikan

skor item instrumen dan skor totalnya dengan bantuan SPSS 17.0 for

windows.  adapun yang digunakan adalah Corerected Item-Total

Corelation rumusnya adalah :

ri(x-1) =

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.

49Hartono, Analisis Item Instrumen, Pekanbaru: Zanafa Publishing Berkerjasama dengan
Musa Media, 2010, hlm: 81
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b. Uji Reliabilitas

Uji reliabelitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau

konsistensi alat  yang biasanya menggunakan kuesioner (maksudnya

adalah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap

konsisten jika pengukuran diulang kembali) metode yang sering

digunakan dalam peneltian untuk mengukur skala rentangan (seperti

skala likert 1-5) adalah cronbach alpha.

Uji reliabelitas merupakan kelanjutan dari uji validitas dimana

item yang masuk pengujian adalah item valid saja dengan

menggunakan batasan 0,6 dapat dtentukan apakah instrumen reliabel

atau tidak. Menurut Duwi, reliabelitas kurang dari 0,6 adalah kurang

baik, sedang 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik.50.

2. Analisis Regresi Linear

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang

dimulai dari menghimpun, menyusun atau mengatur data, mengolah data,

menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran

tentang suatu gejala, peristiwa, dan keadaan. 51 Setelah data terkumpul,

untuk masing-masing alternatif jawaban dicari persentase jawabannya

pada item pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus:

P = X 100%
50 Duwi Priyatno, Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS, Yogyakarta: ANDI,

2011, hlm:120.
51 Ibid, hlm: 43
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Keterangan:

P : Angka persentase.

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya.

N : Number of Cases ( Jumlah Frekuensi).52

Data yang telah dipresentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi

kriteria sebagai berikut:

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi.

b. 61% - 80% dikategorikan baik/tinggi.

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik/sedang

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik/rendah

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik/sangat rendah53

3. Uji Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah diantara dua

arah variabel atau lebih terdapat hubungan, dan jika ada hubungan,

bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. 54

Hipotesis yang diuji adalah:

Ho: Korelasi yang diteliti tidak menunjukkan arah korelasi yang

signifikan.

Ha: Korelasi yang diteliti menunjukkan arah korelasi yang signifikan.

Dasar pengambilan keputusan:

Jika probabilitas > 0.05 Ho diterima

Jika probabilitas < 0.05 Ho ditolak

52 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  Jakarta: Rajawali Pers, 2010,  hlm:45
53 Riduwan, Op. Cit., hlm: 261
54Tukiran, Hidayati, Penelitian Kuantitatif, Bandung:Alfabeta,2011, hlm: 95
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4. Uji Linieritas

Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

Ha:  Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier.

Ho:  Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier.

Dengan dasar pengambilan sebagai berikut :

Jika probabilitas < 0.05 Ha diterima dan Ho ditolak.

Jika probabilitas > 0.05 Ha ditolak dan Ho diterima.55

5. Persamaan Regresi linier

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen

atau dengan kata lain, regresi linier ini mengukur ada atau tidaknya korelasi

antara variabel X (literasi keuangan) terhadap variabel Y (perilaku

konsumen siswa). Adapun persamaan umum regresi linier adalah sebagai

berikut 56:

Dimana :

Y =  Subjek dalam bariabel dependen yang di perdiksikan

a = Harga Y seketika harga X = 0 ( harga konstan)

b = Angka arah atau koefesioen regresi yang menunjuukan angka

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang

55 Syofian siregar, Statistik Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Bumi
Aksara, 2014, hlm:178.

56 Sugiono, Statistik Untuk Penelitian , Bandung: Alfabeta, 2015, hlm:261.

Y = a + bX
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didasrakan pada perubahan independen. Bila (+) arah garis naik

dan bila (-) maka arah garis turun.

X = subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRESTASI TERHADAP

KOEFISIEN KORELASI

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

0,20- 0,399

0,40-0,599

0,60-0,799

0,80-1,000

Sangat Rendah

Rendah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat


