
42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian survey. Survey adalah

metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan

datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang

dianggap mewakili populasi tertentu.

Menurut M. Nazir 2005 Pengertian Penelitian survei adalah penyelidikan

yang dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari

keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau

politik dari suatu kelompok atau suatu individu.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi

(pengukuran). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang

mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakannya

sebagai variabel.
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C. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian  ini akan dilakukan  di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar

Timur. Pemilihan tempat ini berdasarkan adanya gejala yang menunjukkan

kurangnya disiplin siswa yang di sebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang

konsep diri siswa itu sendiri. Waktu penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan

tanggal 2 april hingga 28 juni 2017.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPS di Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Kampar Timur. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah

konsep diri dan disiplin belajar siswa.

E. Populasi dan sampel penelitian

1. Populasi

Populasi menurut Nawawi yang dikutip oleh Iskandar Merupakan

keseluruhan subjek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda,hewan,

tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber

data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar

Timur yaitu kelas XI dan XII sebanyak 293 orang.
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2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representative atau

mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yan diamati.44 Adapun

sampel dari penelitian ini ialah seluruh siswa kelas XI IPS yang berjumlah 140

orang siswa dengan menggunakan pengambilan data secara stratified random

sampling.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis

menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Angket

Angket (Kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan

untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau karakteristik yang

melekat pada responden. Angket akan berfungsi dengan baik bila digunakan

untuk mengukur sikap atau hal-hal yang menjadi kebiasaan atau rutinitas

responden.45 Angket pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data

berkaitan dengan konsep diri dan disiplin siswa pada mata pelajaran ekonomi.

44Iskandar, Metode Penilitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif,) Jakarta: Gaung
Persada Press, 2010, h. 68-69

45 Hartono, Analisis Item Instrumen, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015 h.83
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2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, dimana sumber informasinya

berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Teknik dokumentasi fungsinya untk

mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,

agenda dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai

keadaan sekolah, jumlah siswa dan guru.

G. Teknik analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas uji kualitas

data yang terdiri dari uji validitas dan reabilitas instrument, dan uji hipotesis yang

diajukan menggunakan uji regresi linier.

Jawaban setiap item instrumen diukur menggunakan Skala Likert. Skala

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.46 Dalam skala likert terdapat

alternatif yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang

mana kedua gradasi ini berbanding terbalik, hal ini dapat kita lihat pada Tabel   III.2

berikut :

46 Riduwan dan sunarto, Pengantar Statistika,Banudung: Penerbit Alfabeta,2009 h.20
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Tabel III.1.Daftar Skor Jawaban Penelitian Untuk
Variabel  Konsep Diri

Kategori Skor skala
Positif

Skor skala
Negativ

Sangat setuju (SS) 5 1
Setuju (S) 4 2
Ragu-ragu (RG) 3 3
Tidak setuju (TS) 2 4
Sangat tidak setuju (STS) 1 5

Tabel III.2. Daftar Skor Jawaban Penelitian Disiplin
belajar siswa

Kategori Skor
Selalu (SL) 5
Sering (SR) 4
Kadang-kadang (KD) 3
Jarang (JR) 2
Tidak Pernah (TP) 1

Sebelum masuk ke  rumus statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh

untuk masing-masing alternatif jawaban di cari persentase jawabannya pada  item

masing-masing  variabel dengan rumus:

P = %100x
N

F

Keterangan:

P = persentase hasil yang dicapai

F = frekuensi jawaban responden

N = number of cases (jumlah frekuensi/jumlah sampel)
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1. Uji Kualitas data

a. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar cocok

atau sesuai  sebagai alat ukur yang diinginkan. Menurut Sugiono instrument yang

valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu

valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa

yang seharusnya diukur.47 Batas minimum suatu instrument/angket untuk

dinyatakan valid atau dianggap memenuhi syarat menurut Hairs  sebagaimana

dikutip oleh Iskandar bahwa nilai validitas  di atas 0.30 adalah nilai yang dapat

diterima dalam analisis faktor.48 Jika data yang didapat valid maka item nya

instrument tersebut dapat digunakan, namun jika instrument data tersebut tidak

valid maka diganti atau dibuang.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam

mengukur suatu gejala atau kejadian. Menurut Gunawan suatu alat ukur

dikatakan reliabilitas atau dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil

sehingga dapat diandalkan (dependability) dan dapat digunakan untuk

meramalkan (Predictability). Alat  ukur tersebur akan memberikan hasil

pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan memberikan hasil yang serupa

47 Sugiyono, Ibid. h. 121
48 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: Gaung

persada Press, 2010, h. 95
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apabila digunakan berkali-kali.49 Menurut Mohd Majid Konting sebagaimana

dikutip oleh Iskandar bahwa nilai reliabilitas Alpha Cronbach dengan ketentuan

nilai ≥ 0.60.50 Jika data yang didapat reliabel maka item nya instrument tersebut

dapat digunakan, namun jika instrument data tersebut tidak reliabel maka

diganti atau dibuang.

c. Uji normalitas

Menurut imam Ghozali uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi

normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk

jumlah sampel kecil.51

Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan secara statistic, maka

analisi yang dilakukan dalam penelitian ini akan digunakan dengan bantuan

software SPSS 17.Statistic.

d. Uji linieeralitas sederhana

Uji linieralitas sederhana digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, uji linieritasnya dilakukan

dengan uji F. Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan secara

49 Gunawan sudarmanto, Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS, Yogyakarta: Graha Ilmu,
2005, h. 89

50 Iskandar, log cit 95
51
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statistic, maka analisi yang dilakukan dalam penelitian ini akan digunakan

dengan bantuan software SPSS 17.Statistic.

Rumus regresi linier yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y’ = a + β X

Keterangan: A : Konstanta

Y : Disiplin Belajar Siswa

X : Konsep Diri Positif

β : Koefisien Regresi variabel X

2. Uji Hipotesis

Teknik Analisis data yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan

kedua variabel adalah dengan analisis regresi linear ganda. Regresi ganda

merupakan uji regresi yang digunakan untuk mencari pengaruh dua variabel

prediktor atau untuk mencari pengaruh fungsional  dua variabel prediktor atau lebih

terhadap variabel kriteriumnya, atau untuk meramalkan dua variabel prediktor atau

lebih terhadap variabel kriteriumnya.52

Menurut sugiyono untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisen

korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada

ketentuan sebagai berikut:

52 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20111, h. 164
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TABEL.III.3
PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRESTASI TERHADAP

KOEFISIEN KORELASI
Interval Korelasi Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat Rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono, Statistik untuk penelitian,2014

Penelitian ini, terdiri dari 2 variabel yang terbagi menjadi dua variabel

bebas/prediktor yaitu variabel konsep diri serta variabel terikatnya atau

kriteriumnya adalah disiplin belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat komputer

melalui program SPSS (Statistica Product and Servis Solution)Versi 17.0 for

windows. SPSS merupakan salah satu program komputer yang digunakan dalam

mengolah data statistik.

3. Analisis koefisien determinasi (R square)

Nilai koefisien determinasi atau R square dimaknai sebagai sumbangan pengaruh

yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). nilai koefisien

determinasi dapat dipakai untuk memprediksi sebesara besar kontribusi pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan syarat hasil uji F dalam analisis

regresi bernilai signifikan.

Adapun rumusnya ialah = (R2) x 100% )


