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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas X IS di Sekolah Menengah Atas 

Negeri I Kampar Timur. Waktu penelitian ini  dilaksanakan di semester genap 

tahun ajaran 2017/2018. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IS di SMA Negeri I 

Kampar Timur. Objeknya penelitian ini adalah pengaruh pemahaman materi 

perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi pada mata pelajaran ekonomi 

terhadap sikap hemat siswa kelas X IS di SMAN I Kampar Timur. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek yang akan diteliti.
48

 Sedangkan Sugiyono menyebutkan 

bahwa populasi dapat dikatakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetaapkan oleh peneliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi 

itu.
49

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas X IS di Sekolah 
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Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur yang berjumlah 180 yang termuat 

dalam tabel berikut: 

TABEL III.I 

DAFTAR PENYEBARAN ANGGOTA POPULASI SISWA KELAS X IS 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAMPAR TIMUR  

No Kelas Jumlah Siswa 

1 X-IS 1 36 

2 X-IS 2 36 

3 X-IS 3 36 

4 X-IS 4 37 

5 X-IS 5 35 

Jumlah 180  Siswa 

Sumber : Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur  

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara stratified random sampling, 

Pengambilan teknik ini dilakukan karena populasi berstrata, maka sampelnya juga 

berstrata sedangkan ukuran sampel dari jumlah populasi menggunakan rumus 

solvin dengan persen kelonggaran 0,05 dengan rumus sebagai berikut. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2
 

Keterangan: 

n  = Besarnya Sampel 

N  = Besarnya Populasi 

E  = Tingkat kesalahan (catatan: umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05 

dan 10% atau 0,1). 

Berdasarkan rumus diatas maka sampel peneliti berjumlah: 

𝑛 =  
180

1 +  180 × 0,052 
 

𝑛 =  
180

1 + 0,45
 



35 

 

 

𝑛 =  
180

1,45
= 124,13 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 124 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 

Sampel keseluruhan adalah 124 orang siswa, karena populasi terdiri dari 5 

kelas, maka pengambilan sampel dari setiap kelas harus proporsional sesuai 

dengan populasi berdasarkan perhitungan dengan cara sebagai berikut 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 =  
 𝑝𝑠

 𝑝
𝑋 𝑠 

∑PS = Jumlah Populasi Strata 

∑P  = Jumlah Populasi 

∑S = Jumlah Sampel 

1. 
36

170
×  124 = 24,8 dibulatkan menjadi 25 

2. 
36

170
× 124 = 24,8 dibulatkan menjadi 25 

3. 
36

170
× 124 = 24,8 dibulatkan menjadi 25 

4. 
37

170
× 124 = 25, 4 dibulatkan menjadi 25 

5. 
35

170
× 124 = 24,1 dibulatkan menjadi 24 

TABEL III.2 

DAFTAR PENYEBARAN ANGGOTA SAMPEL SISWA KELAS 

X IS SMAN 1 KAMPAR TIMUR 

 

No Kelas Populasi Sampel 

1 X-IS 1 36 Siswa 25 siswa 

2 X-IS 2 36 Siswa 25 siswa 

3 X-IS 3 36 Siswa 25 siswa 

4 X-IS 4 37 Siswa 25 siswa 

5 X-IS 5 35 Siswa 24 siswa 

Jumlah 180 Siswa 124 Siswa 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi: 

1. Angket yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada 

responden (siswa) guna untuk memperoleh informasi dari responden 

berkaitan dengan sikap hemat siswa. 

2. Dokumentasi seperti data profil sekolah dan dokumen atau arsip yang 

berkenaan dengan sekolah. Dokumentasi dalam penelitian ini juga 

digunakan untuk mendapatkan data berkaitan dengan pemahaman siswa 

pada materi perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi yang diperoleh 

dari dokumentasi guru mata pelajaran ekonomi. 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas  

1. Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut 

mengukur apa yang semestinya diukur. Untuk melakukan uji validitas 

suatu instrumen, harus mengkorelasikan antara skor soal yang dimaksud 

dengan skor totalnya. Untuk menentukan koefisien korelasi tersebut 

digunakan rumus korelasi produk moment.
50

 Validitas instrumen dalam 

penelitian ini, akan diukur dengan menggunakan bantuan program SPSS 

20.0.Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi produk moment 

sebagai berikut. 
51

 

Rxy= 
𝑵 𝑿𝒀−  𝑿   𝒀 

  𝑵 𝒙𝟐− ( 𝑿)𝟐 { 𝑵 𝒀𝟐− ( 𝒀)𝟐}

 

Keterangan: 
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r  : Koefisien realibilitas tes 

n  : Jumlah responden  

x  : Skor item  

y : Skor total di mana 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 : ukuran sampel uji coba/jumlah responden 
52

 

Setelah hasil selesai, jika ada item yang tidak valid akan diganti  

dan di uji kembali siswa yang dijadikan sampel. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas suatu instrumen merupakan ukuran yang menyatakan 

tingkat kekonsistenan alat ukur tersebut, artinya alat ukur tersebut 

memiliki keandalan untuk digunakan sebagai alat ukur dalam jangka 

waktu yang relatif lama. Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat 

pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Alat ukur tersebut 

akan memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan akan 

memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali. Adapun 
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kriteria pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah dengan 

melihat nilai cronbach alpha (α) untuk masing-masing variabel. Dimana 

suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha> 

0,60.
53

Untuk menguji reabilitasnya instrumen ini dengan menggunakan df 

(degree of freedom) dengan taraf signifikan 5%, maka menggunakan 

rumus koefisien alpha cronbach, sebagai berikut: 

r =  
𝑘

𝑘−1 
 –  

 𝑆𝑡2− 𝑝𝑞

𝑠𝑡2
  

Keterangan :  

r = koefisien reablitas tes  

k = Jumlah item dalam instrument 

p = proporsi banyaknya subjek yang menjawab 

q = 1- p 

st
2 

= Varians total 

Penelitian ini, akan diolah dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 20.0.Setelah hasil selesai, angket dikatakan reliabel jika nilai 

koefisien alpha cronbach> 0,60 maka angket digunakan dandikatakan 

tidak reliabel jikanilai koefisien alpha cronbach< 0,60 angket tidak dapat 

digunakan dan kemudian dilakukan penyusuan ulang terhadap item-item 

angket yang akan digunakan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian menggunakan analisis regresi linear sederhana. Teknik ini 
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digunakan karena variabel penelitian terdiri dari satu variabel bebas yaitu 

metode pembelajaran materi perilaku konsumen dalam kegiatan konsumsi 

pada mata pelajaran ekonomi dan satu variabel terikat yaitu sikap hemat siswa 

siswa pada mata pelajaran ekonomi. Tahapan analisis yang digunakan sebagai 

berikut: 

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 =
𝐹

𝑁
x 100% 

Keterangan: 

P : Angka persentase 

F : Frekuensi yang dicari 

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

Data yang telah dipersentasekan 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.
54
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2. Uji Hipotesis 

Tahapan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan 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 bebas tentang sikap hemat siswa terlebih dahulu 

dirubah ke skala interval. Langkah-langkah untuk mengubah data 

ordinal menjadi data interval sebagai berikut:55 

𝑇𝑖 = 50 + 10
 𝑋𝑖 − 𝑥  

𝑆𝐷
 

Keterangan:  

Xi  = Variabel data ordinal (Sikap hemat siswa) 

X =  Mean (rata-rata) 

SD =  Standar Deviasi. 

b. Uji Normalitas 

Uji Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dulu 

akan dilakukan pengujian normalitas data. Uji normalitas berguna 

untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal. 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan bantuan SPSS 20.0for 

windows. Teknik uji normalitas yang dapat digunakan dalam menguji 

distribusi normal data diantaranya probability plot dan kolmogorov 

smirnov. Pada penelitian ini untuk menguji apakah distribusi data 
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normal ataukah tidak, dilakukan dengan metode uji kolmogorov-

smirnov. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya sebaran data adalah jika p > 0,05 maka sebaran normal atau 

tidaknya sebaran data adalah jika p < 0,05 maka sebaran tidak 

normal.
56

 

c. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Data yang sudah diberi kategori/kriteria kemudian dimasukkan 

ke dalam rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana 

yang berguna untuk mencari pengaruh variabel prediktor terhadap 

variabel kriteriumnya. Regresi linear sederhana membandingkan antara 

Fhitung dan Ftabel. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y : Variabel dependent (variabel terikat/dipengaruhi) 

X : Variabel independent (variabel bebas/mempengaruhi) 

a : Konstanta regresi 

b : Intersep atau kemiringan garis regresi.
57

 

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut: 

a =  
  Y   X2 −   X   Y 

n X2 −  X2 
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b =  
N XY −   X   Y 

N X2 −  X 2
 

Langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus korelasi 

product moment untuk menguji hipotesisi penelitian, rumusnya yaitu 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

  𝑁. 𝑋2 −   𝑋 2  𝑁. 𝑌2 −   𝑌 2 
 

Keterangan: 

r = Angka indeks korelasi “r” Product Moment. 

N = Sampel 

 𝑋𝑌 = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

 𝑋 = Jumlah seluruh skor X 

 𝑌 = Jumlah seluruh skor Y
58

 

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan 

menggunakan rumus tabel nilai “r” product moment. 

Df = N – nr
59

 

Keterangan: 

Df = Degrees of freedom 

N = Number of cases 

nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan 

Membandingkan ro (r observasi) dari hasil perhitungan dengan 

rt (r tabel) dengan ketentuan : 
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a. Jika r0 ≥ rt maka Ha diterima H0 ditolak 

b. Jika r0 ≤ rt maka H0diterima Ha ditolak 

Menghitung besarnya persentase pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y dengan rumus : 

KD = r
2 

X 100% 

Keterangan : 

KD = Koefisien determinasi / koefisien penentu 

r
 

= Nilai Koefisien Korelasi.
60

 

Mengolah data penelitian ini penulis menggunakan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statical Package for the Social 

Sciences) versi 20.0 for windows.
61

 SPSS adalah salah satu perangkat 

program komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik. 
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