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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

survei. Survei yaitu penelitian untuk menentukan hubungan-hubungan

antar variabel serta membuat generalisasi untuk  suatu populasi. 38

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dapat dengan pendekatan kuantitatif, yakni suatu

proses menemukan pengetahuan uang menggunakan data berupa

kuesioner/angket sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa

yang ingin diketahui. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti

ingin mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini

mengenai pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku konsumen

siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkalis.

C. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dan waktu penelitian nya pada bulan

agustus-september 2017 dan penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu yang

penulis pelajari pada saat ini

38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R dan D, (Bandung:Alfabeta,2009)
hlm 7
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D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam Penelitian ini adalah Siswa/I kelas X Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Bengkalis.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Status Sosial ekonomi orang tua

terhadap perilaku konsumen siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Bengkalis.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Sedangkan

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.39

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkalis. Yang berjumlah 723 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

39 Sugiyono, Op,cit hlm 80-81
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dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi itu. Dalam menentukan jumlah sampel  jumlah

ukuran sampel apabila subjek kurang dari 100 dapat di ambil antara 10%-

15% atau 20%-25% atau lebih.40 Oleh karena itu, peneliti mengambil

sampel seluruh siswa kelas X sebanyak 190 dari populasi sebanyak 76

orang atau 40% dari populasi.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah

dengan menggunakan “Purposive sampling”(pengambilan data

berdasarkan kriteria tertentu). 41Berdasarkan data sampel dari seluruh

populasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkalis

terdapat 76 responden dapat dikategorikan Status Sosial ekonomi siswa

rendah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Koesioner atau Angket

Koesioner atau angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang

memerlukan tanggapan baik kesesuaian maupun ketidak sesuaian dari

sikap testi. Angket yang digunakan adalah angket tertutup dan digunakan

untuk mendapatkan data pengaruh status sosial ekonomi orangtua terhadap

40 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian sebagai Suatu Pendekatan Praktis,
Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 134

41Ibid, hlm 120
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perilaku konsumen siswa di kelas X ipa 1 dan X ipa 3 di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Bengkalis.

Jenis angket yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

Skala Likert. Adapun alternative jawabannya adalah ST (Sangat setuju), S

(Setuju), KS (Kurang setuju), TS (Tidak setuju), STS (Sangat tidak

setuju). Untuk menganalisis data setiap alternatif jawaban diberikan bobot

sebagai berikut :

TABEL III.3
SKOR ALTERNATIF JAWABAN KUESIONER ATAU ANGKET

Alternatif Jawaban Bobot
(+)

Sangat setuju 5
Setuju 4

Kurang setuju 3
Tidak setuju 2

Sangat Tidak setuju 1
Sumber: Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan42

Angket yang akan digunakan dalam mengumpulkan data

penelitian, terlebih dahulu haruslah dilakukan uji coba untuk menguji

validitas dan realibilitas angket tersebut.

a. Validitas

Validitas adalah dimana tingkat suatu instrumen digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.43 Teknik validitas

instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik korelasi

product moment dan dibantu dengan bantuan program SPSS 21.

42Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 135.
43Sumanto, Teori dan Metode Aplikasi Metode Penelitian, (Yogyakarta: CAPS,

2014), h.78.
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Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang

terkumpul dan data yang sesungguhnya terjadi. 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.

b. Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkatan pada mana suatu tes secara

konsisten mengukur berapa pun hasil pengukurang yang diukur

tersebut. Realibilitas dinyatakan dengan angka-angka, koofesien

yang tinggi menunjukkan reliabilitas yang tinggi.44 Nilai alpha

cronbatch alat ukur dalam melakukan penelitian dengan nilai 0,60-

0,70 adalah nilai terendah yang dapat diterima.45

Uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus

alpha cronbach dengan bantuan program SPSS (Statisca Program

Society Science) 21.0 for windows. Adapun rumus yang digunakan

adalah Alpha Cronbach.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

44 Sumanto, Op.Cit.h. 81.
45 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kualitatif dan Kuantitatif,

(Jakarta: Gaung Persada Press,2010) h. 95.
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Keterangan:

k = mean kuadrat antara subyek

∑Si = mean kuadrat kesalahan

St = varian total.46

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan dat

yang sama, akan menghasilkan dat yang sama. Artinya, instrumen yang

reliabel merupakan instrumen yang memberikan hasil yang sama

walaupun waktu yang digunakan berbeda. Sedangkan apabila instrumen

tersebut tidak reliabel maka instrumen tersebut harus diganti atau

dihilangkan.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis data

kuantitatif. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel X (Status sosial ekonomi orang tua) terhadap variabel Y (Perilaku

Konsumen Siswa).

Dalam menganalisa ini penulis menggunakan teknik korelasi

Product Moment, adapun rumus yang di gunakan adalah :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

X : Status sosial ekonomi orang tua

Y : Perilaku konsumen siswa

ɼ xy: Angka indeks korelasi “r” Product Moment

46 Sugiono, Statistik Untuk Penelitain, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.53.
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X y : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y

ƩX : Jumlah skor X

ƩY : Jumlah skor Y

N : Responden

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka menggunakan

dengan bantuan program SPSS 21.0 For Windows.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Status sosial

ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumen siswa dapat dilakukan

dengan cara membandingkan thitung dibandingkan dengan nilai ttabel

dengan dk= N-2 ada taraf atau tingkat kepercayaan yang dipilih, dalam hal

ini adalah α = 0,05. Apabila thitung ˃ ttabel maka dapat di simpulkan

hipotesis tesis Hα di terima atau dengan kata lain Ho di tolak.47

1. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian lapangan tentang pengaruh Status sosial

ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumen siswa di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Bengkalis setelah dilakukan skoring dan

diolah dengan statistical package social science (SPSS) 21.0 for

windows.

2. Perubahan Data Ordinal ke Interval

Data tentang Status sosial ekonomi orang tua dan perilaku

konsumen siswa yang didapat dari angket merupakan data ordinal,

yang selanjutnya akan diubah menjadi data interval, agar data dapat

dia nalisis dengan Regresi linier sederhana. Adapun untuk mengubah

47Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian,Bandung: Alfabeta,2011, hlm 228
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data ordinal ke data interval dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

3. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data

berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan pada masing-masing

variabel. 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.

Berdasarkan perhitungan data yang dilakukan dengan one sample

kolmogorof-smirnov test.

4. Regresi Linier Sederhana

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan rumus regresi

linier sederhana yang berguna untuk mencari pengaruh status sosial

ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumen siswa. Regresi linier

sederhana membandingkan antara Fhitung dan Ftabel.

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

Keterangan:

Ŷ= nilai yang diperediksikan

a= konstanta bila harga X=0

b= koofesien regresi
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X= nilai variabel independen.48

Koofesien-koofesian regresi a dan b untuk regresi linier dapat

dihitung dengan rumus:

5. Uji Hipotesis

Besarnya koefesien korelasi dapat diinterprestasikan dengan

menggunakan rumus tabel nilai “r” product moment.

Keterangan:

Df = degrees of freedom

N = number of cases

nr = banyaknya variabel yang dikorelasikan.

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian

hipotesis) yaitu membandingkan ro (r Kuesioner) dari hasil

perhitungan dengan rt (r tabel) untuk mengetahui taraf signifikan

hipotesis dengan ketentuan:

a. Jika ro ≥ rt   maka Ha diterima dan Ho ditolak

b. Jika ro ≤ rt   maka Ho diterima dan Ha ditolak.49

48 Sugiyono. Op. Cit. h. 149.
49 Hartono, Ststistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 88.



41

6. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Y

Menghitung besarnya sumbangan Variabel X terhadap Y

dengan rumus sebagai berikut:

KD = ɼ2 x 100%

Keterangan:

KD= Nilai Koofesien Determinan

r2= nilai Koofesien Korelasi.50

Data yang peneliti peroleh kemudian diproses dengan

menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS

(Statistica program Society Science) versi 21.0 for windows.

50 Sugiyono, Op. Cit.h. 81.


