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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Bentuk Penelitian  

Bentuk penelitian ini yaitu penelitian korelasi, yaitu untuk mengetahui 

besarnya hubungan antara status sosio ekonomi orang tua dan minat siswa 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada Sekolah Menengah Atas 

Negeri I Kampar Timur. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kampar Timur yang beralamat di  JL. Raya Pekanbaru- Bangkinang Km. 40, 

Kabupaten Kampar karena masalah-masalah yang akan diteliti bisa 

ditemukan di sekolah tersebut. Pemilihan lokasi ini didasari atas 

pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti. Selain dari itu, dari 

segi pertimbangan waktu dan dana, lokasi penelitian ini dapat dijangkau 

sehingga penelitiannya dilaksanakan selama satu bulan dari bulan febuari 

sampai dengan maret 2018. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa sedangkan objek penelitian ini adalah 

hubungan antara status sosio ekonomi orang tua dan minat siswa melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi pada Sekolah Mengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan sejumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang 

diteliti.
31

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII di 

Sekolah Menengah Atas Negeri I Kampar Timur yang berjumlah 337 siswa 

yang terdiri dari 12 kelas, 6 IPA dan 6 IPS. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
32

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah “Simpel 

Random Sampling” (pengambilan sampel secara acak sederhana)
33

 peneliti 

menggunakan tabel penentuan jumlah sampel dan populasi tertentu dengan 

presisi 10% selanjutnya untuk menghitung besar sampel tersebut dengan 

menggunakan rumus Taro Yumane dengan rumus sebagai berikut : 

   
 

      
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

   = Presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang diinginkan).  

                                                             
31

 Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.h.61 
32

 Ibid.h.62 
33

Hidayah Syah. (2007). Metodologi Penelitian.Pekanbaru.Suska Press.h.130. 



 
 
 

41 

 

Berdasarkan rumus di atas maka 

  
 

           
 

  
   

            
 

  
   

          
 

  
   

      
 

  
   

    
 

n= 77,1167= 77 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut : 

1. Angket (Kuisoner)  

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
34

 Angket akan berfungsi dengan baik jika digunakan untuk 

mengukur sikap atau hal-hal yang menjadi kebiasaan atau rutinitas 

responden. Penulis menyebarkan angket kepada siswa untuk 

mengungkapkan bagaimana hubungan antara status sosio orang tua dan 

minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.  

                                                             
34

Riduwan. (2011). Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung :  Alfabeta.h.65. 
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Dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket tertutup 

yaitu kuisoner yang disusun dengan menyediakan jawaban lengkap 

sehingga responden hanya memilih satu jawaban yang tersedia. Instrumen 

ini menggunakan skala likert.  

a. Kisi-kisi instrumen penelitian  

Kisi-kisi angket setiap variabel penelitian sebagai berikut; 

Tabel III. 1  

Kisi-kisi Instrumen Status Sosio Ekonomi Orang Tua 

 

No  Indikator  Butir  Jumlah 

Butir  

1 Tingkat pendidikan orang tua  1, 2, 3,& 4 4 

2 Jenis pekerjaan orang tua 5, 6, 7 & 8 4 

3 Pendapatan orang tua  9.10. 11, & 12 4 

4 Jabatan sosial  13 & 14 2 

5 Pemilikan barang berharga  15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22 & 23 

8 

Total Butir 23 

 

Tabel III.2  

Kisi-kisi Intrumen Minat Siswa Melanjutkan Pendidikan ke 

Perguruan Tinggi 

 

No  Indikator  Butir  Jumlah 

butir  

1 Adanya keinginan 1, 2, 3, 4 & 5 5 

2 Dorongan dan kekuatan  6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16 

& 17 

12 

3 Perhatian  18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 & 25 

8 

4 Harapan  25, 26, 27, 28 & 

29 

4 

Total Butir  29 
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b. Penetapan skor  

Peneliti menggunakan skala bertingkat sebagai pedoman dalam 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan empat alternatif jawaban 

yaitu a, b, c, d untuk angket status sosio ekonomi orang tua. Adapun 

penelitian jawaban subyek bergerak dari nilai 4 sampai nilai 1, dengan 

perincian sebagai berikut; 

a. Jawaban a memiliki nilai 4 

b. Jawaban b memiliki nilai 3 

c. Jawaban c memiliki nilai 2 

d. Jawaban d memiliki nilai 1 

Sedangkan dalam mengajukan pernyataan dengan empat 

alternatif jawaban untuk angket minat siswa melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi, dengan perincian sebagai berikut; 

a. Nilai 4 untuk jawaban “Sangat Setuju (SS)” 

b. Nilai 3 untuk jawaban “Setuju (S)” 

c. Nilai 2 untuk jawaban “Tidak Setuju (TS)” 

d. Nilai 1 untuk jawaban “Sangat Tidak Setuju (STS)” 

Responden memilih jawaban dari empat pilihan yang kiranya 

sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya. 
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2. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dalam penelitian ilmiah ini digunakan untuk 

mengumpulkan informasi sumber data berdasarkan catatan-catatan, 

pedoman, standar operasional prosedur dan dokumentasi lainnya yang 

menungjang pengumpulan data. Data yang di dapatkan tentang profil 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

F. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Instrumen Penelitian  

Angket yang digunakan terlebih dahulu diujicobakan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas 

angket dalam penelitian ini melibatkan sebanyak 35 responden diluar 

sampel sebenarnya. Masing-masing item pernyataan angket yang 

diujicobakan yaitu sebanyak 23 untuk pernyataan angket status sosio 

ekonomi orang tua dan sebanyak 29 item untuk pernyataan angket minat 

siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

Uji validitas dan realibilitas angket dilakukan dengan tujuan 

mengetahui pernyataan yang digunakan dalam angket, apakah sudah valid 

dan reliabel. Angket dikatakan valid jika memiliki nilai         >        

(N=35,         pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 0,334) dan 

instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach alpha> 0,60. 

Penulis menggunakan bantuan SPSS 25.0 for windows. 
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a. Validitas  

 Sugiyono menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat 

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

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur.
35

Untuk mengetahui validitas instrumen bila 

harga korelasi < 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen 

tersebut tidak valid, seingga harus diperbaiki atau dibuang.
36

 Rumus 

untuk mengukur tingkat validitas instrumen dalam penelititan ini 

mengguanakn teknik korelasi product moment dari karl pearson 

dengan bantuan program SPSS 25.0 rumus perhitungan r product 

moment sebagai berikut: 

     
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑     ∑   ][  ∑     ∑   ]
 

Keterangan: 

rxy  : Koefisien korelasi product moment  

N :  Jumlah responden  

∑X :   Jumlah skor tiap-tiap item 

∑Y : Jumlah skor total item . 

∑XY :  Jumlah hasil antara skor item dengan skor total 

∑X2 :  Jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 :   Jumlah kuadrat skor total 

                                                             
35

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.h.121 
36

Ibid. h.121 
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Hasil uji coba angket status sosio ekonomi orangtua yang 

berjumlah 23 item pernyataan dengan empat alternatif jawaban. Dari 

hasil analisis yang digunakan, diperoleh 22 item yang valid. Hasil uji 

coba terangkum sebagai berikut: 

Tabel III.3  

Hasil Uji Validitas Angket Status Sosio Ekonomi Orangtua 

 
No Item r hitung r table Kesimpulan Ket 

1 0,386 0,334 Valid Digunakan 

2 0,511 0,334 Valid Digunakan 

3 0,373 0,334 Valid Digunakan 

4 0,442 0,334 Valid Digunakan 

5 0,534 0,334 Valid Digunakan 

6 0,386 0,334 Valid Digunakan 

7 0,629 0,334 Valid Digunakan 

8 0,500 0,334 Valid Digunakan 

9 0,767 0,334 Valid Digunakan 

10 0,754 0,334 Valid Digunakan 

11 0,690 0,334 Valid Digunakan 

12 0,656 0,334 Valid Digunakan 

13 0,656 0,334 Valid Digunakan 

14 0,733 0,334 Valid Digunakan 

15 0,103 0,334 Tidak Valid Tidak Digunakan 

16 0,557 0,334 Valid Digunakan 

17 0,597 0,334 Valid Digunakan 

18 0,520 0,334 Valid Digunakan 

19 0,526 0,334 Valid Digunakan 

20 0,345 0,334 Valid Digunakan 

21 0,506 0,334 Valid Digunakan 

22 0,480 0,334 Valid Digunakan 

23 0,468 0,334 Valid Digunakan 

Sumber: Data Olahan, 2018 

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 23 pernyataan terdapat 

1 item yang memiliki nilai rhitung < rtabel, dengan demikian item 

pernyataan tersebut tidak dapat digunakan, sehingga jumlah item yang 

dapat digunakan hanya berjumlah 22 item. 

Hasil uji coba angket minat siswa melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi yang berjumlah 29 item pernyataan dengan lima 



 
 
 

47 

 

alternatif jawaban. Dari hasil analisis yang digunakan, diperoleh 27 

item yang valid. Hasil uji coba terangkum sebagai berikut: 

Tabel III.4 

Hasil Uji Validitas Angket Minat Siswa Melanjutkan Pendidikan 

Ke Perguruan Tinggi 

 
No Item r hitung r table Kesimpulan Ket 

1 0,873 0,334 Valid Digunakan 

2 0,798 0,334 Valid Digunakan 

3 0,845 0,334 Valid Digunakan 

4 0,734 0,334 Valid Digunakan 

5 0,807 0,334 Valid Digunakan 

6 0,873 0,334 Valid Digunakan 

7 0,772 0,334 Valid Digunakan 

8 0,601 0,334 Valid Digunakan 

9 0,687 0,334 Valid Digunakan 

10 0,590 0,334 Valid Digunakan 

11 0,235 0,334 Tidak Valid Tidak Digunakan 

12 0,692 0,334 Valid Digunakan 

13 0,500 0,334 Valid Digunakan 

14 0,811 0,334 Valid Digunakan 

15 0,627 0,334 Valid Digunakan 

16 0,705 0,334 Valid Digunakan 

17 0,688 0,334 Valid Digunakan 

18 0,141 0,334 Tidak Valid Tidak Digunakan 

19 0,766 0,334 Valid Digunakan 

20 0,564 0,334 Valid Digunakan 

21 0,806 0,334 Valid Digunakan 

22 0,660 0,334 Valid Digunakan 

23 0,739 0,334 Valid Digunakan 

24 0,582 0,334 Valid Digunakan 

25 0,540 0,334 Valid Digunakan 

26 0,502 0,334 Valid Digunakan 

27 0,713 0,334 Valid Digunakan 

28 0,671 0,334 Valid Digunakan 

29 0,559 0,334 Valid Digunakan 

Sumber: Data Olahan, 2018 

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 29 pernyataan terdapat 

2 item yang memiliki nilai rhitung < rtabel, dengan demikian item 

pernyataan tersebut tidak dapat digunakan, sehingga jumlah item yang 

dapat digunakan hanya berjumlah 27 item. 
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b. Uji Realibilitas 

 Realibilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik artinya instrumen yang sudah dibuat 

dapat dipercaya atau (reliabel) akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya pula. Rumus untuk mengukur tingkat reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah menggunakan koefisien alpha croanbach dengan 

bantuan pogram SPSS 25.0 rumus yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas adalah menggunakan rumus alpha croanbach, yaitu:
37

 

     [
 

     
] [  

∑  

  
] 

Keterangan:  

r11   : Nilai reliabilitas 

∑Si  : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St   : Varians total 

k  : Jumlah item 

Menurut Azwar nilai reliabilitasi Alpha Croanbach alat ukur 

dalam melakukan penelitian telah dianggap memuaskan bila 

koefisiennya mencapai minimal 0,60.
38

 Penulis menggunakan teknik 

korelasi alfa cronbach dengan bantuan SPSS 25.0 untuk mengetahui 

reliabilitas instrumen angket. Berdasarkan anailisis yang telah 

digunakan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

                                                             
37

 Hartono.(2010).Analisis hasil instrume.Bandung: Nusa Media.h.75 
38

Saifuddin, Azwar. (2005). Penyususnan Skala Psikologi.Yogyakata; Pustaka Pelajar.h.96 
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Tabel III.5  

Pengujian Reliabilitas Angket Status Sosio Ekonomi Orang Tua 

dan Minat Siswa Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi 

 

Angket 
Jumlah 

Item 

Nilai cronbach 

alpha 
Kes Ket 

Status sosio 

ekonomi orang 

tua 

23 0,868 Reliabel Digunakan 

Minat siswa 

melanjutkan 

pendidikan ke 

perguruan tinggi 

29 952 Reliabel Digunakan 

  Sumber : Data Olahan dengan menggunakan SPSS Versi 25.0 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai koefisien alpha 

hitung angket status sosio ekonomi orangtua adalah sebesar 0,868> 0,60 

sementara minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

sebesar 0,952> 0, 60, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen atau 

alat ukur data tersebut bersifat reliable dan dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data dilapangan, hasil perhitungannya dapat dilihat 

dilampiran. 

2. Analisis Data Penelitian  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini 

dilakukan bantuan SPSS 25.0 for windows. Teknik uji normalitas yang 

dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data diantaranya 

probability plot dan kolmogorov smirnov. Pada penelitianini untuk 
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menguji apakah distribusi data 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.
39

 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan 

analsis regresi linier sederhana. yaitu memprediksi kontribusi variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebasnya adalah status sosio 

ekonomi orangtua  atau variabel X sedangkan variabel terikatnya 

adalah minat siswa melanjutkan pendidikan ke pereguruan tinggi atau 

variabel Y. 

Data yang telah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam 

rumus dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang 

berguna untuk mencari pengaruh variabel predictor terhadap variabel 

kriteriumnya. Regresi linear sederhana membandingkan antara thitung 

dan ttabel. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai 

berikut: 

Y =  a+bX 

b = 
 ∑   ∑  

  ∑    ∑   
 

a = 
∑   ∑ 

 
 

  
                                                             

39
Imam Ghozali, (2006). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, Semarang :   

Badan Penerbit Universitas Diponegoro. h. 112. 
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c. Uji Hipotesis 

Dengan kata lain model regresi dapat dipakai untuk status sosio 

ekonomi. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencari tingkat 

korelasi antara kedua variabel bisa menggunakan rumus korelasi 

Product Moment.
40

 Rumus yang digunakan yaitu 

 
    

  ∑    ∑   ∑  

√[  ∑     ∑    ] [  ∑    ∑     ]

 

Keterangan: 

Rxy =  Koefisien Korelasi Product Moment 

N  = Jumlah responden 

∑X  = Jumlah skor tiap-tiap item 

∑Y  = Jumlah skor total item 

∑XY  = Jumlah hasil antara skor item dengan skor total 

∑    = Jumlah kuadrat skor item 

∑   :  = Jumlah kuadrat skor total 

Pengujian lanjutan yaitu uji signifikan yang berfungsi apabila 

peneliti ingin mencari makna hubungan variable X terhadap Y, maka 

hasilkoefisien korelasi product moment tersebut diuji dengan uji 

signifikasi. 

thitung = 
√   
 

√    
 

Keterangan : 

t hitung = nilai t 

                                                             
40 Hartono. Op-Cit.h.84 
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r   = Nilai koefisien korelasi 

n   = Jumlah responden 

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik t 

dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik thitung lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka hipotesis yang 

dikemukakan yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

d. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 

Menghitung  besarnya sumbangan variabel X  terhadap 

variabel Y dengan rumus: 

KP  =     X 100% 

Keterangan:  

KP  = Nilai koefisien Determine 

    = Nilai koefisien Korelasi.
41

  

Data yang penulis peroleh diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (Statisca Program 

Society Science) versi 25.0 For windows 

 

 

 

 

 

                                                             
41

Riduwan dan Sunarto. (2011). Pengantar Statistik untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis.Bandung: IKAPI. h-81 



 
 
 

53 

 

3. Uji Chi Kuadrat (Chi Square Test) 

 Chi kuadrat (  ) satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih 

kelas dimana data berbentuk nominal dan sampelnya besar.
42

 Rumus 

dasar Chi Kuadrat adalah sebagai berikut : 

    ∑
            

 

  

 

   

 

 

            Keterangan : 

     = Chi Kuadrat 

     = Frekuensi yang diobservasi 

    = frekuensi yang diharapkan 
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Op-Cit.h.10 


