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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survey. Penelitian survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber belajar 

terhadap aktivitas belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh tersebut penulis menggunakan rumus Regresi Linier Sederhana. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Tempat Penulis melaksanakan penelitian yaitu di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Pekanbaru, yang beralamat dijalan Nusa Indah No.4, Kecamatan 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Riau.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari - Maret 2018. 
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D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Siswa IPS Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah sumber  

belajar dan aktivitas belajar siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas 2 Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.  

 

E. Populasi dan sampel penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan atau benda 

yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan 

menjadi wilayah generalisasi kesimpulan penelitian.
60

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS, XI IPS, XII IPS  (Ilmu-

ilmu Sosial) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru yang 

berjumlah 358 siswa ( X IPS  berjumlah 116  orang, XI IPS 147 orang, 

XII IPS 95 orang)  

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data yang mewakili seluruh populasi. Besar jumlah sampel yang 

diinginkan menurut Sugiyono tergantung pada tingkat ketelitian atau 

kesalahan yang diinginkan.
61

Sedangkan taraf kesalahan itu sendiri dalam 

Nomogram Herry King bervariasi, mulai dari 0,3% sampai dengan 

                                                             
60

Endang Mulyati ningsih, Metodologi Penelitian Terapan, Yogyakarta: Alfabeta. 2012, 

hlm. 9. 
61

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung:  Alfabeta. 2010, 

hlm.  86. 
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15%.
62

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah 

dengan menggunakan “Sample Random Sampling”.Selanjutnya untuk 

menghitung besar sampel tersebut dengan menggunakan rumus Taro 

Yamane dengan rumus sebagai berikut: 

   
 

      
 

n= jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

   = presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang diinginkan)
63

 

Berdasarkan rumus di atas maka: 

  
   

          
 

  
   

          
 

  
   

      
 

  
   

    
 

n = 58 siswa 

 Jumlah sampel yang diambil 58 siswa dari total siswa yang 

berjumlah 147  siswa di kelas XI IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 

2 Pekanbaru. 
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Ibid., hlm. 88. 
63

Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru dan Karyawan dan Peneliti Pemula 

(Bandung: Alfabeta. 2011), hlm. 65. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Teknik observasi digunakan penulis untuk melihat gejala-gejala dan 

permasalahan yang ada dilokasi penelitian.  

2. Angket  

Angket adalah pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan 

tertulis dan jawaban tertulis yang disebarkan kepada seluruh responden, 

untuk mengetahui Sumber Belajar dan Aktivitas belajar pada Mata Pelajaran 

Ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

Data yang telah dikumpulkan kemudian direkapitulasikan dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dikategorikan selalu 

b. 61% - 80% dikategorikan sering 

c. 41% - 60% dikategorikan kadang-kadang 

d. 21% - 40% dikategorikan jarang 

e. 0% - 20% dikategorikan sangat tidak pernah.
64

 

  

                                                             
64

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. (Bandung: Alfabeta, 2011), 

h 15. 
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3. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

komunikasi dengan sumber data. Wawancara ini penulis gunakan untuk 

memperkuat data atau informasi mengenai sumber belajar 

4. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah arsip-arsip atau catatan dokumen-dokumen yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji kualitas data 

a. Uji 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 product moment sebagai berikut:
65

 

 rxy = 
      (  )(  )

√*      (  )) +(      (  ) 
 

 Keterangan : 

r : koefisien validitas  

n : jumlah responden  

x : skor item 

                                                             
65

Hartono, Analisis Item Instrumen. (Bandung: Zanafa Publishing, 2010), hlm 85. 
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y : skor total dimana y =    +   +    +   +    +    

Setelah setiap butir instrumen di hitung besarnya koefisien 

korelasi dengan skor totalnya maka selanjutnya adalah menghitung 

uji-t dengan rumus sebagau berikut : 

thitung = 
  √   

√     
 

keterangan : 

t : nilai t hitung  

r : koefisien korelasi hasil r hitung 

n : jumlah responden  

Interpretasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan distribusi (tabel t) untuk a = 0.005 dan derajat 

kebebasan (dk = n-2) kaidah keputusannya sebagai berikut: 

1) Jika t hitung ≥ t tabel berarati valid dan  

2) Jika t hitung< t tabel berarti tidak valid  

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. 
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b. Uji Reabilitas  

Rebilitas suatu tes merupakan ukuran yang menyatakan tingkat 

kekonsistenan tes itu, artinya tes itu memiliki keandalan untuk 

digunakan sebagai alat ukur dalam jangka waktu yang relatif lama.Uji 

reabilitas merupakan tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam 

mengukur suatu gejala atau kejadian. Alat ukur tersebut akan 

memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah akan 

memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali. Rumus 

yang digunakan untuk mengukur reabilitas instrumen adalah dengan 

teknik belah dari Spearmen Brow sebagai berikut:
66

 

ri = 
    

    
 

Keterangan : 

ri : reabilitas internal seluruh instrument 

rb: korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Artinya instrumen yang reliabel merupakan instrumen 

yang memberikan hasil yang sama walau waktu yang digunakan 

berbeda. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak reliabel maka 

instrumen tersebut harus di ganti atau di hilangkan. 
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 Sugiyono, Op.Cit, hlm 131. 
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2. Uji normalitas  

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal.Uji normalitas dilakukan pada masing-masing 

variabel yaitu, vaiabel sumber belajar pada mata pelajaran ekonomi dan 

variable aktivitas belajar siswa.Usaha analisis dengan bantuan SPSS 21.0 

for windows.Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya sebaran data adalah jika p> 0.05 maka sebaran normal, jika p < 

0,05 maka sebaran tidak normal. 

3. Uji Hipotesis  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian ini adalah regresi linier sederhana.Teknik ini digunakan karna 

variabel penelitian terdiri dari satu variabel bebas yaitu sumber belajar 

pembelajaran ekonomi dan satu variabel terikat yaitu aktivitas belajar 

siswa. Penyajian data dilakukan dengan terlebih dahulu dicari persentase 

jawaban pada item pertanyaan masing-masing data dengan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan : 

F : frekuensi yang sedang dicari presentasinya 

N :number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

P : angka presentase.
67
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 Anas Sudjono, Pengantar statistik pendidikan, (Jakarta : Rajawali, 2012), hlm 43. 
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Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data tentang 

sumber belajar dan aktivitas belajar siswa merupakan data ordinal. Data 

ordial merupakan jenis data statistik yang diurutkan dari jenjang yang 

paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi atau sebaliknya, dan data 

dalam bentuk kategori atau klasifikasi sedangkan data interval merupakan 

data statistik yang mempunyai jarak yang sama diantara data-data yang 

sedang diselidiki.  

Regresi linier sederhana merupakan salah satu jenis analisis 

statistik yang mengasumsikan data dalam bentuk skala interval sehingga 

data dalam bentuk ordinal harus terlebih dahulu diubah kedalam skala 

interval. Langkah-langkah untuk mengubah data interval sebagai berikut: 

Ti = 50 + 10 
     

  
 

Keterangan : 

Xi : variabel data ordinal 

 : Maen (rata-rata) 

SD : standar Deviasi 

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan rumus 

atau teknik regresi linier untuk menguji ada atau tidaknya Pengaruh 

variabel bebas yaitu  Sumber Belajar Terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas Xi Di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Pekanbaru 
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Untuk regresi linier sederhana dapat dihitung dengan rumus : 

Y = a + Bx 

Keterangan : 

Y = variabel dependent (variabel terikat yang dipengaruhi/ sumber 

belajar) 

a = konstanta intersepsi 

b = koefisien  

X = variabel independent (variabel bebas yang mempengaruhi/aktivitas 

belajar siswa) 

Hasil persamaan regresi ini dipakai untuk menguji hipotesis 

dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%.Jika hasil Sig > 0.05 H0 

dapat diterima yang berarti Ha ditolak, sedangkan jika Sig < 0.05 H0 

ditolak dan Ha diterima.pengolahan data tersebut dilakukan dengan 

bantuan aplikasi komputer SPPS.2.1 

 


