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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis 

keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2018 sampai 

tanggal 03 Oktober 2018 dengan rangkaian kegiatan studi pendahuluan, 

pemilihan masalah, pembuatan angket, pengumpulan data, dan penulisan 

laporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 3 Pekanbaru. Sekolah ini dipilih sebagai tempat penelitian 

karena dari observasi awal yang peneliti lakukan, efektivitas pembelajaran 

ekonomi peserta didik masih belum tercapai. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 3 Pekanbaru kelas XI jurusan IPS. Sedangkan objek yang akan diteliti 

adalah pengaruh penggunaan lembar kerja peserta didik terhadap efektivitas 

pembelajaran mata pelajaran ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Pekanbaru. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
37

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMA Negeri 3 

Pekanbaru kelas X, XI, XII IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Pekanbaru yang berjumlah 141 orang. 

2. Sampel  

Arikunto dalam Riduwan mengatakan bahwa : “Sampel adalah 

bagian dari populasi.” Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi 

yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 

Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, Arikunto mengemukakan 

bahwa : Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100, 

maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya /jika subjek besar, dapat diambil antara 

10%-15% atau 20%-25% atau lebih.
38

  

Berdasarkan pernyataan tersebut, karena jumlah populasi lebih 

dari 100 orang, maka penarikan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan sampel secara acak (Random Sampling). Sedangkan teknik 

pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Slovin 

dalam Riduwan sebagai berikut. 
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n = 
 

      
 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi  

d
2 
= Presisi   

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai 

berikut :  

n = 
 

      
 = 

   

          
 = 

   

    
 = 58,50 ≈ 59 responden  

Dari rumus di atas, diperoleh banyaknya jumlah sampel sebanyak 

58,50 responden. Untuk pembulatan 0,50 dibulatkan ke atas, maka 

penulis membulatkan ke atas jumlah sampel tersebut sehingga diperoleh 

59 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan rumus 

di atas, maka diperoleh jumlah sampel per tiap-tiap kelas sebagai berikut: 

a. Kelas XI IPS 1 = 36/141 x 59 = 15,06 = 15 responden 

b. Kelas XI IPS 2 = 35/141 x 59 = 14,64 = 15 responden  

c. Kelas XI IPS 3 = 35/141 x 59 = 14,64 = 15 responden 

d. Kelas XI IPS 4 = 35/141 x 59 = 14,64 = 15 responden (karena yang 

dibutuhkan hanya 59 sampel, maka dari kelas XI IPS 4 diambil 

hanya 14 peserta didik untuk dijadikan sampel) 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang 
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dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
39

 Kuesioner (angket) dalam 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data penggunaan lembar 

kerja peserta didik (variabel X) dan data efektivitas pembelajaran mata 

pelajaran ekonomi (variabel Y). Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis angket tertutup.  

Angket tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban 

singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif 

jawaban yang telah tersedia.
40

 Adapun dipandang dari segi jawaban 

memakai kuesioner langsung yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

Dari bentuknya menggunakan jenis rating-scale (skala bertingkat), yaitu 

seb uah pernyataan yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya 

mulai dari selalu ke tidak pernah. 

Angket dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan skala 

likert, skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para 

peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

responden.
41

  

Penskoran menggunakan skala likert dengan empat alternatif 

jawaban. Jawaban tersebut disusun dalam bentuk skala sikap yang 

disertai dengan empat pilihan jawaban yaitu : selalu, sering, kadang-

kadang, tidak pernah. Data diolah dengan menggunakan skala likert 
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dengan jawaban pernyataan yaitu skala 4-1. Nilai yang dimaksud adalah 

skor atas jawaban responden, dimana nilai digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut : 

TABEL III.2 

PEMBERIAN SKOR KUESIONER (ANGKET) 

Alternatif Jawaban Skor 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak Pernah 

4 

3 

2 

1 

 

Pada penelitian kedua variabel penelitian ini, penulis 

menggunakan kuesioner check list, yaitu sebuah daftar dimana responden 

tinggal membubuhkan tanda check () pada kolom yang sesuai dengan 

responden. Dalam hal ini kuesioner (angket) diberikan kepada peserta 

didik.  

2. Dokumentasi 

Menurut Riduwan dalam bukunya, dokumentasi dalam 

pengumpulan data ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data 

dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting 

dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik dilokasi penelitian maupun 

di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 
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instansi/lembaga meliputi buku-buku, laporan kegiatannya di 

intansi/lembaga yang relevan dengan penelitian.
42

 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil 

data biografi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pekanbaru, seperti profil 

sekolah, keadaan peserta didik, data peserta didik dan lainnya, hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis korelasi pearson product moment. Analisis ini akan digunakan 

dalam menguji besarnya pengaruh dan kontribusi variabel X terhadap Y. 

Analisis ini untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan penggunaan 

lembar kerja peserta didik (X) berkontribusi secara signifikan terhadap 

efektivitas pembelajaran (Y) di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Rumus 

analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM) adalah sebagai berikut: 

 
     

   ∑     ∑    ∑  

√{  ∑    ∑     }  {  ∑      ∑   } 

 

Data yang telah dipersentasikan kemudian di rekapitulasi dan 

diberi kriteria sebagai berikut : 

a) 81% - 100% dikategorikan sangat baik 
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b) 61% - 80% dikategorikan baik 

c) 41% - 60% dikategorikan cukup baik 

d) 21% - 40% dikategorikan kurang baik 

e) 0% - 20% dikategorikan tidak baik 
43

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur 

terhadap konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Berkaitan dengan pengujian validitas 

instrumen menurut Riduwan dalam bukunya, menjelaskan bahwa 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan 

atau kesahihan alat ukur. Untuk menghitung validitas alat ukur 

digunakan rumus Pearson Product Momen adalah : 

 

   
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑      ∑     ∑    
 

Keterangan:   

r  : Angka indeks korelasi  “r” Product Moment 

   : Sampel 

∑  : Jumlah seluruh skor X 

∑  : Jumlah seluruh skor Y  

∑   : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y. 
44
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Kaedah keputusan : Jika thitung> ttabel berarti valid 

   Jika thitung<ttabel berarti tidak valid 

Jika instrumen tersebut valid, maka dilihat kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut: 

Antara 0,8  sampai  1  : sangat tinggi 

Antara 0,6 sampai  0,79 : tinggi 

Antara 0,4  sampai  0,59 : cukup tinggi 

Antara 0,2 sampai 0,39 : rendah 

Antara 0,0  sampai 0,19 : sangat rendah (tidak valid).
45

 

Bila harga kurang korelasi < 0,30, maka dikatakan butir instrumen 

tersebut tidak valid, sehingga butir instrumen yang tidak valid tersebut 

harus diperbaiki atau dibuang. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan 

(ketrandalan atau keajegan) alat pengumpul data (instrumen) yang 

digunakan. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus alpha 

sebagai berikut : 

    (
 

   
)(   

∑   

  
) 

   
∑    

 ∑   
 

 

 
 

   
∑    

 ∑   
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Keterangan : 

     : Nilai reliabilitas 

Si  : jumlah varians skor tiap-tiap item   

St  : varians total.  

K  : Jumlah item 

N  : Jumlah responden 

∑    : Jumlah kuadrat item Xi  

∑    : Jumlah kuadrat X total 
46

 

Keputusan dengan membandingkan r11 dengan rtabel. Berikut 

merupakan kaidah keputusan  : Jika r11>rtabel berarti reliabel 

      Jika r11< rtabel berarti tidak reliabel.
47

 

Hasil perhitungan kemudian di konsultasikan dengan harga rtabel pada 

taraf sigifikan 5%. Apabila harga  r11>rtabel maka instrumen dikatakan 

reliabel. Sedangkan r11< rtabel maka instrumen dikatakan tidak reliabel 

maka instrumen harus diperbaiki atau dihilangkan. 

3. Mengubah Data Ordinal ke Interval  

Data yang diperoleh dari angket berupa data ordinal yang 

kemudian akan diubah menjadi interval, yaitu dengan menggunakan rumus  

         
      

  
 

 Keterangan : 

 Yi   =   Variabel data ordinal 
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 Y    =   Mean (rata-rata) 

 SD  =  StandarDeviasi
48

 

 

4. Uji Linieritas  

Kemudian dilakukan Uji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah : 

Ha : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier. 

 Ho : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk linier. 

Dasar pengambilan keputusan : 

 Jika probabilitas > 0,05 Ha diterima, Ho ditolak. 

Jika probabilitas < 0,05 Ha ditolak dan Ho diterima. 

5. Uji Normalitas 

Uji normalitas disini dimaksudkan untuk menguji normal tidaknya 

sampel. Pengujian diadakan dengan maksud untuk melihat normal 

tidaknya sebaran data yang akan dianalisis.
49

 Adapun uji normalitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan rumus one sample 

kolmogrov-smirnov dengan SPSS 21.0. Taraf yang digunakan 5%. Kaidah 

yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data 

adalah jika p>0,05 maka sebaran normal, sedangkan jika sebaran data 

adalah p <0,05 maka sebaran tidak normal. 

6. Regresi Linier Sederhana 

Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan rumus 

atau regresi linier sederhana, yaitu untuk memprediksi hubungan variabel 
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bebas dengan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah penggunaan 

lembar kerja peserta didik atau variabel X, sedangkan variabel terikatnya 

adalah efektivitas pembelajaran atau variabel Y. 

Untuk regresi linier sederhana dapat dihitung dengan rumus : 

 ̂       

Keterangan : 

  ̂   =   variabel dependent (variable terikat dipengauhi) 

     =   konstanta interpensi 

 b   =   koefisien 

 x   =   variabel Independen (variable bebas mempengaruhi)
50

 

Rumus di atas merupakan rumus regresi X atau Y, dimana dalam 

menghitung harga a dan b dapat digunakan rumus berikut ini:  

Rumus :  

  
 ∑   ∑        ∑    

   ∑     ∑   
 

  
 ∑     ∑   ∑  

   ∑    ∑    
 

7. Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

korelasi pearson product moment. Teknik product moment dikembangkan 

oleh Karl Pearson yang digunakan untuk mencari korelasi antara variabel 

teknik korelasi product moment disebut juga teknik korelasi person.
51
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Tujuannya untuk mengetahui kebenaran Ha atau Ho dengan jelas 

membandingkan besarnya “r” yang telah diperoleh dalam proses 

perhitungan atau “r” observasi (ro) dengan besarnya “r” yang tercantum 

dalam tabel nilai “r” Product Moment (rt), dengan terlebih dahulu mencari 

derajat bebasnya (db) atau degrees of freedom(df) yang rumusnya 

adalah:
52 

        

Keterangan : 

N   =   Numbe of case  

Nr  =   Banyaknya tabel yang dikorelasikan 

8. Konstribusi Pengaruh Variabel X (Penggunaan Lembar Kerja Peserta 

Didik) terhadap variabel Y (Efektivitas Pembelajaran). 

Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap 

Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien korelasi diterminan. Koefisien 

determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi PPM yang dikalikan 

dengan 100%. Dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel X 

mempunyai sumbangan atau ikut menentukan variabel Y, dengan rumus : 

KD =    × 100% 

Keterangan : 

KD = Nilai koefisien diterminan (Kontribusi antar variabel) 

r      = Nilai koefisien korelasi 
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