
   

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada tanggal 03 April sampai    Mei 2017, 

sedangkan tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Pekanbaru 

semester genap Tahun Ajaran 2017/2018. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas X IPS di SMA Negeri 8 

Pekanbaru, sementara Objek penelitian ini adalah pengaruh penguasaan 

materi konsep koperasi terhadap nilai karakter peduli sosial siswa kelas X IPS 

di SMA Negeri 8 Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

   Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
49

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa-siswi di SMA Negeri 8 pekanbaru jurusan IPS X, XI, dan XII. Yang 

berjumlah 216 siswa. 
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   Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
50

 dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 

siswa Kelas X IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru dengan jumlah siswa total 72 

orang.  

TABEL 3.  

DAFTAR POPULASI SISWA KELAS X SMA NEGERI   

PEKANBARU 

No. Kelas Jumlah Siswa 

   X IPS      orang 

   X IPS 2    orang 

 Jumlah Siswa    orang 

              Sumber Data: SMA Negeri 8 Pekanbaru 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

mengambil data primer. Adapun data primer adalah data yang diperoleh dari 

lapangan dengan teknik sebagai berikut: 

   Kuisioner (angkat) 

 Kuisioner (angket) merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan 

yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk di isi oleh 

responden, setelah itu angket baru dikembangkan kembali kepada 

peneliti. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode angket tertutup pada variabel y (nilai karakter peduli sosial 

siswa). setiap jawaban dari angket akan mendapat penialaian sebagai 

berikut: 

 

                                                 
50

 Ibid, h. 81 



   

  

 

 

Kategori selalu atau sangat tinggi   : skor 5 

Kategori sering atau tinggi    : skor 4 

Kategori kadang-kadang atau cukup tinggi  : skor 3 

Kategori jarang atau rendah    : skor 2 

Kategori tidak pernah rendah sekali   : skor 1.
51

 

   Tes 

 Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur pengetahuan, penguasaan atau bakat, inteligensia, 

keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok.
52

 Peneliti 

memberikan tes berupa soal-soal  yang berhubungan dengan penguasaan 

materi konsep koperasi. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui penguasaan materi konsep koperasi dari segi hasil pada siswa 

kelas X IPS SMA Negeri 8 Pekanbaru. Sebelum memberikan tes kepada 

sampel, maka tes tersebut diuji cobakan untuk melihat validitas dan 

reliabilitas dari analisis didapat. 

   Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan 

penelitian.
53

 Penulis meminta data tentang profil sekolah, daftar nama 

siswa dan guru serta hal-hal yang berhubungan dengan administrasi 
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sekolah yang berupa arsip, tabel dan foto-foto, data ini diperoleh dari TU 

SMA Negeri 8 Pekanbaru.   

E. Teknik Analisis Data 

   Uji Validitas 

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan 

suatu instrumen.
54

 Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Untuk 

mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni mengkorelasikan skor 

item instrumen dan skor totalnya dengan bantuan Excel. adapun yang 

digunakan adalah Corerected Item-Total Corelation rumusnya adalah : 

                             ri(x-   =
        

√[                 ]
 

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat dari output SPSS, 

yakni dengan membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila 

nilai hitung lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan bahwa item 

pertanyaan tersebut valid, sebaliknya jika nilai hitung lebih rendah dari 

nilai tabel, maka item tersebut perlu digugurkan dan diganti dengan item 

lain yang valid.
55
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   Uji Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengukur ketepatan 

instrumen atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi tersebut. 

Suatu alat evaluasi (instrument) dikatakan baik bila reliabilitasnya tinggi. 

Untuk mengetahui apakah suatu tes memiliki reliabilitas tinggi, sedang 

atau rendah dapat dilihat dari nilai koefisien reliabilitasnya dengan rumus 

:
56
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Keterangan : 

    =   Koefisien Reliabilitas 

Si =   Standar Deviasi butir ke-i 

St =   Standar Deviasi skor total 

n =   Jumlah soal tes yang diberikan 

Penelitian ini dengan bantuan program SPSS 17.00, jika ada item 

tidak valid akan diganti. Menurut Sekaran, reliabilitas kurang dari 0,6 

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah 

baik.
57

 

   Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif. Analisis data untuk mengetahui variabel X 
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(penguasaan materi konsep koperasi) yang menggunakan data interval 

terhadap variabel Y (nilai karakter peduli sosial siswa) yang mengunakan 

data interval. Teknik korelasi yang digunakan adalah dengan analisis 

regresi linier sederhana sebelum masuk ke rumus statistik. 

Setelah data terkumpul melalui tes dan observasi. Data tersebut 

diolah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

rumus persentase. 

Masing-masing pernyataan variabel dengan menggunakan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan : 

P = Angka Presentase 

F = frekuansi yang dicari 

N = Number Of Case (Jumlah Sampel)
58

 

Hasil pengolahan data dengan presentase selanjutnya ditafsirkan 

kedalam klasifikasi sebagai berikut : 

   81%-100% dikategorikan sangat baik 

   61%-80% dikategorikan baik 

   41%-60% dikategorikan cukup baik 

      -    dikategorikan kurang baik 

   0%-20% dikategorikan tidak baik. 
59
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   Perubahan 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 

Y    =   Mean (rata-rata) 

SD  =  Standar Deviasi
60

 

   Analisis Regresi Linier Sederhana 

Data yang sudah diberi kategori/ kriteria kemudian Untuk 

mengetahui ada tidak pengaruhnya, penguasaan materi konsep koperasi 

terhadap nilai karakter peduli sosial siswa, maka data yang akan dianalisa 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisa 

regresi linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil.
61

 

 Ŷ = a + b X 

 Dimana: 

 Ŷ = Penguasaan materi konsep koperasi  

 a = Konstanta 

 b = Koefisiensi 

 X = Nilai Karakter Peduli Sosial Siswa 
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 Koefisien regresi a dan b untuk regresi linier sederhana dapat dihitung 

dengan rumus: 

Y= a + bX 

a = 
       

  





22

2

xxn

xyxxy
 

b = 
   

 22 

 




xxn

yxxyn
 

Keterangan: 

Y = nilai yang diprediksikan 

a  = konstanta 

bX = variabel independent (variabel bebas mempengaruhi)
62

 

Model regresi dapat dipakai untuk meramalkan penguasaan materi 

konsep koperasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencari signifikan 

korelasi antara kedua variabel bisa menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment.
63

 

 Rumus yang digunakan adalah: 
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 dimana: 

 r  = Angka indeks korelasi “r” product moment 

N  = Sampel 

 XY   = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y  
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 X   = Jumlah seluruh skor X 

Y   = Jumlah seluruh skor Y 

  Untuk menginterpretasikan besarnya koefisien korelasi dengan 

menggunakan tabel nilai “r” Product Moment 
64

 

Df = N – nr 

Dimana: 

N = number of cases 

Nr = banyaknya tabel yang dikorelasikan 

   Uji Hipotesis    

 Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian 

hipotesis) yaitu Membandingkan  ro (observasi) dari hasil perhitungan 

dengan rt (r tabel) dengan ketentuan: 

   Jika ro ≥ rt maka Ha diterima, Ho ditolak 

   Jika  ro < rt maka Ho diterima, Ha ditolak 

   Kontribusi Pengaruh Variabel X (penguasaan materi konsep 

koperasi) terhadap variabel Y (nilai karakter peduli sosial siswa) 

 Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

dengan rumus: 

     KD = R X 100% 

Dimana: 

KD = Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu 

R    = R square 
65
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Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat Komputer melalui program SPSS (Statistica Program 

Society Science) versi 17.0 for windows dalam mengolah data statistik. 
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