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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, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.
48

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini merupakan kuantitatif, yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemahamanmateri pembelajaran masalah ekonomi 

terhadap karakter mandiri siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

pekanbaru.Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tersebut penulis 

menggunakan rumus regresi linier sederhana. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Pekanbaru Jalan Nusa Indah No. 4  Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan 

Payung Sekaki. Penelitian ini akandilaksanakanpadabulan April tahun ajaran 

2016/2017. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IIS(Ilmu-ilmu 

Sosial) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Objek dalam penelitian 

ini adalah pengaruh pemahaman materi pembelajaran masalah ekonomi 
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terhadap karakter mandiri siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Pekanbaru. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan atau benda 

yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi akan 

menjadi wilayah generalisasi kesimpulan penelitian.
49

Populasi dalam 

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

ilmu Sosial) Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru yang 

berjumlah 311 siswa ( X IIS  berjumlah 116  orang, XI IIS 100 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.
50

Sedangkan taraf kesalahan itu sendiri dalam 

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

15%.
51

Penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan sebesar 5% 

dengan tingkat ketelitian sebesar  95%. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan penulis adalah dengan menggunakan “Simple Random 
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Sampling”.Selanjutnya untuk menghitung besar sampel tersebut dengan 

menggunakan rumusTaro Yamane dengan rumus sebagai berikut: 

𝑛 =  
N

N. d² + 1
 

n= jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

𝑑2 = presisi yang ditetapkan (batas ketelitian yang diinginkan)
52

 

Berdasarkan rumus di atas maka: 

𝑛 =  
116

116 (0,05)² + 1
 

𝑛 =  
116

116 (0.0025) + 1
 

𝑛 =  
116

0.29 + 1
 

𝑛 =  
116

1,29
 

𝑛 = 89,92  (dibulatkan menjadi 90) 

 Jumlah sampel yang diambil  90  siswa dari total siswa yang 

berjumlah 116 siswa di kelas X IIS di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Pekanbaru. 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Dokumentasi yaitucara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

(dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini.
53

Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data 

tentang profil Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

2. Tes  yaitu serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat, inteligensia, 

keterampilan yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
54

 Tes yang 

diberikan kepada siswa yang berhubungan dengan materi masalah 

ekonomi. Tes ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman materi 

pembelajaran masalah ekonomi. 

3. Angket (kuesioner) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
55

 Teknik ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai karakter mandiri siswa.Penulis 

menggunakan jenis angket tertutup sehingga responden tinggal memilih 

jawaban yang sudah disediakan.
56

Metode angket yang disusun dengan 

menggunakan angket model skala Likert. Skala Likert denganlima 

alternatif jawaban, yaitu: 

Selalu    (SL) diberi skor 5 

Sering    (S) diberi skor 4 

Kadang-kadang  (KD) diberi skor 3 
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Jarang    (JR) diberi skor 2 

Tidak Pernah  (TP) diberi skor 1.
57

 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Instrumen Penelitian 

a. Tes Materi Masalah Ekonomi 

Pemahaman materi pembelajaran masalah ekonomi diukur 

menggunakan tes, untuk memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai 

alat pengumpul data, maka diadakan uji coba terhadap siswa lain yang 

tidak terlibat dalam sampel  penelitian ini. Soal-soal yang diuji 

cobakan kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. 

1) Validitas Tes  

Validitas item adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh 

sebutir tes, dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir 

item tersebut. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas isi (content validity) yaitu validitas yang ditilik dari segi isi 

tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar yaitu: sejauh mana 

tes hasil belajar sebagai alat pengukur hasil belajar siswa, isinya telah 

dapat mewakili secara repsentatif terhadap keseluruhan materi atau 

bahan pelajaran yang seharusnya diteskan.
58
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Cara mengetahui validitas setiap butir item tes, penulis 

menggunakan teknik korelasi product moment dari pearson dengan 

program Microsoft Excel. 

Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang 

terkumpul dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrument 

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. 

2) Reliabilitas Tes 

Reliabilitas menggambarkan bahwa instrumen dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataanya, maka berapa kali pun 

diambil, tetap akan sama.
59

 

Reliabilitas setiap butir item tes dalam penelitian ini,akan diukur 

dengan menggunakan bantuan program Anates v.04.  

Instrumen yang realiabel 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 walaupun waktu yang 

digunakan berbeda. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak 

reliabel maka instrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan. 
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3) Tingkat Kesukaran Soal 

Butir-butir item tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-

butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut tidak terlalu 

sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran 

item itu adalah sedang atau cukup. 

Cara mengetahui tingkat kesukaran setiap butir item tes, penulis 

menggunakan bantuan program Anates v.04. Adapun kriteria 

interpretasi tingkat kesukaran soal:
60

 

TABEL III. 1 

INTERPRETASI TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 

TK Interpretasi 

Kurang dari 0,30 Sangat sukar 

0,30 – 0,70 Sedang 

Lebih dari 0,70 Sangat Mudah 

 

4) Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal merupakan suatu ukuran apakah butir soal 

mampu membedakan siswa berkemampuan tinggi dengan siswa 

berkemampuan rendah. Kriteria yang digunakan.
61

 

TABEL III. 2 

DAYA PEMBEDA SOAL 

 

Daya Beda Interpretasi 

Kurang dari 0,20 Jelek 

0,20 – 0,40 Sedang 

0,40 – 0,70 Baik  

0,70 – 1,00 Sangat Baik 

Bertanda negatif Sangat tidak baik 
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b. Angket Karakter Mandiri 

Angket yang baik digunakan untuk pengumpulan data penelitian, 

haruslah terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk pengujian validitas 

dan reliabilitas angket.Penulis menggunakan teknik korelasi product 

moment dari pearson dengan  bantuan program SPSS16.0. 

1) Validitas Butir Angket 

Sugiyono menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat 

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

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur.
62

 Untuk mengetahui validitas instrumen bila 

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

tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.
63

 

2) Reliabilitas Butiran Angket 

 Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Menurut Hair nilai reliabilitas Alpha Croanbach alat 

ukur dalam melakukan penelitian dengan nilai 0,60 hingga 0,70 adalah 

nilai terendah yang dapat diterima.
64

 Hal ini berarti bila nilai < 0,60, 

maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak reliabel, 

sehingga instrumen tersebut harus diganti atau dibuang. 
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2) Analisis Data Penelitian  

a. Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data adalah analisis kuantitatif.Analisis data 

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (pemahaman 

materi pembelajaran masalah ekonomi) terhadap variabel Y (karakter 

mandiri siswa).Teknik korelasi yang digunakan adalah dengan analisis 

regresi linier sederhana. Sebelum masuk kerumus statistik, terlebih 

dahulu data yang diperoleh untuk masing-masing alternatif jawaban 

dicari persentase jawabannya pada item pertanyaan masing-masing 

variabel dengan rumus: 

P = %100x
N

F

 

Keterangan: P = Angka persentase 

F = Frekuensi yang dicari 

N =Number of Case(jumlah frekuensi/ banyaknya 

individu).
65

 

Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapitulasikan dan 

diberi kriteria sebagai berikut: 

1) 81% - 100% dikategorikan sangat baik 

2) 61% - 80% dikategorikan baik 

3) 41% - 60% dikategorikan cukup baik 

4) 21% - 40% dikategorikankurang baik 
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5) 0% - 20% dikategorikan sangat tidak baik.
66

 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Data yang sudah diberi kategori/ kriteria kemudian dimasukkan 

kedalam rumus dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana 

dengan metode kuadrat terkecil yang berguna untuk mencari pengaruh 

variabel prediktor (bebas)terhadap variabel kriterium (terikat).Regresi 

linier sederhana membandingkan antara Fhitung dan Ftabel. 

Persamaan umum regresi linear sederhana dengan metode 

kuadrat terkecil adalah sebagai berikut: 

Y= a + bX 

Keterangan: 

Y=Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a  = Harga konstan (ketika harga X = 0) 

b  = Koefisien regresi  

X = Nilai variabel independen.
67

 

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:
68
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Langkah selanjutnya setelah data tersebut linier dimasukkan ke 

dalam rumus korelasi product moment untuk menguji hipotesis 

penelitian, rumusnya yaitu sebagai berikut: 

 
  ∑ ∑∑ ∑

∑∑∑
2)(22)(2

)(

YYNXXN

YXXYN
rxy   

Keterangan: Rxy= Angka indeks korelasi “r” product moment. 

N       = Number of cases 

∑X= Jumlah seluruh skor X  

∑Y= Jumlah seluruh skor Y 

∑XY = Jumlah hasil perkalian X dan Y.
69

 

Besarnya koefisien korelasi dapat diinterpretasikan dengan 

menggunakan rumus tabel nilai “r” product moment. 

 df= N – nr 

Keterangan: df= Degrees of freedom 

  N   = Number of cases 

  nr  = Banyaknya variabel yang dikorelasikan.
70

 

c. Uji Hipotesis  

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian 

hipotesis) yaitu membandingkan rt (tabel) untuk mengetahui taraf 

signifikan hipotesis dengan ketentuan: 

1) Jika ro ≥ rt maka Ha diterima, H0 ditolak. 

2) Jika ro ≤ rt, maka Ho diterima, Ha ditolak. 
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d. Kontribusi Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

dengan rumus: 

KD = r²X 100% 

Keterangan : KD = Nilai Koefisien Diterminan 

   r²   = Nilai Koefisien Korelasi.
71

 

 Data yang penulis peroleh diproses dengan menggunakan bantuan 

perangkat komputer melalui program SPSS (Statisca Program Society Science) 

versi 16.0 for Windows.SPSS merupakan salah satu program komputer yang 

digunakan dalam mengolah data statistik. 
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