
84

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang salah satu tujuannya adalah

mengembangkan pengetahuan, sedangkan ilmu merupakan bagian pengetahuan

yang memenuhi kriteria tertentu yaitu rasional dan teruji1 Penelitian ini dilihat

dari sudut pandangnya adalah penelitian lapangan (field Research), dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif.

Untuk mengetahui pengaruh treatment (perlakuan) itu melalui beberapa

proses antara lain pengumpulan data, analisis, interprestasi data, serta penulisan

hasil-hasil penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan

secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa

data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang

telah ditetapkan.2

1 Sangadji & Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian,
(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 4

2 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-15, hlm. 13
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Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka.3 Peneliti tertarik

menggunakan data kuantitatif karena ingin mengetahui pengaruh peranan guru

terhadap pemahaman siswa yang dapat di ukur dalam bentuk besaran persentase,

sehingga hasilnya lebih tepat karena berdasarkan intrumen atau angket-angket

yang langsung di jawab oleh siswa SMKIT Perbankan Syariah Al-Izhar School

Pekanbaru.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di

SMK Perbankan Syariah Al-Izhar School Pekanbaru, beralamat di Jl. Subrantas

Km. 15. Alasan memilih lokasi tersebut karena SMK Perbankan Syariah satu-

satunya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perbankan Syariah di kota

Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakuakn mulai Juni sampai Agustus 2016.

C. Populasi dan Sampel Penelitian/ Informan Penelitian

1. Populasi Penelitian

3 I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta:
ANDI, 2006), hlm. 34.
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Sebelum penarikan sampel dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu

populasinya. Hal ini bertujuan agar penelitian ini mendapatkan sampel yang

representatif sehingga mendukung tercapainya suatu tujuan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.4

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Objek atau penelitian

yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi.5

Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya. Populasi

dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi SMK Perbankan Syariah Al-Izhar

School Pekanbaru.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diperoleh dengan cara-cara

tertentu untuk menjadi wakil dari popilasi yang akan diteliti.6

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus representatif.7 Untuk

menentukan banyaknya sampel, peneliti menggunakan teknik  probability

sampling. Teknik ini adalah sebuah teknik sampling yang memberikan

4 Sugiyono, op.cit., hlm. 115.
5 Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakrta: PT. Rhineka

Cipta, 2010), hlm. 130
6 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2008), hlm. 162
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, 2007),

hlm. 62
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kesempatan atau peluang yang sama pada saat anggota populasi untuk di pilih

menjadi sampel. Sedangkan metode yang digunakan adalah simple random

sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara acak tanpa

memperhatikan strata yang ada. Karena besarnya jumlah populasi maka tidak

seluruh populasi dijadikan sampel. Ukuran sampel dalam penelitian ini

ditentukan dengan menggunakan rumus dari Isaac dan Michael berdasarkan

tingkat kesalahan 5%.

= 	 	. N. P. Q− 1 + 		. .
dengan dk = 1, taraf kesalahan 5%. P = Q = 0,5  d = 0,5 s = jumlah sample

S = Jumlah Sampel

= Chi Kruadat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat

kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5% harga Chi Kuadrat

= 3,841. Harga Chi Kuadrat untuk kesalahan 1% = 6,634 dan 10% = 2,706.

= Jumlah Populasi

= Peluang Benar (0,5)

Q = Peluang Salah (0,5)

d = Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan bisa

0,01 ; 0,05, dan 0,10.
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= 	 	. N. P. Q− 1 + 		. .
= 	 3,841	.61.0,5.0,50,05 61 − 1 + 3,841.0,5.0,5

S = 57,41

Jadi jumlah sampel = 57

Sehingga untuk populasi sebanyak 61 siswa dengan tingkat kesalahan 5%

jumlah sampelnya adalah 57 siswa.

D. Hipotesis Penelitian

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang

positif antara dua variable atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Dimana

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian

yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka berdasarkan

kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

 Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran guru terhadap pemahaman

Ekonomi Syariah pada siswa SMKIT Perbankan Syariah Al-Izhar School

Pekanbaru (Ha).

 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara peran guru terhadap

pemahaman Ekonomi Syariah pada siswa SMKIT Perbankan Syariah Al-Izhar

School Pekanbaru (Ho).
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E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid, maka data dikumpulkan melalui

instrument yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu:

a) Angket atau Kuesioner (questionnaires) yaitu sejumlah pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek

atau karakteristik yang melekat pada responden.8

b) Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat

informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Penyaksiannya

dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat

seobjektif mungkin.9

c) Riset kepustakaan, digunakan untuk memperoleh data dengan membaca,

mengumpulkan, mencatat dan mempelajari buku-buku yang berkaitan

dengan penelitian ini atau referensi lainnya seperti jurnal, website,

majalah dan media cetak lainnya.

2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu dengan cara dikaitkan dengan masing-masing

tujuan seperti yang yang terdapat pada table berikut ini:

8Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 76
9 W.Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Grasindo, 2002), hlm. 116
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Tabel III.1
Pengolahan Data10

Tujuan Penelitian Teknik Analisa
Pengaruh X Terhadap Y Regresi linear sederhana

1) Pembobotan Nilai

Dalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting. Sebelum

melakukan penyebaran angket / kuesioner, penentuan skala pengukuran kuesioner

adalah langkah pertama yang dilakukan agar mempermudah proses pengolahan

data yang menggunakan program SPSS 20.0 (Statistical Package for Social

Science), yaitu software yang dirancang untuk membantu pengolahan data secara

statistic.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket bersifat tertutup.

Angket diajukan dengan menggunakan skala Likert meliputi skala 1 sampai 5.

Urutan untuk skala ini menggunakan lima angka penilaian, yaitu :

Tabel III.2
Bobot Penilaian Skala Likert11

Skala Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Tidak Setuju (TS) 2
Netral (N) 3
Setuju (S) 4
Sangat Setuju (SS) 5

10 Data Olahan 2016.
11 Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, Ed. Ke-7, (Jakarta: PT. Rineka

Cipta, 2003), hlm. 132.
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2) Pengukuran Instrument

Ketetapan suatu pengujian sangat tergantung pada kualitas data yang

dipakai dalam pengujian tersebut. Oleh karena itu instrument yang dipakai untuk

mengumpulkan data harus valid dan realiable.

a. Uji Validitas

Engkos Kuncoro dan Ridwan.12 Menjelaskan bahwa validitas adalah

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan atau keabsahan suatu alat

ukur. Suatu angket / kuesioner yang baik harus dapat mengukur dengan jelas

kerangka penelitian yang akan diukur.

Untuk menghitung validitas menggunakan teknik korelasi Pearson

product moment. Sebuah instrument dikatakan valid apabila nilai koefisien

korelasi r hitung ≥ r tabel13 (0,2609) pada taraf signifikansi 5%.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil penelitian atas

dasar waktu yang berbeda. Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel

reliabel. Nilai reliabilitas masing-masing variabel >0,60.

12 Engkos Kuncoro dan Ridwan, Analisis Jalur, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 109.
13 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik, Ed. Ke-2, cet Ke-3 (Jakarta : Bumi Aksara,

2005), hlm. 235



92

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Analisis Statistik Deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari jawaban-

jawaban responden. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi

karakteristik masing-masing variabel.

b) Analisis Statistik Induktif (inferensial), yaitu analisis yang digunakan untuk

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Alat

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda

(Multiple Regression).

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diuji sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk

mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan. Uji asumsi klasik bertujuan

untuk memastikan bahwa metode multivariate, termasuk metode regresi dapat

digunakan pada data tertentu sehingga dapat diinterprestasikan dengan tepat.

Penelitian ini akan mengukur asumsi mormalitas, multikolonieritas dan

homoskedasitisitas.

Regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal,

bebas multikolinieritas, bebas heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai
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distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data antara

lain dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas nilai

Kolmogrov-Smirnov dengan sebesar 0,05 (5%). Apabila Hasil pengujian

normalitas lebih dari α = 0,05 (0,880 > 0,05) maka dapat disimpulkan

bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Variabel pengetahuan dan pelayanan > 0,05 maka

dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi linear

sederhana, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien

determinasi .

1) Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Kuncoro14 regresi adalah suatu proses memperkirakan secara

sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang

berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar

kesalahannya dapat diperkecil. Peramalan tidak memberikan jawaban pasti

14 Engkos Kuncoro dan Riduwan, Op.Cit., h. 83.
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tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa

yang akan terjadi di masa yang akan datang,

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun

kausul suatu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan

umum regresi linier sederhana adalah15:

Y’ = a + Bx

Dimana :

Y’  = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksi

a    = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b  = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang

didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan

bila b (-) maka terjadi penurunan.

X   = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

2) Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang

dimasukkan dalam model secara parsial (sendiri-sendiri) memiliki pengaruh

signifikan terhadap variabel terikat.

15 Sugiyono, Op.Cit., h.270.
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3) Uji F (Simultan)

Kegunaan uji F adalah untuk menentukan signifikan atau tidak

signifikannya suatu variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi

variabel terikat.

4) Uji Koefisien Determinasi ( )

Uji Koefisien Determinasi ( ) dalam regresi linear berganda

digunakan untuk mengetahui presentasi sumbangan pengaruh variabel

independen (Y). Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel

independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefesien

determinasinya, maka semakin baik variabel independennya dalam

menjalankan variabel dependennya.


