
BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2013 yang berlokasi di

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru yang beralamat di Jalan Diponegoro No.

55 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Model

Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh pemahaman

pembelajaran materi uang dan lembaga keuangan terhadap motivasi menabung siswa

di Bank Syariah Mini Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di Madrasah Aliyah Negeri

2 Pekanbaru yang berjumlah 196 orang. Dalam pengambilan sampel, jika

populasinya lebih dari 150 orang, maka sampel diambil 25 – 30 %.1 Dalam

penelitian ini penulis menetapkan 25% dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel

1 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 95.



yakni 50 orang, karena Jumlah populasinya besar maka peneliti menetapkan sampel

secara acak (random sampling).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Observasi, metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi awal saat

melakukan studi pendahuluan.

2. Tes, yaitu: berupa sejumlah soal-soal yang berkaitan dengan pemahaman

pembelajaran materi uang dan lembaga keuangan2

3. Angket, yaitu: berupa sejumlah daftar pertanyaan sekitar masalah dalam

penelitian, angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai motivasi

menabung siswa.

4. Dokumentasi, yaitu: metode pengumpulan  data  dengan  mengumpulkan sejumlah

fakta dan data sosial yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen dalam

mendapatkan teori pendukung penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X

(pemahaman pembelajaran materi uang dan lembaga keuangan) terhadap variabel Y

2 M. Hariwijaya dan Triton P.B., Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi.
(Yogyakarta: ORYZA, 2008), hlm. 63.



(motivasi menabung siswa) menggunakan analisis regresi linear sederhana. Regresi

linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel

independen terhadap satu variabel dependen.

Data yang telah diperoleh terlebih dahulu dicari persentase jawabannya pada

item pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus:

Keterangan:

P : angka persentase

F : frekuensi yang di cari

N : jumlah frekuensi/jumlah individu3

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi kriteria

sebagai berikut:

a. 81%-100% dikategorikan sangat kuat /sangat baik/sangat tinggi

b. 61%-80% dikategorikan kuat/baik/tinggi

c. 41%-60% dikategorikan cukup/cukup baik/sedang

d. 21%-40% dikategorikan lemah/kurang baik/rendah

e. 0%-20% dikategorikan sangat lemah/tidak baik/sangat rendah4

3 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 43
4 Riduwan. 2011. Skala Pengukuruan Variabel-Variabel Penelitian.Bandung: Alfabeta. Cet.
Ke-8. hlm15
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Data selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus regresi linear sederhana yang

berguna untuk mencari pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tanpa mengubah

data ordinal ke data interval, karena menurut Sugiyono di dalam bukunya metode

penelitian pendidikan  pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, data yang

diperoleh dari angket yang berbentuk skala likert sudah berupa data interval, sehingga

tidak perlu di ubah.5 Adapun  persamaan umum regresi linier sederhana adalah

sebagai berikut: 6

Keterangan:

Ý : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a : harga konstan (ketika harga X=0)

b : koefisien regresi

X : nilai variabel independen

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:7

a =

(ΣYi) (ΣXi
2) - (ΣXi) (ΣXiYi)

nΣXi
2 - (ΣXi)

2

b =

nΣXiYi - (ΣXi) (ΣYi)

nΣXi
2 - (ΣXi)

2

5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. Ke-10, hlm. 139.

6 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. Ke-16, hlm. 261.
7 Ibid., hlm. 262.

Ý = a + bX



Langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus korelasi product moment

untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu:8

Rxy =
∑ (∑ )(∑ )[ ∑ (∑ ) ][ ∑ (∑ ) ]

Keterangan:

r = Angka Indeks Korelasi “r” Product moment

N = Jumlah frekuensi (Sampel)

ΣXY = Jumlah hasil perkalian X dan Y

Langkah berikutnya untuk membandingkan t hitung dengan t tabel

dengan kriteria pengujian:

1. jika t hitung ≥ t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak

2. jika t hitung ≤ t tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima

Selanjutnya mengadakan perhitungan untuk mengetahui kontribusi

variabel x terhadap variabel y dengan rumus:9

KD = r² x 100

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi/ koefisien penentu

r² = r square

8 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 , hlm., 160
9 Subana,dkk, Statistik Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 145



Penulis menganalis data yang diperoleh dengan menggunakan bantuan

program komputer melalui program SPSS (statistica program society science)

versi 16.0 for windows.10

10 Hartono, SPSS 16.0 Analisis data statistik dan penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.
95


