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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian telahdilaksanakan pada bulan september dari tanggal 01

september sampai 23 september 2013. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah

SMPN 1 Tambang. Dipilihnya lokasi ini karena persoalan yang diteliti ada

dilokasi ini, disamping itu lokasi ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan

penelitian.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.1

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP yang

berjumlah seluruhnya sebanyak 148 siswa. Dalam penentuan sampel peneliti

menggunakan teknik random sampling yaitu artinya sampel di ambil dengan

sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian populasi mempunyai

kesempatan yang sama untuk di pilih menjadi sampel cara yang dilakukan

yaitu dengan memilih beberapa yaitu dengan diacak nama yang keluar itulah

yang akan diteliti. Maka data tersebut ditetapkan yaitu sebanyak 40 %.2

1Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, 2005. h. 90
2Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian.Bandung: Alfabeta, 2010. h. 68

28



29

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalahsiswakelas VIII SMPN 1 Tambang.

Objek penelitian ini adalah pengaruh penggunaan strategi pembelajaran

numbered heads together terhadap pemahaman materi pelaku ekonomi dalam

perekonomian Indonesia pada siswa kelas VIII SMPN 1 Tambang.

3. Desain Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, variabel x dan y, yang mana

variabel x yaitu pengaruh penggunaan strategi pembelajaran numbered heads

together dan variabel y pemahaman siswa pada materi pelaku ekonomi dalan

sistem perekonomian indonesia. Dimana penelitian ini berbentuk kuantitatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Angket

Suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu

masalah atau bidang yang akan diteliti. Angket iniberisikan tentang apa

ada pengaruh strategi pembelajaran numbered heads together terhadap

pemahaman siswa pada materi pelaku ekonomi dalam sistem

perekonomian indonesia.

Penilaian angket menggunakan skala likert 1 sampai 4, hal ini

dapat dijelaskan sebagai berikut :

(a) Sangat sering (SS) diberi nilai 4

(b) Sering(S) diberi nilai 3

(c) Kadang-kadang (KD) diberi nilai 2
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(d) Tidak pernah (TP) diberi nilai 13

2. Tes

Tes dilakukan setelah akhir dari pembelajaran yang dilakukan

secara individu untuk melihat pemahaman materi pelaku ekonomi dalam

sistem perekonomian Indonesia pada siswa kelas VIII SMPN 1 Tambang .

tes yang dilakukan berbentuk essay dimana setiap soal mempunyai nilai

yang berbeda-beda.

3. Dokumentasi

Yaitu untuk mengetahui data tentang jumlah guru, siswa serta

sarana dan prasarana.

1. Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini akan diolah dengan

menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis Korelasi dan

Koefesiensi Determinasi dengan bantuan program SPSS Versi 16.0.

2. Analisa Data

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis

kuantitatif. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel X (penggunaan strategi numbered heads together) terhadap

variabel Y (pemahaman materi pelaku ekonomi dalam sistem

perekonomian indonesia).

3 Riduwan,Skala Pengukuran Variabel-Varaibel penelitian Bandung : ALFABETA
2007)hlm. 58
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a. Analisis Data Deskriptif

Sebelum masuk ke rumus statistik, terlebih dahulu data yang

diperoleh untuk masing-masing alternatif jawaban dicari persentase

jawabannya pada item pertanyaan masing-masing variabel dengan

rumus:

p= × 100	%
Keterangan :

P: angka persentase

F: frekuensi yang di cari

N: nuber of ease ( jumblah frekuensi/banyaknya individu).4

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan

diberi kriteria sebagai berikut:

1. 81% - 100% dikategorikan sangat baik

2. 61% - 80%  dikategorikan baik

3. 41% - 60% dikategorikan cukupbaik

4. 21% - 40% dikategorikan kurang baik

5. 0% - 20% dikategorikan tidak baik5

b. Perubahan Data Ordinal ke Interval

Data yang diperoleh dari angket berupa data ordinal yang

kemudian akan diubah  menjadi data interval yaitu dengan

menggunakan rumus :

4 Anas sudjiono, pengantar statistik pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008 h,
43

5 Ridwan, skala pengukuran variabel-variabel penelitian,Bandung : Alfabeta, 2007, h, 15
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= 50 + 10	 ( − )
Ket:

: Variabel data ordinal	 : Mean (rata-rata)

SD: Standar Deviasi6

c. Regresi Linier

Regresi digunakan untuk malakukan seberapa tinggi nilai

variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi. Secara

umum persamaan regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ŷ = a + bX

Keterangan :

Ŷ = nilai yang diprediksikan

a = konstanta atau bila harga X = 0

b = koefisien regresi

X = nilai variabel independent7

a. Uji r( Pengujian Hipotesis)

Membandingkan r0 (r observasi) dari hasil perhitungan dengan rt

(rtabel)dengan ketentuan:

Kriteria penerimaan atau penolakan Ho pada tingkat kepercayaan 95%

dan tingkat kesalahan 5% sebagai berikut :

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika, rhitung> rtabel : ada pengaruh yang

signifikan antara variabel X terhadap variabel Y

6Hartono,Analisis Data Instrumen, Bandung : Zanafa Publishing bekerja sama dengan
Nusa Media Bandung, 2010,  h. 126

7Sugiyono, op.cit, hal 261-262



33

2. Ho diterima dan Ha ditolak jika, rhitung < rtabel : tidak ada pengaruh

yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y

b. Kontribusi pengaruh variabel X ( penggunaan strategi numbered heads

together) terhadap variabel Y ( pemahaman siswa ) dengan rumus:

KD = r² x 100%

Di mana:

KD = koefisien determinasi/koefisien penentu

r²    = nilai koefisien korelasi 8

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan

bantuan perangkat computer melalui program SPSS (Statistcal Package

For the Scial Sciens) versi 16.0 for Windows.9 SPSS merupakan salah

satu program komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik.

8Ibid. h, 224.
9Ibid, h., 95.


