
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan mulai dari tanggal 01

Oktober sampai dengan 28 Desember 2012. Penelitian ini berlokasi  diSMA

LKMD Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.Pemilihan lokasi ini berdasarkan

permasalahan-permasalahan yang diteliti ada dilokasi ini.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI LKMD Kec.Tapung

Hulu Kab.Kampar.Sedangkan  objeknya adalah Kondisi Sosial Ekonomi dan

Pendidikan Orang Tua dengan Motivasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI

LKMD Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XISMA

LKMD Kec.Tapung Hulu Kab Kampar yang berjumlah 106 orang. Menurut

Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika

jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.1

Mengingat jumlah populasi penulis anggap besar dan keterbatasan waktu,

dana, kemampuan, maka dalam penelitian ini penulis mengadakan penarikan

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Yokyakarta: Rineka
Cipta, 2006, Hal 134.
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sampel sebesar 50% dari 106 orang siswa yang menjadi 53 orang siswa.

Penarikan sampel penulis lakukan dengan teknik proportional random

sampling yaitu teknik penarikan sampel penelitian secara acak dan sengaja.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah berdasarkan pada variabel-variabel yangditeliti yaitu dengan angket

(quesioner) yang berisikan pernyataan-pernyataan tentang Kondisi sosial

ekonomi orang tua, pendidikan orang tua, dan motivasi belajar ekonomi

siswa. Menurut Suharsimi Arikunto, angket yang disusun adalah angket

tertutup dengan menggunakan skala likert, yaitu angket yang sudah

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih2. Hal ini akan

memudahkan responden dalam menjawab.

Skala ini disusun sesuai dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

Alternatif Skor
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Cukup Setuju (CS) 3
Kurang Setuju (KS) 2
Tidak Setuju (TS) 1

2. Dokumentasi

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang sekolah dan

Profil sekolah di sekolah menengah atas (SMA) Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Yokyakarta: Rineka
Cipta, 2006, Hal 134.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Dalam hal analisis

statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang distribusi

frekuensi, histogram data, modus, median, nilai rata-rata dan simpangan baku.

Analisis statistik inferensial dipakai untuk menguji hipotesis yang sudah

dirumuskan sebelumnya.Namun sebelum pengujian hipotesis tersebut, terlebih

dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis yaitu uji normalitas, uji

homogenitas, dan uji linieritas.

1. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

Uji normalitas galat taksiran dimaksudkan untuk menentukan normal

tidaknya distribusi data penelitian. Uji normalitas yang digunakan adalah

uji kolmogorov smirnov yang dinyatakan normal apabila harga

signifikansi nilai z hit lebih besar dari dengan taraf signifikansi α = 0.05.

b. Uji Linearitas Data

Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah persamaan regresi yang

diperoleh “berarti” apabila digunakan sebagai kesimpulan antar variabel

yang dianalisis. Uji linearitas dengan menggunakan ANOVA. Regresi

linier apabila signifikansi Fhitung, lebih kecil dari taraf signifikansi α =

0,05 atau α = 0,01.

2. Uji Hipotesis
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a. Uji Regresi Ganda

Uji korelasi jamak digunakan untuk menguji hipotesis ketiga.Hal ini

dilakukan untuk melihat ada korelasi yang berarti apabila kedua

variabel bebas secara bersama-sama dikorelasikan dengan variabel

terikat.dengan rumusnya sebagai berikut :

Ŷ= a + b1X 1 + b2 X2 + e

Y : Hasil belajar

A : Konstanta

X1: Kondisi

X2: Pendidikan

b. Perhitungan Koofesien Determinasi

Perhitungan ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan

dalam persentase.

c. Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk melihat “keberartian” variabel bebas

dengan terikat bila salah satu variabel bebas. Uji t, yaitu pengujian

hipotesis variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau satu per

satu, dengan rumus sebagai berikut:

Dimana:

t = Nilai t
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r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. thit> t tabel signifikan

2. thit< t tabel tidak signifikan

d. Hipotesa Statistik

Pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini dengan

menggunakan notasi sebagai berikut:

1) Hipotesis Statistik 1

H0 : βy1 = 0

H1 : βy1> 0

2) Hipotesis Statistik 2

H0 : βy2 = 0

H1 : βy2> 0

3) Hipotesis Statistik 3

H0 : βy1 2 = 0

H1 : βy1 2> 0

Keterangan:

Ho = Hipotesis nol

H1 = Hipotesis alternatif

βy.1 = Koefisien regresi antara Kondisi (X1) dengan hasil belajar (Y)
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βy.2 = Koefisien regresi antara Pendidikan (X2) dengan hasil belajar (Y)

βy1.2 = Koefisien regresi antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y


