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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

verifikatif dengan pendekatan ex post pacto dan survey. Metode deskriptif

dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau

melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga,

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang

tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2003:63). Tujuan

penelitian ini merupakan verifikatif yaitu untuk menentukan tingkat pengaruh

variabel – variabel dalam suatu kondisi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada

ditempat penelitian sehingga menggunakan pendekatan ex post pacto.

Penelitian dengan pendekatan ex post pacto adalah suatu pendekatan yang

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi kemudian kebelakang

untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat menimbulkan kejadian

(Sugiyono, 2004:7).

Pendekatan survey yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta

– fakta dari gejala – gejala yang ada dan mencari keterangan – keterangan
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secara faktual, baik secara institusional, ekonomi atau politik dari suatu

kelompok maupun suatu daerah (Nazir, 2003:56).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Koestoro dan Basrowi, (2006:435) populasi adalah keseluruhan

subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan menurut

Sugiyono, (2005:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA YP Unila

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2008/2009.

Tabel 2. Data jumlah siswa kelas X SMU YP Unila Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2008/2009.

No Kelas Jumlah
1 X1 38
2 X2 37
3 X3 39
4 X4 38
5 X5 38
6 X6 37
7 X7 39
8 X8 38
9 X9 39

Jumlah 343
Sumber : Guru Mata Pelajaran Ekonomi SMU YP Unila Bandar Lampung

2. Sampel

Menurut Koestoro dan Basrowi, (2006:435) sampel adalah sebagian dari

populasi yang dipilih dengan teknik tertentu untuk mewakili populasi.

Sedangkan menurut Sugiyono, (2005:56) sampel adalah bagian dari jumlah

dan karakteristikyang dimiliki oleh populasi.
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Dalam penelitian ini untuk menghitung besarnya sampel dari populasi

dihitung berdasarkan rumus T. Yamane yaitu:

21 Ne

N
n




Keterangan:

n jumlah sampel

N jumlah populasi

2e tingkay signifikansi (0,05)

(Ahmad Kasinu dan Basrowi, 2007:274)

Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

21 Ne

N
n




2)05,0(3431

343


n

185n

Jadi besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 185 siswa.
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3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sample

dengan menggunakan simple random sampling. Teknik ini merupakan teknik

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono,

2008:120). Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan

dengan alokasi proposional agar sampel yang diambil lebih proposional

(Jalaludin Rachmat, 1997:82).

Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Jumlah sampel tiap kelas =   jumlah sampel     x jumlah siswa tiap kelas

Jumlah populasi

Tabel 3. Perhitungan jumlah sampel untuk masing masing kelas
No Kelas Perhitungan Sampel
1 X1

5,2038
343

185


21

2 X2
5,1937

343

185


20

3 X3
03,2139

343

185


21

4 X4
5,2038

343

185


21

5 X5
5,1937

343

185


20

6 X6
5,1937

343

185


20

7 X7
03,2139

343

185


21

8 X8
5,1937

343

185


20

9 X9
03,2139

343

185


21

JUMLAH 185
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C. Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas atau independen

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam

penelitian ini variabel bebasnya adalah minat belajar ekonomi (X 1 ) dan

lingkungan belajar di sekolah (X 2 ).

2. Variabel terikat atau dependen

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain. Variabel

terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar ekonomi (Y).

D.  Definisi Operasional

Tabel 4. Definisi Operasional

Variabel Definisi
variabel

Indikator Sub Indikator Skala

Minat
belajar
ekonomi

Minat adalah
suatu rasa
lebih suka atau
rasa
ketertarikan
pada suatu hal
atau aktifitas
tanpa ada yang
menyuruh
(Slameto,
2003:180).

1. Rasa suka
yang besar
terhadap mata
pelajaran
ekonomi.

2. Perhatian yang
terus menerus
dengan disertai
rasa senang
terhadap mata
pelajaran
ekonomi.

3. Keinginan
untuk dapat
menguasai
pelajaran
ekonomi.

- Memberikan
perhatian
terhadap
mata
pelajaran
ekonomi.

- Usaha yang
dilakukan
untuk selalu
mempelajari
mata
pelajaran
ekonomi.

- Cara yang
dilakukan
untuk
mendapatkan
ilmu ekonomi
secara luas.

Ordinal
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Lingkung
an belajar

Lingkungan
adalah sesuatu
yang ada di
alam sekitar
yang memiliki
makna atau
pengaruh
tertentu pada
individu
(Hamalik,
2004:195)

1. Guru dengan
siswa

2. Siswa dengan
siswa.

3. Sarana belajar

4. Peraturan
sekolah dan
sanksi

5. Keadaan di
sekolah

- Interaksi siswa
dan guru

- Sikap guru

- Intraksi siswa
dengan siswa.

- Kebersamaan
siswa di kelas.

- Kelengkapan
sarana di
sekolah.

- Penggunaan
saran di
sekolah .

- Sanksi dari
sekolah.

- Peraturan
sekolah.

- Suasana di
sekolah.

Ordinal

Prestasi
belajar

Prestasi belajar
adalah
perubahan
tingkah laku
yang
diharapkan
pada siswa
setelah
dilakukan
proses
mengajar
(Hamalik,
2004:48)

Hasil yang
diperoleh siswa
setelah melakukan
kegiatan belajar.

Nilai ujian MID
semester siswa

Interval
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E. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket (Kuesioner)

Angket atau kuesioner adalah alat pengumpul informasi dengan cara

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk mejawab secara terulis pula

oleh responden (Margono, 2000: 167). Angket ini digunakan untuk

mendapatkan informasi mengenai aktivitas belajar ekonomi siswa kelas X

dengan menggunakan skala interval yang telah diubah dari skala ordinal

dengan menggunakan metode MSI (Methode Of Sucsessive Interval).

2.   Interview (Wawancara)

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan,   adalah

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk

memperoleh informasi dari terwawancara. (Suharsimi Arikunto, 2006: 155).

Teknik interview digunakan untuk mendapatkan data berupa prestasi belajar

ekonomi siswa, jumlah siswa dan data-data lain yang berhubungan dengan

penelitian.

3.   Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan

untuk memperoleh data-data mengenai hal-hal atau berupa variabel yang

berisi catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, leger, dan agenda

(Suharsimi Arikunto, 2006:  231).
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Sehubungan dengan pendapat tersebut, maka teknik dokumentasi digunakan

untuk memperoleh data sekunder mengenai jumlah siswa, prestasi belajar, dan

keadaan sekolah SMA YP Unila Bandar Lampung.

F. Uji Persyaratan Angket

1.   Uji Validitas Angket

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen. Untuk menguji tingkat validitas tes dan angket

digunakan rumus Korelasi Product Moment, yaitu:

r xy =
  

     2222  





YYnXXn

YXXYn

Keterangan:

r xy = koefisien korelasi antara variabel X dan variebel Y

n = jumlah responden

∑X = jumlah skor item

∑Y = jumlah skor total seluruh item

Kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel maka alat pengukuran atau angket

tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat pengukuran

atau angket tersebut tidak valid.

(Suharsimi Arikunto, 2006: 275-276).
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2.  Uji Reliabilitas Angket

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang

digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini. Untuk menguji reliabilitas

menggunakan rumus Alpha, yaitu:

r11 =



















t

b

k

k
2

2

1
1 



keterangan:

r11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

∑ 2
b = Jumlah varians butir

t
2 = Varians total

Dengan kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05

maka pengukuran tersebut reliabeldan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka

pengukuran tersebut tidak reliabel.

Jika alat instrumen tersebut reliabel, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai

indeks korelasi (r) sebagai berikut:

0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi

0,600 sampai dengan 0,799 = tinggi

0,400 sampai dengan 0,599 = cukup

0,200 sampai dengan 0,399 = rendah

0,000 sampai dengan 0,199 = sangat rendah

(Suharsimi Arikunto, 274-276)
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G. Teknik Analisis Data

Sehubungan data dalam instrumen penelitian ini masih berbentuk ordinal,

maka digunakan Methode Of Sucsessive Interval (MSI) yaitu suatu metode

yang digunakan untuk menaikkan atau mengubah tingkat pengukuran dari

data ordinal menjadi data interval.

Langkah-langkah dalam Methode of Successive Interval (MSI) adalah sebagai

berikut.

a. Menentukan banyaknya frekuensi (Fi)

b. Menghitung proporsi dengan rumus proporsi (Pi) =
n)Frekuensi(Jumlah

Fi)Frekuensi(

c. Menghitung proporsi komulatif (pk) = pl1Pi 

d. Menetapkan nilai Z yang diperoleh dari tabel normal buku

e. Menghitung Scale Value (SV) dengan rumus:

SV =
(AuLL)LimitLowerunderArea-(AuUL)Limitrunder UppeArea

(DaUL)Limitat UpperDensity-(DaLL)limitLoweratDensity

H. Uji Normalitas dan Homogenitas

1.  Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji

Kolmogrov Smirnov. Dalam uji Kolmogrov Smirnov diasumsikan bahwa

distribusi variabel yang sedang di uji mempunyai sebaran yang kontinyu.

Syarat hipotesi yang digunakan yaitu:

H 0 : Sampel berdistribusi normal
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H 1 = sampel tidak berdistribusi normal

Rumus yang digunakan: D = max | Fo(Xi)Sn(Xi) |; i = 1,2,3...

Dimana:

Fo(Xi) = Fungsi distribusi frekuensi kumulatif relative dari distribusi teoritis

dalam kondisi Ho

Sn(Xi) = Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n.

Kriteria pengujiannya yaitu dengan cara membandingkan nilai D terhadap

nilai D pada tabel Kolmogrov Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan

pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika D hitung ≤ D tabel maka terima

H 0 , tolak H 0 untuk harga lainnya. Selain itu, keputusan ini juga dapat dilihat

berdasarkan nilai signifikansi (Asymp. Sig). Jika nilai signifikansi (Asymp.

Sig) < α (0,05) maka tolak H 0 yang berarti distribusi sampel tidak normal,

sebaliknya terima H 0 jika nilai signifikansi (Asymp. Sig) > α (0,05).

2.   Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari

populasi yang homogen atau tidak.  Untuk menguji homogenitas data

digunakan Uji Bartlett digunakan  langkah-langkah sebagai berikut.

1.  Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan rumus:

  
 





1

2
2

ni

Sni
S t
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2.  Harga satuan B, dengan rumus:

     1log 2 niSB

3. Uji Barlett digunakan statistik Chi Kuadrat, dengan rumus:

    212 log110 SniBIn 

Dengan kriteria pengujian jika 2 hitung < 2 tabel maka variabel bersifat

homogen, sedangkan jika 2 hitung > 2 tabel maka variabel tidak homogen. Di

dapat dari distribusi Chi Kuadrat dengan peluang  1 dan

dk = (k-1).  Dengan taraf nyata 0,05.

(Sudjana, 2005:  263)

I. Uji Kelinieran dan Keberartian Regresi

Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui apakah pola

regresi benar – benar linier dan berarti, maka perlu adanya suatu pengujian

kelinieran dan keberartian dengan menggunakan Analisis Varians yaitu

sebagai berikut:
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Tabel 5. Tabel anava

Sumber dk JK KT F Keterangan

Total n 2y 2y

Koefisien (a)

Regresi (
a

b
)

Sisa

1

1

n-2

JK(a)

JK (
a

b
)

JK (S)

JK(a)

S 2 reg = JK (
a

b
)

S 2 sis =
2

)(

n

SJK
sisS

regS
2

2

Untuk

menguji

keberartian

Tuna Cocok

Galat

k-2

n-k

JK(TC)

JK(G)

S 2 TC =

2

)(

k

TCJK

S 2 G =
kn

GJK


)(

GS

TCS
2

2

Untuk

menguji

kelinieran

regresi

1. Kriteria uji keberartian

Jika F hitung > F tabel dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 dan alpha

tertentu maka regresi berarti, sebaliknya tidak berarti.

2. Kriteria uji kelinieran

Jika F hitung  F tabel dengan dk pembilang k-2 dan dk penyebut n-k maka

regresi adalah linier, sebaliknya tidak linier.
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J. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau

tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi salah satunya adalah dilihat

dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Kriteria pengambilan keputusan:

1. menunjukan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance < 0,10

atau nilai VIF > 10

2. menunjukan tidak adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance >

0,10 atau nilai VIF < 10 (Imam Ghozali, 2007:92)

Untuk menguji multikolinieritas menggunakan bantuan perhitungan SPSS.

K. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada

kolerasi antara kesalah pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu t – 1 sebelumnya (Imam Ghozali, 2007:95). Untuk mengetahui

autokolerasi maka dalam penelitian digunakan uji Durbin-Watson mendekati

angka 2 data pengamatan tersebut tidak memiliki autokolerasi dan sebaliknya

(Sudarmanto, 2005: 143).

Untuk menguji autokolerasi menggunakan bantuan perhitungan SPSS.

L. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan

yang lain.
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Ada beberapa untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, salah

satunya adalah:

Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik

scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah

diprediksikan, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnua)

yang telah di-studentized.

Dasar analisis:

1. jika pola tertentu, seperti titik – titik yang membentuk pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.

2. jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

(Imam Ghozali, 2007:105).

Untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan bantuan perhitungan SPSS.

M. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua dalam penelitian ini digunakan

statistik t dengan model regresi linier sederhana yaitu:



Y = a + bx
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Untuk nilai a dan b dicari dengan rumus:

22

2

)(

))(())((

XXn

XYXXY
a






22 )(

))((

XXn

XYXXYn
b






Keterangan:




Y subjek dalam variabel yang diprediksikan

a konstanta

b koefisien arah regresi

X = subjek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu

Rumus untuk menguji hipotesis menggunakan statistik t yaitu:

sb

b
t 0

Keterangan:

0t nilai observasi

b koefisien arah regresi

sb standar deviasi

Kriteria pengujian hipotesis tolak 0 jika t hitung > t tabel , terima t hitung < t tabel ,

untuk dk distribusi t diambil n-2 dengan  0,05 (Sudjana, 2005:380).

Untuk menguji hipotesis ketiga menggunakan statistik F dengan model regresi

linier multipel yaitu:

2211 XbXbaY 
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Keterangan :



Y = subyek dalam variabel yang diprediksikan

a = konstanta

b 1 b 2 = koefisien arah regresi

X 1 X 2 = variabel bebas.

Pengujian hipotesis dengan statistik F, yaitu:

)1/(

/




knJK

KJK
F

sis

reg

Keterangan :

JK reg = jumlah kuadrat regresi

JK sis = jumlah kuadrat sisa

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas.

Kriteria pengujian tolak 0 jika F hitung > F tabel , terima 0 jika

F hitung < F tabel , dimana distribusi F tabel untuk dk pembilang k dan dk penyebut

(n-k-1) dengan 05,0 (Sudjana,2005:385).


