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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

       Sugiyono (2017, hlm. 3) menyatakan, “Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”. Data yang diperoleh melalui penelitian itu merupakan data empiris 

(teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan 

derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data 

yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. 

        Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini 

merupakan penelitian noneksperimen, dan data diwujudkan dalam bentuk angka 

serta dianalisis berdasarkan analisa statistik guna menunjukkan pengaruh 

pembelajaran pada materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap 

perintisan usaha siswa SMA 1 Pasundan Bandung. Penelitian ini juga merupakan 

jenis penelitian asosiatif kausal, karena menganalisis hubungan sebab akibat 

antara variabel X dan variabel Y secara kausal. 

        Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah dengan metode 

survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif kausal. Dalam metode survey 

dikerjakan evaluasi perbandingan terhadap apa yang telah dikerjakan orang dalam 

menangani situasi atau masalah yang serupa yang hasilnya dapat digunakan dalam 

menangani rencana dan pengambilan keputusan.  

        Nazir (2015, hlm 44) menyatakan, “Penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari 

suatu kelompok ataupun suatu daerah”.        

        Sugiyono (2017, hlm. 61) mengatakan, “Rumusan masalah assosiatif adalah 

suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih”.  
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        Jadi, dalam penelitian ini terdapat independen (variabel yang mempengaruhi) 

dan dependen (dipengaruhi). Metode asosiatif kausal digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh materi mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan terhadap perintisan usaha siswa SMA 1 Pasundan Bandung. Untuk 

memperoleh data, fakta dan informasi yang menjelaskan permasalahan dalam 

penelitian ini, penulis mengobservasi segala kegiatan wirausaha siswa di sekolah.  

B. Desain Penelitian  

       Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses 

penelitian. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo dalam Sri Siti Amanah (2017, 

hlm. 29) mendefinisikan, “Desain penelitian merupakan rancangan utama 

penelitian yang menyatakan metode dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh 

peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data”.  

        Dalam penelitian ini penulis menggambarkan desain penelitian, yaitu sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.1 

Desain Penelitian 
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Instrumen Penelitian 
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SMA Pasundan 1 Bandung 

Pengumpulan Data 

Angket/kuisioner 

Analisis Data  

 Uji Instrumen  

Uji Validitas 

Uji Reliabilitas 

Uji normalitas 

 Uji Hipotesis 
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Interpretasi 

Simpulan 

dan Saran 
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        Berdasarkan gambar di atas penelitian mengambil langkah pertama dari 

sebuah masalah, dimana masalah menjadi awal dari suatu penelitian terlaksana. 

Berlanjut pada identifikasi masalah dengan merinci tiap masalah yang muncul, 

lalu dari identifikasi masalah akan dibatasi agar pembahasan tidak meluas ke 

pembahasan yang lain. Maka, selanjutnya masalah yang ditentukan dapat 

dirumuskan dalam bentuk suatu pertanyaan. Rumusan masalah ini merupakan 

pedoman untuk para peneliti untuk menjawab masalah yang ada, lalu 

dihubungkan dengan teori dari hipotesis yang ditetapkan yang menjadi jawaban 

sementara dari rumusan maslah.  

Setelah hipotesis ditetapkan, selanjutnya peneliti menentukan variabel 

penelitian dimana variabel penelitian ini untuk memudahkan peneliti untuk 

menentukan indikator-indikator apa saja yang semestinya diteliti. Lalu peneliti 

perlu menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner/angket dan penetuan 

responden dari populasi yang ditentukan, dimana kuisioner/angket tersebut akan 

disebarkan kepada populasi/sampel dalam pengumpulan data. 

Instrumen yang digunakan harus diuji kevaliditasnya, reliabilitas, dan 

normalitas. Apabila instrumen dinyatakan layak untuk disebar kepada responden 

maka instrumen dapat digunakan untuk diteliti. Data yang telah terkumpul 

selanjutnya dianalisis dengan uji hipotesis dan uji regresi linier sederhana. 

Analisis ini bertujuan menjawab rumusan masalah dari hipotesis yang ditetapkan. 

Hasil analisis yang diperoleh datanya dilanjutkan dengan pembahasan. 

Dimana pembahsan ini penyajiannya dapat disajikan dengan tabel, tabel distribusi 

frekuensi. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang 

mendetail dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. 

Setelah hasil penelitian dibahas, selanjutnya pembahasan dapat disimpulkan. 

Kesimpulan berisi jawaban dari setiap rumusan masalah berdasarkan hasil yang 

telah didapat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memecahkan masalah, maka 

peneliti memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut diharapkan 

masalah dapat dipecahkan.  
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        Melalui desain penelitian yang dirancang diharapkan setelah mendapatkan 

hasil dari penelitian materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dapat 

diterapkan oleh peserta didik dengan mulai merintis usaha kecil di sekolah. 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

        Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda atau 

lembaga. Adapun subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI IPS SMA Pasundan 1 Bandung. Menurut Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 67) 

menyatakan, “Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel 

penelitian diperoleh”. Secara lebih jelas dapat dilihat populasi pada tabel seperti 

dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Subjek penelitian  

Kelas Jumlah Siswa 

XI IPS 1 42 

XI IPS 2 38 

XI IPS 3 37 

XI IPS 4 42 

XI IPS 5 40 

XI IPS 6 37 

XI IPS 7 35 

Jumlah  271 

 

        Adapula penetuan jumlah sampel dari populasi di atas menggunakan rumus 

yang dikembangkan dari Issac dan Michael dalam Sugiyono (2017, hlm. 128) 

yaitu, rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui 

jumlahnya adalah sebagai berikut: 
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S = 
λ2.N .  P .  Q 

d2 (N−1)+ λ2 .PQ 
 

Keterangan: 

S = Jumlah sampel 

𝜆2=Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat 

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

= 3.841. 

N = Jumlah populasi  

P  = Peluang benar (0.5) 

Q =  Peluang salah (0.5) 

D =  Perbedaan antara sampel yang diharapkan dengan yang terjadi. Perbedaan 

bisa 1%, 5%, dan 10% 

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut: 

S = 
3.841 .  271 .  0.5 .  0.5 

0.052 (271−1)+3,841 .  0.5.  0.5
 

S = 159,9 = 160 

2. Objek Penelitian  

Sugiyono (2017, hlm. 63) menyatakan, “Objek penelitian merupakan suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan atau variabel yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. 

D. Operasionalisasi Variabel  

Hatch dan Farhady dalam Sugiyono (2017, hlm. 63) mendefinisikan, “Variabel 

dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai “variasi” 

antara satu orang dengan yang lain atau suatu objek dengan objek lain”.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian 

merupakan faktor dalam meneliti dimana bukan hanya nilai dari seseorang bahkan 

obyek yang dijadikan penelitian untuk diteliti lalu ditarik kesimpulannya.  
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Rully dan Yaniawati (2016, hlm. 45) menjelaskan bahwa operasional variabel 

adalah:  

“Operasionalisasi variabel merupakan hipotesis yang telah dibuat 

menjanjikan munculnya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Variabel ini selanjutnya harus diperjelas dengan cara mengoperasionalkan 

sehingga jelas indikator sampai kepada hal yang lebih teknik. Variabel yang 

dioperasionalkan adalah seluruh variabel yang ada dalam model penelitian 

yang dibangun saat menyusun kerangka pemikiran sebagai paradigm 

penelitian, baik itu variabel dependen, independen, moderating, intervening, 

maupun kontrol”. 

Maka dari itu, kegunaan dari operasional variabel ayaitu untuk mengetahui 

variabel-variabel penelitian menjadi kategori-kategori data yang harus 

dikumpulkan oleh peneliti agar pengukuran yang dilakukan dapat lebih mudah. 

Dengan kata lain definisi variabel ini dapat dijadikan pedoman dalam pengumpulan 

data. 

1. Variabel Independen ( X ) 

Sugiyono (2017, hlm. 64) menyatakan, “Variabel bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel independen (terikat)”.  

Variabel independen dalam istilah lain dikatakan pula dengan sebutan variabel 

bebas, dimana variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. 

Maka, variabel independen pada penelitian ini adalah materi mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan. 

2. Variabel Dependen ( Y ) 

Sugiyono (2017, hlm. 64) menyatakan, “Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.  

Merujuk pada pengertian di atas, maka yang menjadi variabel dependen pada 

penelitian ini adalah perintisan usaha. Operasional masing-masing variabel dapat 

dilihat pada tabel yang tertera berikut ini :
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Tabel 3.2  

Operasionalisasi Variabel  

Variabel Dimensi Indikator 

Materi Mata Pelajaran 

Prakarya dan 

Kewirausahaan (PKWU) 

 

Budidaya menurut 

modul Pelatihan 

Kurikulum Guru  

(2014, hlm.  25) 

1. Mengidentifikasi desain produk dan pengemasan hasil budidaya 

tanaman hias berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya 

setempat dan lainnya  

2. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung 

proses produksi budidaya tanaman hias  

3. Memahami proses produksi budidaya tanaman hias di wilayah 

setempat melalui pengamatan dari berbagai sumber  

4. Memahami konsep kewirausahaan dalam menjalankan sebuah 

wirausaha budidaya tanaman hias  

5. Mengidentifikasi desain produk dan pengemasan hasil budidaya 

tanaman pangan berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan 

budaya setempat dan lainnya  

6. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung 

proses produksi budidaya tanaman pangan  

7. Memahami proses produksi budidaya tanaman pangan di wilayah 

setempat melalui pengamatan dari berbagai sumber  

8. Menganalisis sikap dan perilaku wirausaha budidaya tanaman pangan 

yang dapat mendukung keberhasilan dalam menjalankan sebuah usaha   

 

 Pengolahan 

modul Pelatihan 

Kurikulum Guru  

(2014, hlm.  27) 

1. Mengidentifikasi desain produk dan pengemasan karya pengawetan 

bahan nabati dan hewani berdasarkan konsep berkarya dengan 

pendekatan budaya setempat dan lainnya  

2. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung 

proses produksi pengawetan bahan nabati dan hewani  
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3. Memahami proses produksi pengawetan bahan nabati dan hewani di 

wilayah setempat melalui pengamatan dari berbagai sumber  

4. Memahami konsep kewirausahaan dalam menjalankan sebuah 

wirausaha pengawetan bahan nabati dan hewani  

5. Mengidentifikasi desain produk dan pengemasan karya pengolahan 

bahan pangan nabati dan hewani menjadi produk pembersih 

berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat 

dan lainnya  

6. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung 

proses produksi pengolahan bahan pangan nabati dan hewani menjadi 

produk pembersih  

7. Memahami proses produksi pengolahan bahan pangan nabati dan 

hewani menjadi produk pembersih di wilayah setempat melalui 

pengamatan dari berbagai sumber  

8. Menganalisis sikap dan perilaku wirausaha pengolahan bahan pangan 

nabati dan hewani menjadi produk pembersih yang dapat mendukung 

keberhasilan dalam menjalankan sebuah usaha  

Perintisan Usaha Langkah-Langkah 

perintisan usaha 

Dany Gajitro 

(2014, hlm. 58) 

Langkah 1 : menemtukan karakteristik usaha dan industri. 

Langkah 2 : menemtukan struktur keuangan (jumlah utang dan modal  

                      yang  diinginkan. 

Langkah 3 : membaca neraca keuangan terakhir untuk menentukan  

                      likuiditas harta bersih dan utan/modal. 

Langkah 4 : menentukan kualitas entrepreneur dalam usaha tersebut. 

Langkah 5 : menetapkan fitur unik dalam usaha tersebut. 

Langkah 6 : membaca seluruh rencana bisnis secara cepat ( grafik,  

                      tabel, gambar, dan komponen lain). 
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E. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian  

1. Rancangan Pengumpulan  

a. Wawancara 

        Sugiyono (2017, hlm. 191) menyatakan, “wawancara tidak terstuktur, adalah 

wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan”. 

        Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan 

untuk mengetahui gambaran awal bagaimana materi mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan. Pertanyaan yang diajukan kepada respoden, yaitu: 

1) Bagaimana penyampaian materi yang disampaikan guru kepada para siswa? 

2) Apakah siswa merasa tertarik dengan mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan? 

3) Bagaimana praktik yang diterapkan dari materi yang sudah disampaikan? 

b. Data kuisioner (angket) 

        Sugiyono (2017, hlm. 193) menyatakan, “Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden”. 

        Dalam mengukur pemahaman ini, penulis menggunakan skala likert dengan 

pemberian skor pada setiap butir pertanyaan. 

        Sugiyono (2017, hlm. 136) menyatakan, “Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau fenomena sosial”. Kemudian alternatif jawaban dalam skala likert 

yang digunakan diberikan masing-masing skor dengan ketentuan seperti berikut ini: 
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Tabel 3.3 

Skala Likert 

Tipe  Skor  

Sangat Setuju 5 

Setuju  4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju  1 

      sumber: Sugiyono (2017, hlm. 137) 

2. Instrumen Penelitian  

Sugiyono (2017, hlm. 148) menyatakan, “Instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. 

Suharsimi Arikunto (2010, hlm. 160) menyatakan, “Instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah”.  

Penelitian ini menggunakan instrumen yang berbentuk kuesioner/angket, 

instrumen ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data dengan 

memberikan seperangkat pernyataan yang akan dijawab oleh responden. Instrumen 

ini disusun berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan untuk diteliti, dari 

variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, yang selanjutnya 

ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator inilah kemudian dijabarkan 

menjadi butir-butir pernyataan. 

Dilihat dari sifatnya, instrumen ini bersifat menghimpun yang berbentuk 

angket tertutup, pernyataan-pernyataan yang dibuat telah memiliki alternated 

jawaban yang tinggal dipilih oleh responden dengan memberikan tanda checklist 

pada masing-masing alternative jawaban sesuai dengan kondisi yang ada pada diri 

masing-masing responden. 
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Tabel 3.4  

Skor alternatif jawaban kuesioner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Format Angket 

Format kuesioner/angket  yang dibuat untuk mengumpulkan data berupa 

dimensi sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Format Angket  

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

Materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

(budidaya tanaman pangan dan tanaman hias) 

1. Dengan desain produk dan pengemasan 

hasil budidaya tanaman pangan dan 

tanaman hias berdasarkan konsep 

berkarya saya menjadi lebih kreatif  

     

2. Saya memiliki banyak ide untuk 

budidaya tanaman pangan dan tanaman 

hias 

     

3. Saya mengetahui apa saja sumber daya 

yang dibutuhkan dalam mendukung 

proses produksi budidaya tanaman hias 

dan tanaman pangan  

     

4. Saya memahami teknik budidaya 

tanaman pangan dan tanaman hias 

dengan baik dan benar 

     

5. Saya memahami konsep kewirausahaan 

dalam menjalankan sebuah usaha 

     

Alternatif Jawaban Kode  Skor  

Sangat Setuju SS 5 

Setuju  S 4 

Kurang Setuju KS 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju  STS 1 
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budidaya tanaman pangan dan tanaman 

hias  

 6. Saya mengetahui peluang usaha 

budidaya tanaman pangan dan tanaman 

hias 

     

 7. Saya dapat menghitung harga pokok 

produksi dan menetapkan harga jual 

untuk produk budidaya tanaman pangan 

dan tanaman hias  

     

 8. Saya dapat menjual hasil budidaya 

tanaman pangan dan hias dengan sistem 

pemasaran langsung ( product, price, 

place, promotion) 

     

 9. Saya bekerja dengan rapi, terampil, dan 

teliti dalam melakukan budidaya 

tanaman pangan dan hias 

     

10. Sikap, perilaku dan kemampuan 

berwirausaha meningkat setalah adanya 

pembelajaran dan praktik budidaya 

tanaman hias dan tanaman pangan  

     

Materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

(pengolahan pengawetan makanan bahan nabati dan bahan hewani) 

11. Dengan desain produk dan pengemasan 

karya pengawetan makanan bahan nabati 

dan hewani berdasarkan konsep 

berkarya saya menjadi lebih kreatif 

     

12. Saya memiliki banyak ide untuk 

pengolahan makanan awetan dari bahan 

nabati dan bahan hewani 

     

13. Saya mengetahui apa saja sumber daya 

yang dibutuhkan dalam mendukung 

proses produksi pengawetan bahan 

nabati dan hewani  

     

14. Saya memahami teknik pengawetan 

makanan bahan nabati dan hewani dengan 

baik dan benar 

     

15. Saya memahami konsep kewirausahaan 

dalam menjalankan sebuah usaha 

pengawetan makanan bahan nabati dan 

hewani  
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16. Saya mengetahui peluang usaha 

pengawetan makanan bahan nabati dan 

hewani 

     

17. Saya dapat menghitung harga pokok 

produksi dan menetapkan harga jual 

untuk produk pengawetan makanan 

bahan nabati dan hewani 

     

18. Saya dapat menjual hasil pengawetan 

makanan bahan nabati dan hewani 

dengan sistem pemasaran langsung 

(product, price, place, promotion) 

     

19. Saya bekerja dengan rapi, terampil, dan 

teliti dalam melakukan pengawetan 

makanan bahan nabati dan hewani 

     

20. Sikap, perilaku dan kemampuan 

berwirausaha meningkat setelah adanya 

pembelajaran dan praktik pengolahan 

bahan pangan nabati dan hewani 

menjadi produk pembersih  

     

Langkah – langkah perintisan usaha  

21. Saya mampu menetapkan bidang usaha 

sesuai dengan kemampuan 
     

22. Saya mampu mengukur sejauh mana 

usaha yang akan dijalankan sesuai dengan 

apa yang diharapkan 

     

23. Saya mampu menetapkan modal yang 
dibutuhkan untuk usaha yang akan 
dijalankan 

     

24. Saya mampu menentukan jumlah utang 
dan modal yang diinginkan dalam 
mengelola usaha 

     

25. Saya mampu membaca utang dan modal 
untuk menentukan harta bersih  

     

26. Saya mampu melakukan perhitungan 
biaya pada usaha 

     

27. Saya mampu untuk memotivasi diri saya 
sendiri 

     

28. Saya dapat merencanakan usaha secara 
efektif dan efisien 
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29. Saya mampu mencari dan menciptakan 

berbagai inovasi baru agar usaha 

berkembang 

     

30. Saya dalam membuat keputusan berani 

untuk mengambil resiko 
     

31. Saya dapat menetapkan sasaran dan 

tujuan terhadap berlangsungnya usaha 

tersebut  

     

32. 

 

Saya harus mampu mengolah barang 

atau jasa yang dapat menarik perhatian 

konsumen 

     

33. Saya dapat memasarkan barang dan jasa 

tersebut untuk memperoleh keuntungan  

     

 

F. Teknik Analisis Data  

        Rancangan uji instrument dan rancangan analisis peneliti menggunakan 

program IBM SPSS Statistic Version 25.0 sebagai perhitungannya. 

1. Rancangan Uji Instrumen  

a. Uji Validitas  

        Rully Indrawan (2016, hlm. 123) mendefinisikan, “Validitas menguji 

instrumen yang dipilih, apakah memiliki tingkat ketepatan, untuk mengukur apa 

yang semestinya diukur atau tidak”. 

        Sugiyono (2017, hlm. 168) menyatakan, “Instrumen yang valid berarti alat 

ukur  yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur”. 

        Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  kuesioner  yang  diberikan 

kepada responden, kemudian dilakukan pengujian terhadap instrumen untuk 

mengukur tingkat kebaikan instrumen maka dapat dilakukan analisis validitas dan  

reliabilitas.  Validitas  menunjukkan  sejauh  mana relevansi pertanyaan terhadap 

apa yang ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Untuk 

menentukan kevalidan dari item kuesioner ditentukan dengan ketentuan tanda (*) 

yang berarti significan 0,05 dan (**) significan 0,01. 
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b. Uji Reliabilitas  

Riduwan dan Sunarto (2011, hlm. 348) menyatakan, “Reliabilitas menunjuk 

pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dikatakan baik”. 

Dengan demikian suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang 

tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Adapun pedoman kriteria 

penilaian pada reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini yakni sperti dibawah 

ini: 

Tabel 3.6  

Kriteria Reabilitas Suatu Penelitian 

Sumber : Sunarto, 2011, Pengantar Statistika, hlm. 81, disesuaikan 

2. Rancangan Analisis  

a. Uji Normalitas Data  

Menurut Riduwan (2015, hlm. 188), “Uji normalitas data dilakukan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak”. 

Normalitas data merupakan suatu asumsi terpenting dalam statistik parametrik, 

sehingga pengujian terhadap normalitas data harus dilakukan agar asumsi dalam 

statistik parametrik dapat terpenuhi. Instrumen dikatakan berdistribusi normal 

apabila nilai signifikan lebih dari 0.05. 

b. Hipotesis yang diajukan  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel bebas atau independen terhadap 

No Tingkat Pengaruh 

Interval Koefisien 

Reabilitas 
  

1. Sangat Reliabel 0,800-1,000 

2. Reliabel 0,600-0,799 

3. Cukup Reliabel 0,400-0,599 

4. Kurang Reliabel 0,200-0,399 

5. Tidak Reliabel 0,00-0,199 
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variabel terikat atau dependen. Adapun perumusan hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternatif (Ha) adalah sebagai berikut : 

H0:pyx = 0 = Tidak terdapat pengaruh materi mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan terhadap perintisan usaha siswa SMA Pasundan 1 

Bandung. 

Ha:pyx ≠ 0=  Terdapat pengaruh materi mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan terhadap perintisan usaha siswa SMA Pasundan 1 

Bandung. 

c. Uji Regresi Linier Sederhana 

Regresi atau peramalan merupakan suatu proses memperkirakan secara 

sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi dimasa yang akan datang 

berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya 

dapat diperkecil. Untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel 

independen (X) dan dependen (Y) maka digunakan analisis regresi linier sederhana.  

d. Uji Koefisien Determinasi 

Dari harga koefisisen korelasi (R2), kita dapat menentukan harga koefisien 

determinasi (KD) yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriteria penilaian untuk 

menafsirkan pengaruh sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Kriteria Interpretasi Koefisien Determinasi 

No.  Nilai R square Interpretasi  

1. 0 Tidak ada pengaruh 

2. >0-0,25 Sangat lemah 

3. >0.25-0,5 Cukup 

4. >0.5-0.75 Kuat 

5. >0.75-0.99 Sangat kuat 

6. 1 sempurna 

     Sumber: Sarwono (2013, hlm. 189) 
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e. Rancangan Pembahasan 

        Setelah peneliti berhasil mengolah dat dan uji hipotesis, peneliti akan membuat 

rencana untuk pembahasan. Pembahasan akan menjawab rumusan masalah yang 

telah ditetapkan. Adapun langkah pembahasan sebagai berikut: 

1) Mencari rata-rata pengaruh materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. 

2) Setelah ditemukan nilai pengaruh maka peneliti melakukan pembahasan 

melalui analisis indikator materi dari pengaruh materi mata pelajaran prakarya 

dan kewirausahaan 

3) Setelah ditemukan nilai pengaruh maka peneliti melakukan pembahasan dan 

menarik kesimpulannya. 

Tabel 3.8  

Kriteria Penafsiran Rata-Rata 

 

   

Sumber: Riduwan, 2015, Dasar-dasar Statistika, hlm. 228, disesuaikan 

G. Prosedur Penelitian  

Setelah peneliti berhasil mengolah data dan uji hipotesis, peneliti akan 

membuat rencana untuk pembahasan. Pembahasan akan menjawab rumusan 

masalah yang telah ditetapkan. Adapun lan 

gkah pembahasan sebagai berikut: 

1. Mencari tentang pengaruh materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan.  

2. Mencari rata-rata pengaruh materi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

terhadap perintisan usaha siswa. Setelah ditemukan nilai pengaruh maka peneliti 

melakukan pembahasan melalui perintisan usaha siswa. 

3. Menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

No. Kategori Skor 

1. Sangat Baik 4,01 – 5,00 

2. Baik 3,01 – 4,00  

3. Cukup 2,01 – 3,00 

4. Tidak Baik 1,01 – 2,00 

5. Sangat Tidak Baik 0,00 – 1,00 
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