
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi 

ini yaitu jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, 

yaitu pendekatan yang menekankan pada angka yang diambil dari angket yang 

disebar ke responden. Penggunaan pendekatan kuantitatif dikarenakan pada 

penelitian ini penerapan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan 

metode statistika, yaitu data-data kuantitatif yang dikumpulkan melalui 

pengukuran, sedangkan model penelitiannya yang digunakan adalah studi di 

MAN 1 Kendari. 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di MAN 1 Kendari, penelitian dilaksanakan 

terhitung senjak waktu selesai diseminarkan sampai dengan penyusunan hasil 

penelitian 2020. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah selama 3 bulan.  

 

3.3. Variabel Penelitian 

 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y 

dengan gambar sebagai berikut: 

   

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Variabel Peneltian 

X1 

X2 

Y 
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Ket: X1 : Variabel bebas dengan simbol X1 yaitu penggunaan gadget  

        X2 : Variabel bebas dengan simbol X2 yaitu motivasi belajar 

        Y : Variabel terikat dengan simbol Y yaitu hasil belajar 

 

3.4. Populasi dan sampel 

3.4.1. Populasi Penelitian 

 Populasi pada prinsipnya adalah “semua anggota kelompok 

manusia, hewan, pristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat 

dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir penelitian” 

(Sukardi, 2013). Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa 

kelas X dan XI IPA di MAN 1 Kendari yang berjumlah 288 orang siswa. 

Tabel 3.1 Keadaan populasi penelitian yaitu sebagai berikut: 

No. Kelas 

Jenis kelamin Jumlah 

Populasi  

Tiap Kelas 
L P 

1. X IPA 1 20 16 36 

2. X IPA 2 19 17 36 

3. X IPA 3 10 26 36 

4. X IPA 4 12 24 36 

5. XI IPA 1 18 18 36 

6. XI IPA 2 12 24 36 

7. XI IPA 3 13 24 37 

8. XI IPA 4 14 21 35 

Total Seluruh Siswa 118 170 288 

Sumber: Dokumentasi data di MAN 1 Kendari tahun 2019-2020 

 

3.4.2. Sampel penelitian 

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Mengenai 

sistem pengambilan sampel. Adapun untuk menentukan besar sampel pada 
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penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus (Yamane dalam 

Ridwan, 2010), yaitu: 

  
 

       
 

Keterangan :   

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d
2
 = Presisi yang ditetapkan 0,1% 

 

Jumlah siswa sebanyak (N) = 288 orang dan presisi (d
2
) = 10%. 

Dengan perhitungan sebagai berikut: 

  
 

       
 

   

              
  

   

   
         

 

Berdasarkan perhitungan di atas maka besarnya sampel adalah 

sebanyak 74 siswa. Penentuan sampel pada setiap kelas dilakukan secara 

proporsional, sedangkan teknik penarikan sampel pada setiap kelas dilakukan 

secara random sampling.    
  

 
    Sugiyono dalam Ridwan 

(Ridwan,2010). Sehingga diperoleh jumlah untuk setiap strata kelas dapat 

dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini. 

Tabel 3. 2 Keadaan jumlah sampel penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1.                  
  

   
            Dibulatkan 9 orang 

2.                  
  

   
            Dibulatkan 9 orang 

3.                  
  

   
            Dibulatkan 9 orang 
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4.                 
  

   
            Dibulatkan 9 orang 

5.                 
  

   
            Dibulatkan 9 orang 

6.                  
  

   
            Dibulatkan 10 orang 

7.                  
  

   
            Dibulatkan 10 orang 

8.                  
  

   
            Dibulatkan 9 orang 

Total Seluruh Siswa 74 siswa 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:  

3.5.1. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel-variabel yang 

diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data nilai raport yang diambil dari ujian semester I dan 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah instrumen penilaian dan 

foto-foto kegiatan pada saat penelitian. 

3.5.2. Angket  

 Angket yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada 

responden. Angket merupakan penyusunan item dibedakan menjadi dua yaitu 

angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup merupakan angket yang 

memerlukan jawaban pendek dan daftar pertanyaannya disusun dengan 

disertai alternatif jawaban, sedangkan angket terbuka merupakan item-item 
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pertanyaan yang tidak disertai alternatif jawaban melainkan responden untuk 

mengisi dan memberi komentar atau pendapat (Riyanto,2010). 

 Berdasarkan jenis angket yang dijelaskan di atas maka peneliti 

memilih angket tertutup sebagai salah satu metode dalam mengumpulkan 

data, hal ini berdasarkan perhitungan bahwa dengan menggunakan angket 

tertutup akan lebih memudahkan responden dalam menjawab item-item 

pertanyaan atau pernyataan karena jawabannya telah disediakan dan 

responden hanya dimintai untuk memilih jawaban yang sesuai dengan 

keadaan responden. Metode angket tertutup ini digunakan untuk mengukur 

variabel pada penelitian ini yaitu penggunaan gadget dengan motivasi belajar 

dan hasil belajar siswa. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

kuesioner, ini adalah model skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap dalam suatu penelitian. Dengan penggunaan skala 

pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrument dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan 

komunikatif. Skala Likert telah banyak digunakan oleh para peneliti guna 

mengukur persepsi atau sikap sseorang (Sukardi,2013). Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok rang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan (Sugiyono, 2010). 
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Jawaban dari setiap item isntrumen yang menggunakan skala likert 

mempunai gradasi dari sangat positif sampai negatif. Untuk menghitung skala 

kategori likert, jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 

4,3,2,1, untuk yang dimulai dari angka empat merupakan pilihan pernytaan 

positif dan untuk  yang dimulai dari angka satu merupakan pernyataan 

negatif.  

Tabel 3.3 Penskoran Angket 

No Pilihan Jawaban Skor jawaban 

(+) 

Skor Jawaban 

(-) 

1. Sangat Sering 4 1 

2. Sering  3 2 

3. Kadang-Kadang 2 3 

4. Tidak Pernah 1 4 

 

3.6.  Kisi-kisi instrument 

Adapun kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur 

penggunaan gadget dan mengukur motivasi belajar siswa yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen 

Variabel Dimensi Indikator 
No. Item 

Total 
(+) (-) 

Penggunaan 

gadget (X) 

Manfaat  1. Kepermilikan 

gadget 

2. Waktu 

penggunaan 

gadget 

3. Penggunaan 

gadget 

1 

 

9,14 

 

 

3,4,5,6,

10 

13 

 

2,12,15 

 

 

7,8,11 

2 

 

5 

 

 

8 

Dampak 

positif 

1. Komunikasi 

menjadi lebih 

praktis 

2. Mudah 

mengakses 

internet 

16,18 

 

 

19,22, 

23 

17 

 

 

20,21 

3 
 
 

5 

Dampak 1. Segi 26, 24,25,27 6 
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negative kesehatan 

2. Segi sosial 

 

28,29 

,30,31 

32,33,34

,35 

 

 

6 

Hasil 

motivasi 

siswa (Y) 

Internal 

(Intrinsik) 

1. Cita-cita dan 

aspirasi  

2. Kemampuan 

3. Kondisi 

jasmani dan 

rohani 

 

1,3,5 

 

7,9,11 

13,15, 

17 

2,4 

 

6,8,10 

12,14,16 

5 

 

6 

6 

Eksternal 

(Ekstrinsik) 

1. Kondisi 

lingkungan 

2. Unsur-unsur 

dinamis 

belajar 

3. Upaya guru 

19,21 

 

23,25 

 

 

27,29, 

31 

18,20 

 

22,24,26 

 

 

28,30,32 

4 

 

5 

 

 

6 

 

3.7. Validitas dan Reliabilitas  

Sebelum dipergunakan sebagai pengumpul data, instrumen pengetahuan 

lingkungan yang telah disusun terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk 

mendapatkan instrumen yang valid dan  reliabel. Instrumen utama yang digunakan 

dalam penelitian adalah instrumen tes penggunaan gadget dan motivasi belajar. 

 Langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas instrumen tes, secara 

berturut-turut diuraikan sebagai berikut: 

3.7.1. Validitas Instrumen 

Validitas atau kesahihan adalah menunjukan sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid measure if it 

successfully measure the phenomenon) (Hadi, 2010). “ Menurut Suharsimi 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 
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kesahihan suatu instrument.” Untuk mengukur validitas butir soal dalam 

penelitian ini digunakan rumus person product moment adalah: 
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Keterangan:   

rxy    = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

 x  = jumlah skor butir 

 y  = jumlah skor total 

N      = jumlah sampel (Arikunto, 2013). 

Tabel 3. 5 Kriteria Validitas 

Rentang Korelasi Kriteria 

rxy ≤ 0,00 Tidak valid 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Validitas sangat rendah 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Validitas sedang 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Validitas sedang 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi 

Sumber: Abidin dan Purwanto, 2015. 

 “Setelah ditentukan rxy  = r hitung kemudian dibandingkan dengan 

rtabel pada taraf signifikan 5 %. Jika rxy>r tabel maka butir soal dinyatakan 

valid, Sedangkan jika rxy<r tabel maka butir soal dinyatakan tidak valid 

sehingga diperbaiki atau dibuang.” Hasil perhitungan validasi dapat dilihat 

pada Lampiran 1, h. 76. 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Uji Coba Angket Gadget 

No 
Kriteria 

soal 
Nomor soal 

Jumlah 

soal 

1 Valid 
1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19,22,24,26, 

28,29,30,31,32 
25 

2 
Tidak 

Valid 
4,6,11,15,18,20,21,23,25,27 10 

Total 35 
 

Tabel 3.7 Hasil Analisis Uji Coba Angket motivasi  
No Kriteria Nomor soal Jumlah 
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soal soal 

1 Valid 
2,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,21,22,23,24, 

25,27,28,29,30,31,33,34,35 
22 

2 Tidak Valid 1,3,4,5,13,14,16,20,26,32 10 

Total 32 

3.8. Reliabilitas Instrumen  

Reliabilitas tes berkaitan tingkat keajegan (konsistensi), kestabilan, atau 

kemantapan suatu alat tes. Suatu tes dikatakan mantap, stabil atau dapat dipercaya 

apabila tes itu diujikan oleh siapa saja, kapan dan dimana saja selalu memberi 

hasil (skor, nilai atau angka) yang konsisten atau mantap, artinya hasilnya tidak 

berubah-ubah. Tes yang reliabel adalah tes yang dapat dipercaya yang 

menghasilkan skor yang ajeg, relatif atau tidak berubah walaupun diteskan pada 

situasi yang berbeda-beda (Arikunto, 2006). 

Tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah untuk mengetahui 

tingkat ketepatan (precision) dan keajegan (consistency) skor tes. Indeks 

reliabilitas berkisar antara 0-1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu tes 

(mendekati 1), makin tinggi pula keajegan/ketepatannya. Dalam penelitian ini 

instrumen tes pengetahuan yang peneliti gunakan adalah tes objektif (pilihan 

ganda) dengan setiap jawaban benar diberi skor 1, dan setiap jawaban salah diberi 

sko r 0, sehingga untuk mengetahui koefisien reliabilitas tes soal bentuk pilihan 

ganda digunakan rumus Kuder Richardson 21 (KR-21) dengan persamaan seperti 

berikut ini. 

     
 

     
   

      

     
  

Keterangan : 

r11  = reliabilitas tes pilihan ganda secara keseluruhan 

n = Banyaknya butir soal 
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M = Skor rata-rata total 

St
2
  = Varians total (Sugiyono, 2018).  

Untuk mengetahui kriteria reliabilitas instrument, digunakan pedoman yang 

dapat dilihat pada Tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.8 Kriteria Reliabilitas Instrument 

Interval r11 Kriteria 

0,8 <  r  ≤ 1,0 Sangat Tinggi 

0,6 <  r  ≤ 0,8 Tinggi 

0,4 <  r  ≤ 0,6 Cukup 

0,2 <  r  ≤ 0,4 Rendah 

r  ≤ 0,2 Sangat Rendah 

         Soal dikatakan reliabel jika r11 > rtabel dengan taraf signifikansi 5 %. 

3.9. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tektik 

analisis statistik dan iferensial. Adapun teknik analisis datanya sebagai 

berikut: 

3.9.1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanda bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (sugiono, 2018). 

3.9.1.1 Menghitung Rata-Rata (Mean) 

Rata-rata dapat dihirung dengan rumus sebagai berikut: 

 ̅ =
∑    

   

 
 

Keterangan: 
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 ̅  = rata-rata nilai 

Xi = data ke i sampai ke n 

n  = banyak data (Kadir, 2015) 

3.9.2.1 Varians dan standar deviasi 

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-nilai 

individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan setandar deviasi adalah 

nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan Bagaimana sebaran data 

dalam sampel, seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata 

sampel atau akar dari varians. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

Rumus varians: 

S
2  

= 
∑     

     ̅   

   
 

Rumus standar deviansi: 

S = √
∑     

     ̅   

   
 

Keterangan: 

S
2 
= Varians 

S = Standar Deviasi 

Xi = Nilai n ke i
 

 ̅ 
= Rata-Rata 

n = Jumlah sampel (budiono, 2009) 

 

3.9.3.1 Tabel kecendrungan (kategori) 

Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor (X) yang 

diperoleh masing-masing variabel, dari skor tersebut kemudian dibagi 

menjadi tiga kategori. Pengkategorian dilaksanakan berdasarkan Mean (M) 

dan Standar Deviasi (S) yang diperileh. Tingkat kecendrungan dibagi menjadi 

tiga kategori sebagai berikut: 
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X ≥ (M+S)  : tinggi 

(M-S) ≤ X < (M+S) : sedang 

Di bawah (M-S) : rendah (Mardapi, 2008) 

 

3.9.2. Analisis Statistik Inferensial 

Dalam analisis statistik inferensial, digunakan uji normalitas data, 

yang bertujuan untuk mengetahui kenormalan data tentang pelaksanaan 

penelitian kebiasaan menggunakan gadget dan hasil belajar, kemudian 

digunakan uji korelasi dan uji signifikansi data. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah datapenelitian 

yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Ujinormalitas 

diperlukan karena untuk melakukan pengujianpengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilairesidual mengikuti 

distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggarmaka uji statistik menjadi 

tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Uji 

normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorow - Smirnov . Rumus 

Kolmogorow - Smirnov dengan tarafsignifikansi 5% dengan rumus 

sebagai berikut: D= maksimum (Sugiyono, 2010) 

Pedoman penilaian yaitu jika Asymp.Sg pada output leboh besar 

dari alpha yang sudah ditentukan maka data dikatakan normal, 

sebaliknya jika Asymp.Sg pada output lebih kecil daria lpha yang sudah 

ditentukan maka data dikatakan tidak normal. Nilai alpha 5% atau 0,05 

(Sugiyono,2010) 
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b. Uji Linearitas 

Penguji linearitas adalah uji untuk memastikan apakah data yang 

dimiliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas bertujuan 

untuk mencari persamaan garis regresi variabel independen (bebas) 

terhadap variabel dependen (terikat) sekaligus untuk mengatahui 

apakah dua variabel mempunyai pengaruh yang linier atau tidak secara 

signifikan. Rumus uji linearitas adalah sebagai berikut: 

        
       

      
 

Ket : 

JK (TC) = jumlah kuadrat tuna cocok 

JK (G)  = jumlah kuadrat galat (Sugiyono, 2017). 

 

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-1 serta 

derajat kebebasan peny  ebut n-1, maka jika diperoleh Fhitung < Ftabel 

berarti data linear. 

 

c. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas 

di dalam regresi maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum 
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dipakai untuk menunjukan tingkat multikolinieritas adalah nilai 

tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai ≥ 10 (Ghozali dalam Laura, 

2017) 

 

d. Uji korelasi Berganda Product Moment 

Analisis Korelasi Berganda Product Moment memiliki rumus 

yaitu sebagai berikut: 

                               √
                            

         
 

 

Ket: Ryx1x2 : korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y 

            ryx1 : korelasi product moment Y dengan X1 

            ryx2 : korelasi product moment Y dengan X1 

        rx1x2 : korelasi product moment X1 dengan X2 

 

Tabel 3. 9 Kriteria koefisien korelasi 

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat lemah 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber: sugiyono, 2013. 

 

e. Uji Signifikansi Korelasi (Uji t) 

  Uji signifikansi adalah uji yang dilakukan untuk menentukan uji 

hipotesis, dengan rumus sebagai berikut (Sudjana, 2006). 

   t= 
 √   

√    
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  Keterangan: 

   r = Korelasi antara dua sampel 

   n = Jumlah sampel 

   dengan kriteria pengujian: 

   H0 = diterima jika t- hitung < t-tabel 

   H1 = diterima jika t-hitung ≥ t-tabel 

 

f. Uji Koefisien Determinasi 

 KD = r
2
 x 100% 

Ket:  KD :Koefisien determinasi 

         r
2
 : Koefisien korelasi, (Sugiyono, 2017). 


