
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian yang memusatkan perhatian pada variabel, menggunakan data numerik, 

dan analisis dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Jenis metode dalam 

penelitian ini adalah metode suvei, Sugiyono (2018)  “Penelitian survei adalah 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk 

menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara 

variabel sosiologis maupun psikologis” 

Metode kuantitatif yang digunakan yaitu kuantitatif  kausal. Variabel bebas 

(X) dalam penelitian ini adalah fasilitas belajar, sedangkan variabel terikat (Y) 

pada penelitian ini adalah hasil belajar IPA pada siswa kelas VIII. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 

Wangi-Wangi Selatan  Kabupaten Wakatobi. Waktu penelitian ini dilaksanakan 

sejak tanggal 19 September sampai dengan 19 November Tahun 2019. 

3.3. Variabel dan Desain Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yakni “fasilitas belajar” 

sebagai variabel independen (bebas) nya yang sering disimbolkan sebagai variabel 

X dan “hasil belajar” sebagai variabel dependen (terikat) yang sering disimbolkan 

dengan variabel Y. Pola hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Keterangan: 

X = fasilitas belajar 

Y  = Hasil Belajar siswa 

 

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Variabel  Konsep Indikator Sub Indikator No. 

Butir 

Jumlah 

 

Fasilitas 

belajar 

 

Fasilitas belajar 

merupakan 

suatu alat atau 

pelengkap 

dalam 

mendukung 

proses kegiatan 

belajar mengajar 

yang dilakukan 

oleh siswa 

maupun guru 

guna 

memperlancar 

ataupun 

memudahkan 

proses 

pembelajaran 

yang akan 

dilakukan. 

Media 

pembelaja

ran 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

 

1,2,3,

4, 

4 

Gedung 

dan Ruang 

kelas 

a. Ketersediaan 

kursi 

b. Ketersediaan 

meja 

c. Ketersediaan 

alat peraga 

5,6,7,

8 

4 

Ruang 

perpustaka

an 

a. Kerapian tata 

buku 

b. Kelengkapan 

buku dan 

referensi 

9,10,1

1,12,1

3 

5 

Laboratori

um IPA 

Kondisi dan 

kelengkapan 

laboratorium 

 

14,15 

 

2 

Jumlah                                                                                       15                     

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian 

Y X 

Gambar 3.1 variabel penelitian 
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ini adalah Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan  Kabupaten 

Wakatobi yang berjumlah 136 Siswa.  

3.4.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sehingga sampel 

representative akan mencerminkan ciri populasinya, maksudnya sampel adalah 

teknik penelitian dengan tidak meneliti seluruh populasi tetapi mengambil 

sebagian saja karena besarnya populasi.  

Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang 

dikembangkan, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

  
 

 (  )   
 

          

Keterangan: 

n  = ukuran sampel 

N = populasi 

d = taraf nyata atau batas kesalahan   

Penentuan  jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat 

kesalahan 10%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 

100% makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah 

populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 136 orang, dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

  
 

 (  )   
 

  
   

   (    )   
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   (     )   
 

  
   

    
 

n= 57,62 atau 58 orang responden. 

3.5. Tehnik Pengumpulan Data 

Metode atau tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah field research 

(penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan  dilapangan untuk  

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan.  

Adapun tehnik dari pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1. Angket 

Digunakan untuk mengukur fasilitas belajar, yang terdiri atas sejumlah 

pertanyaan yang dikembangkan dari indikator fasilitas belajar. 

3.5.2. Dokumentasi 

Digunakan untuk mengetahui profil guru, sekolah dan untuk mengetahui 

dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. 

3.6. Instrumen Penelitian 

Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam  

kuesioner penelitian ini adalah teknik skala Likert. Penggunaan skala Likert 

menurut Sugiyono (2018) adalah “skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Berikut penjelasan kategori dan skor jawaban kuesioner: 
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Tabel. 3.2 Kategori dan Skor Jawaban Kuesioner 

Kategori Jawaban Skor pernyataan 

positif 

Skor pernyataan 

negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju  4 2 

Netral  3 3 

Tidak setuju 2 4 

Sangat tidak setuju 1 5 

Sumber : Sugiyono (2018) 

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Suatu alat ukur dikatakan sebagai suatu alat ukur yang baik apabila telah 

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Menurut Sugiyono 

(2018) hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Sedangkan hasil penelitian reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu 

yang berbeda. Maka perlu dilakukannya uji validitas dan reliabilitas terhadap 

instrumen-intrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini 

3.7.1. Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Secara mendasar, validitas adalah 

keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu 

mengukur apa yang akan diukur. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. 
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Untuk menguji validitas instrument dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

korelasi Produk Moment (Sugiyono, 2018). 

    
        (   )(   )

√*     
  (   ) +    √*     

   (   ) +
 

 

Ket:  

rXY  = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

n  = jumlah sampel 

∑   = jumlah skor item 
∑   = jumlah skor total 
∑    =  jumlah hasil perkalian antara skor X dan Skor Y 

 

Data deskriptif variabel disajikan untuk memudahkan dalam melihat 

sebaran data dengan jumlah sampel 58 responden sebagai sampel penelitian. 

Pengujian validitas instrumen Variabel X dilakukan dengan menganalisa uji coba 

instrumen, yaitu dengan angket. Setiap butir pernyataan yang diketahui valid atau 

tidak valid, maka harus dikonsultasikan pada nilai r tabel. Nilai r tabel dari df = n – 2, 

yaitu 58 – 2 = 56 adalah 0,258 pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai korelasi skor 

butir terhadap skor total lebih besar dari 0,258 maka butir pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. 

Berdasarkan data yang diperoleh (terlampir hal:72) Validitas item X1 

diuraikan sebagai berikut: 

Diketahui: 

N=58   ∑X1=276 ∑X1
2
=1324   ∑Y=4167   ∑Y

2
=300835    ∑X1Y=19947 

Rumus: 

    
        (   )(   )

√*     
  (   ) +    √*     

   (   ) +
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Penyelesaian 

    
   (     )  (   )(    )

√*   (    )  (   ) +    √*   (      )   (    ) +
 

    
               

√*   (    )  (   ) +    √*   (      )   (    ) +
 

 

 
               

√*            +     √*                  +
 

 
    

√        √     
 

 
    

(    )  (     )
 

 
    

      
 

= 0,947 

Adapun hasil keseluruhan pengujian validitas untuk variabel x dapat 

disajikan melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen (variabel x) 

 

No No.Kuisioner r-hitung r-tabel Keterangan 

1 item_1 0.947 0,258 Valid 

2 item_2 0.904 0,258 Valid 

3 item_3 0.869 0,258 Valid 

4 item_4 0.804 0,258 Valid 

5 item_5 0.957 0,258 Valid 

6 item_6 0.466 0,258 Valid 

7 item_7 0.554 0,258 Valid 

8 item_8 0.579 0,258 Valid 

9 item_9 0.920 0,258 Valid 
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10 item_10 0.957 0,258 Valid 

11 item_11 0.516 0,258 Valid 

12 item_12 0.915 0,258 Valid 

13 item_13 0.957 0,258 Valid 

14 item_14 0.947 0,258 Valid 

15 item_15 0.957 0,258 Valid 

Sumber : data primer diolah tahun 2019 

 

Dari tabel Hasil Uji Validitas Instrumen pada variabel fasilitas belajar (X) 

terhadap 15 item pernyataan, diperoleh hasil nilai korelasi semua item pertanyaan 

lebih besar dari r-tabel, jadi semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

3.7.2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian tersebut akan digunakan 

akan memberikan hasil yang relatif sama (Sudjana, 1992). Menurut Arikunto (2010) Uji 

reliabilitas instrument dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Arikunto (2010) Uji reliabilitas dapat dilakukan terhadap seluruh butir 

pernyataan untuk lebih dari satu variabel, namun sebaiknya uji reliabilitas 

dilakukan pada masing-masing variabel sehingga dapat diketahui konstruk 

variabel mana yang tidak reliabel. 
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Untuk menginterpretasikan tingkat keterandalan dari instrumen, digunakan 

pedoman dari Arikunto (2010), yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Intepretasi Nilai r 

Nilai r Interpretasi  

Antara 0,80 sampai dengan 1,00 Sangat kuat 

Antara 0,60 sampai dengan 0,80 kuat 

Antara 0,40 sampai dengan 0,60 Cukup kuat 

Antara 0,20 sampai dengan 0,40 rendah 

Antara 0,00 sampai dengan 0,20 Sangat rendah 

 

Berdasarkan data yang diperoleh (terlampir hal:75-77) reliabilitas  data 

variabel X diuraikan sebagai berikut: 

Jumlah Varian Item  2

b  

ơ1 
     

    

  

  
       ơ6 

     
    

  

  
       ơ11 

     
    

  

  
       

 

ơ2 
     

    

  

  
       ơ7 

     
    

  

  
       ơ12 

     
    

  

  
       

 

ơ3 
     

    

  

  
       ơ8 

     
    

  

  
       ơ13 

     
    

  

  
      

 

ơ4 
     

    

  

  
       ơ9 

     
    

  

  
       ơ14 

     
    

  

  
      

 

ơ5 
     

    

  

  
       ơ10 

     
    

  

  
       ơ15 

     
    

  

  
      

 

Jadi =  2

b

=0,18+0,19+0,19+0,19+0,17+0,11+0,18+0,17+0,18+0,17+0,11+0,09+0,07+0,19+0,17
 

=2,36 
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Nilai varians total: 

Dik: nilai x total (terlampir hal:75) =4167 

Nilai x kuadrat total (terlampir hal:82)=300835 

      
       

     

  

  
        

Rumus : 

 

Penyelesaian : r11=[
  

    
- ,  

    

     
-=0,970 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai r diperoleh 0,970, merujuk pada nilai 

intepretasi nilai r diperoleh reliabilitas sangat kuat. 

3.8. Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Salah satu kegiatan 

dalam analisis data ialah melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

(Sugiyono, 2018). 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap 

pertama analisis deskriptif dan tahap kedua analisis inferensial. 

3.8.1. Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif adalah cara untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara 

rinci suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi. Analisis deskriptif 

dilakukan dengan menggunakan rumus statistik deskriptif untuk memberikan 

penjelasan secara deskriptif terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan. 

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mencari nilai mean (rata-rata), median 

(nilai tengah), modus (nilai yang sering muncul), dan sum (jumlah nilai) 
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3.8.2. Analisis Inferensial 

3.8.2.1. Uji Persyaratan Analisis Data 

Pada penelitian korelasi uji persyaratan analisis yang digunakan 

mencakup uji normalitas dan uji linearitas data. 

3.8.2.1.1. Uji normalitas 

Dilakukan untuk memastikan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal, Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Untuk menguji 

normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov digunakan formula: 

 

 

Keterangan: 

KS: Harga Kolmogorov Smirnov yang dicari 

n1  : jumlah sampel yang diobservasi 

n2  : jumlah sampel yang diharapkan (Sugiyono, 2018). 

 

3.8.2.1.2. Uji linearitas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y) mempunyai hubungan linier atau tidak. Untuk 

mengetahui hal tersebut, kedua variabel harus diuji dengan 

menggunakan uji F pada taraf signifikansi 5% yang rumusnya:  

 

 

Keterangan:  

Freg = Harga F garis linier 

Rkreg = Rerata kuadrat regresi  

Rkres = Rerata kuadrat residu (Sutrisno Hadi, 2004:14) 
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3.9. Uji Hipotesis 

3.9.1. Uji Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel (X) dengan variabel (Y) 

Digunakanlah rumus, yaitu: 

 Ŷ = a + b X 

Dimana:  

Ŷ = Hasil Belajar 

a = konstanta dari persamaan regresi 

b   = koefisien regresi 

X  = variabel bebas (Sugiyono, 2018). 

3.9.2.Analisis statistik dengan menggunakan rumus korelasi product moment, 

yaitu sebagai berikut : 

     
          (    )(    )

√*     
   (     ) + *      

   (    ) +   
  

Keterangan : 

        = angka indeks korelasi 

N    = Ukuran sampel 

∑    = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 
∑   = jumlah seluruh skor X 

∑   = jumlah seluruh skor Y (Zainal Arifin, 2009) 

3.9.3. Koefisien Determinasi (KD) 

Untuk mengetahui besarnya konstribusi masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka menggunakan koefisien determinasi yang 

dinyatakan dalam rumus:  

KD :  (r
2
) x 100% 

Keterangan: 

KD = koefisien determinasi 

 r  = koefisien korelasi product moment (Imam Ghazali, 2013). 
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3.9.4. Uji Signifikan Parsial (t-test) 

Uji t bertujuan untuk menegetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial 

(sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y), dilakukan dengan menggunakan uji t dengan rumus: 

t = 
 √   

√    
 

Keterangan: 

 t  = nilai t hitung 

 r = Kofisien korelasi hasil r hitung 

 n = Jumlah sampel (Riduwan, 2007) 

 

Kaidah pengujian: 

Jika t hitung > t tabel maka tolak H0 terima H1 artinya signifikan 

Jika t hitung < t tabel maka tolak H1 terimah H0 artinya tidak signifikan. 

 


