
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan 

kuantitatif penelitian bersifat korelasional yakni penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data yang berupa angka-angka kemudian 

ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase dengan 

tujuan memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada sebagai hasil 

penelitian. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang 

didasarkan atas prinsip-prinsip statistik untuk menarik suatu kesimpulan 

terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 

 

3.2     Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMAN 5 Kendari yang dilakukan selama 23 

s.d 27 Juli 2020. Dengan tahapan-tahapan meliputi: pengambilan data di 

lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan dalam bentuk hasil. 

3.3   Desain Penelitian 

Variabel dalam penelitian dari dua variable independen (bebas) yakni 

kecerdasan emosional (X1), kreativitas belajar biologi (X2), dan variabel terikat 

yaitu hasil belajar Biologi (Y). Desain hubungan antara variabel bebas (X1,X2) 



Y X1 

X2 



 

 

Populasi adalah keseluruhan objek yang terdapat pada objek yang diteliti 

(Setyosari, 2013).  

Berdasarkan populasi yang akan diteliti peneliti mengambil kelas X MIPA 

karena pemilihan di kelas MIPA lebih  lebih dalam mempelajari pelajaran Biologi 

dan juga lebih kreatif dalam memberikan gagasan yang beragam.  

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X SMA 5 Kendari yang berjumlah 

248 orang siswa. Adapun rincian jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

    Tabel 3.1 Keadaan Populasi Penelitian di SMA 5 Kendari tahun 2019/2020 

No Kelas 

Jenis kelamin 

Jumlah L P 

1. Kelas MIPA 1 11 25 36 

2. Kelas MIPA 2 17 19 36 

3. Kelas MIPA 3 13 21 34 

4. Kelas MIPA 4 18 17 35 

5. Kelas MIPA 5 10 25 35 

6. Kelas MIPA 6 10 26 36 

7. Kelas MIPA 7 15 21 36 

 Total jumlah  94 125 248 

Sumber : Dokumen SMAN 5 Kendari tahun 2019/2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa populasi berjumlah 248 dan 

terdiri dari 7 kelas dengan jurusan yang sama dalam satu sekolah meliputi: X 

MIPA
1
 = 36 orang,  X MIPA

2
 = 36 orang, MIPA X = 34 orang dan X MIPA

4
 = 35 

orang, ,  X MIPA
5
 = 35 orang, MIPA X

6
 = 36 orang dan X MIPA

7
 = 36 orang. 

 



 

 

 

 

3.4.2 Sampel penelitian  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:73). Mengingat besarnya populasi diatas 

maka penulis mengadakan sampel penelitian dengan teknik cluster random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam 

populasi baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama diberi 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Penentuan jumlah 

sampel ditetapkan dengan teknik cluster random sampling menggunakan rumus 

Slovin yaitu: 

  

Keterangan: 

  

n
: jumlah sampel  

N : Jumlah Populasi  

d
2
: presisi yang ditetapkan (0,2, 0,3) 

 

 

 

     ���� = ���	|	� −		�|   (Arikunto, 2013) 

 

Keterangan : 

Fa : Proposi distribusi frekuensi setiap data yang sudah diurutkan 

Fe : Proporsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis dari variabel  



 

 

Pada uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi> 0.05 maka data dapat 

dikatakan berdistribusi normal. 

Dari rumus diatas diperoleh jumlah sampel menurut masing-masing kelas 

dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Keadaan Jumlah Sampel Peneliti di SMA 5 Kendari 

No Kelas Populasi  

1. Kelas MIPA 2 30 

2. Kelas MIPA 3 30 

                                  Jumlah                          60 

Sumber : pengelolaan data dari Tabel 2 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel penelitian 

ini adalah 60 sampel. Penentuan responden menjadi sampel dilakukan secara 

insidental untuk mempermudah proses penelitian. Teknik insidental merupakan 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, atau tercepat ditemui, siapa saja 

yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel. Bila dipandang kebetulan atau tercepat dapat ditemui cocok 

sebagai sumber data. 



 

 

3.5. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai  

             3.5.1 Kuesioner (angket) 

 Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Angket dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert, dimana digunakan untuk mengukur sikap pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau peristiwa 

(Ridwan, 2010). Dengan menggunakan skala likert, maka variabel-variabel 

penelitian yang sudah ditetapkan selanjutnya ditentukan indikator yang akan 

diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan 

atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden dengan opsi jawaban 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3  Skala Penilaian Angket 

Skor Jawaban SS S KS TS STS 

Pernyataan Positif 5 4 3 2 1 

Pernyataan Negatif 1 2 3 4 5 

Sumber: Eko Putro Widoyoko 

             Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju  

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS: Sangat Tidak Setuju 

  



 

 

3.5.2  Dokumentasi 

          Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data melalui telaah dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian 

digunakan untuk memperoleh data sekunder terkait dengan data jumlah siswa, 

guru, serta sarana dan prasarana yang meliputi gedung sekolah, fasilitas 

sekolah, dan nilai ujian akhir semester (raport). 

3.6 Instrumen Penelitian 

   Pada umumnya instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat ukur 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian (Riduwan, 

2012). Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik sehingga lebih mudah dalam mengolah data yang diperoleh (Arikunto, 

2013). Cara pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan kuesioner atau 

angket. Angket digunakan untuk melihat motivasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan penilaian autentik oleh guru biologi didalam 

kelas.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau 

kuesioner dan dokumentasi. Angket atau kuesioner digunakan untuk memperoleh 

skor kecerdasan emosional dan kreativitas belajar. Sedangkan dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh nilai hasil belajar Biologi. 



 

 

1. Angket atau kuesioner untuk data dari variabel X1 (kecerdasan 

emosional), X2 (kreativitas belajar). kemampuan mengklasifikasikan 

alam, kemampuan memahami alam, kemampuan mengamati 

(mengidentifikasi) alam, kemampuan berinteraksi dengan alam, kepekaan 

terhadap alam dan kemampuan melestarikan alam. 

2. Dokumentasi untuk mengetahui data variabel Y dalam hal ini hasil belajar 

Biologi siswa yang berupa nilai ujian semester ganjil tahun ajaran 

2019/2020. 

Kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur 

penilaian autentik dan motivasi belajar siswa yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Kecerdasan Emosional 

Variabel  Dimensi Indikator Nomor item Jmlh  

Positif Negatif 

Kecerdasa

n 

emosional 

Kesadaran  a) Mengenal dan 

merasakan emosi 

sendiri 

b) Mengenal pengaruh 

perasaan terhadap 

tindakan 

 

 

1,2,27, 

3,29 

 

 

10,4,30 

 

 

8 

 Pengelolaan 

diri 

a) Bersikap toleran 

terhadap diri dan 

mampu mengelolah 

amarah 

b) Memilki perasaan 

positif tentang diri 

sendiri dan orang lain 

 

 

5,31,6,

7,33 

 

 

6,32,8,3

4 

 

 

 

8 

 Motivasi 

Diri 

a) Memiliki rasa 

tanggung jawab  

b) Mampu memusatkan 

perhatian pada tugas 

yang di kerjakan  

 

 

9,11,12 

 

 

10,13 

 

 

5 

 Empati a) Mampu menerima    



 

 

sudut pandang atau 

saran orang lain 

b) Peka terhadap 

perasaan orang lain 

dan suka menolong 

 

14,15,1

7 

 

28,18,1

9 

 

6 

 Kecerdasan 

memahami 

orang lain 

a) Dapat menyelesaikan 

konflik dengan orang 

lain 

b) Memiliki kemampuan 

berkomunikasi 

dengan orang lain 

c) Bersikap senang 

berbagi rasa dan kerja 

sama 

 

 

 

 

20,22,2

4 

 

 

 

 

21,23,2

526 

 

 

 

 

 

3 

  Jumlah  34
68 

 

 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Kreativitas Belajar 

Variabel Indikator  

 

Nomor item  Jml

h   

Kelenturan 

(flexibility) 

 

1. Kemampuan untuk 

memberikan gagasan yang 

beragam 

1,2 

 

 

3,4,5 

 

 

 

4 

 

2. Bebas dari perseverasi  6,7,8 9,10 4 

Orisinalitas 

(orgininality) 

1. Kemampuan untuk 

memberikan gagasan yang 

secara statistik dan langkah 

untuk populasi tertentu 

 

11,12 

 

 

 

13,14 

 

 

 

     

4 

 

 

2. Kemampuan untuk melihat 

kombinasi-kombinasi baru 

antara macam-macam unsure 

bagian 

 

15,16 

 

17,18 

 

4 

Elaborasi 1. Kemampuan untuk 

mengembangkan merinci 

19,20 

 

21,22 

 

4 

 

2. Memperkaya suatu gagasan 23,29,

30 

26,27 4 

Kelancaran 1. Mampu untuk member    



 

 

gagasan-gagasan dengan 

cepat 

28,29,

30 

31,32,33 6 

 Total  33
66 

3.7 Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

3.7.1 Validitas  

 Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kasahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, valid 

berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya di ukur. Lebih lanjut Sugiyono  menyatakan bahwa instrumen 

yang berbentuk tes harus memenuhi validitas konstruksi dan validitas isi.  

   Untuk menguji validitas konstruksi melalui judgement experts. 

Sedangkan untuk validitas isi, dalam hal ini untuk instrumen yang 

berbentuk tes pengujian instrumen dilakukan dengan membandingkan 

antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Setelah 

pengujian konstruksi dan pengujian isi, maka diteruskan dengan uji coba 

instrumen, selanjutnya dari hasil uji coba dilakukan analisis butir. Untuk 

menguji validitas setiap butir maka skor-skor yang ada butir yang 

dimaksud, dikorelasikan dengan skor total. Skor butir dipandang sebagai 

nilai X dan skor total dipandang sebagai nilai Y, dengan demikian 

diperolehnya indeks validitas setiap butir, maka dapat diketahui dengan 

pasti butir yang memenuhi syarat ditinjau dari validitasnya. 





 

 

    Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Pada penelitian ini, uji reliabiltas instrumen 

dilakukan dengan  menggunakan rumus cronbach alpha. Adapun rumus 

koefisien reliabilitas Cronbach Alpha adalah:         

 

� =	 � ��� − 1�� �1 − ∑������ � 

Keterangan:   

r11   = reliabilitas instrumen   

k   = banyaknya butir pertanyaan atau soal   

∑σb
2
    = jumlah varians butir    

σ
2
t  = varians total  

Memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir, 

kemudian dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari varians 

adalah: 

          ∑ �2
 − (∑�)²  

� =            N 

                        N 

Keterangan :  



 

 

�          = Varians tiap butir  

X         =  Jumlah skor  

    N         =  Jumlah responden 

Sebagai pedoman untuk menentukan tingkat kehandalan 

instrumen penelitian, penelitian ini menggunakan interpretasi nilai r yang 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi 

No. Besarnya Nilai r Interpretasi 

1. 0,800 – 1,00 Sangat tinggi 

2. 0,600 – 0,799 Tinggi  

3. 0,400 – 0,599 Cukup  

4. 0,200 – 0,399 Rendah  

5. Kurang dari 0,200 Sangat rendah 

 

 

 

 

3.8 Analisis Data  

           Analisis data merupakan penyerdehanaan dalam bentuk yang lebih mudah 

dipahami dan dinterpretasikan dengan menggunakan statistic. Setelah data 

dianalisis, hasilnya diinterpretasikan untuk mencari makna dari implikasi yang 

lebih luas dari hasil peneletian. Peneliti menguji pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat dengan menggunakan uji korelasi, selanjutnya hasil dari 

pengujian ini diinterpretasikan. 



 

 

 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

  Analisis deskriptif ini dimasukkan untuk mendeskriftikan 

variabel dengan menggunakan rumus presentase sebagai berikut: 

                                                                  	
� = �� x	100% 

Keterangan: 

� : Angka presentasi � : Frekuensi jawaban responden  " : Jumlah responden  

                                 (Arikunto, 2016) 

 Tabel 3.7 Kriteria Nilai Persentase Data 

Nilai (%) Kategori  

86-100 Sangat setuju  

76-85 Setuju  

65-75 Kurang setuju  

≤59 Tidak Setuju  

         Sumber: Modifikasi dari poerwanti. 

a. Mean(Me) 

Me = 
∑#$.&$∑#$  

Keterangan: 

Me = Nilai rata-rata 



 

 

∑fi = Jumlah data 

fiXi  = Produk perkalian antara fi pada tiap interval data dengan tanda kelas 

(Xi). Tanda kelas (Xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi 

setiap interval atau data. 

b. Standar deviasi (S) 

 

S = '∑#$�($)&�*+)  

 

Keterangan: 

S  = Standar deviasi/Simpangan baku 
Fi  = Jumlah data 

X1-x = Simpangan 
N  = Jumlah responden 

 
 

c. Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi masing-masing variabel dihitung 

dengan cara: 

1) Menghitung jumlah kelas interval 

                       Jumlah kelas interval dihitung dengan rumus Sturges, yaitu 

  k = 1 + 3,3 log n   

 

Keterangan: 

k               : jumlah kelas data 

n               : jumlah data observasi  

log            : logaritma 

  
2) Menghitung rentang data 

Rentang data = data terbesar – data terkecil 



 

 

3) Menghitung panjang kelas 

Panjang Kelas = 
,-./0.1	2-304567308	2-304	9./-,:03 

3.9 Analisis Statistik Inferensial  

  Dalam analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian. Namun sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih 

dahulu melakukan pengujian persyaratan analisis (uji asumsi). 

3.9.1 Pengujian Persyaratan Analisis  

3.9.1.1 Uji Normalitas  

  Uji normalitas ini dilakukan untuk menentukan apakah kelas 

tersebut berdistribusi atau tidak. Mengetahui ada tidaknya perbedaan proporsi 

subjek, objek, kejadian, dan lain-lain. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah ada data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. 

Rumus yang digunakan adalah rumus Kolmogrov Smirnov: 

																						;< ∶ 1,36 
√+?+�+				+�  

Keterangan : KD = jumlah Kolmogorov-Smirnov yang dicari 

  n1 = jumlah sampel yang diperoleh  

n2 = jumlah sampel yang diharapkan (Sugiyono, 2013:257)  

Data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada 

(P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada 

(P<0,05), maka data dikatakan tidak normal. 



 

 

 

      3.9.1.2 Uji Linearitas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linier atau tidaknya variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Analisis ini dibantu dengan aplikasi 

SPSS 13.00 adapun syarat defiasi dengan memperhatikan probabilitas ρ > α. 

 

3.10  Pengujian Hipotesis  

3.10.1 Analisis bivariate 

   Analisis bivariat digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan 

kedua, yaitu hubungan kecerdasan emosional dan kreativitas belajar 

dengan hasil belajar. Analisis korelasi sederhana menggunakan rumus 

korelasi Product Moment dari Pearson, yaitu: 

 

rxy

@∑(A)�∑(��∑A�BC@∑(*)�∑(�*DC@ ∑A*)�∑A�*D 
Keterangan: 

rxy  =  koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N       =  jumlah responden 

∑x  =  jumlah harga dari skor butir 

∑y               =  jumlah harga dari skortotal 

∑xy =  jumlah perkalian antaraXdan Y 

∑x
2 

=  jumlah dari X
2
 

∑y
2 

=  jumlah dari Y
2 

Pedoman untuk memberi penafsiran terhadap koefisien korelasi dapat 

digunakan pedoman sebagai berikut: 



 

 

Tabel. 3.8 Kriteria nilai presentase data 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 - 0,199 Sangat Rendah 

0,200 - 0,399 Rendah 

0,400 - 0,599 Sedang 

0,600 - 0,799 Kuat 

0,800 - 1,000 Sangat kuat 

 

1. Menguji keberartian korelasi sederhana  dengan rumus sebagai 

berikut: 

thitung = 
E√+)�√+)E* 

Keterangan 

t = nilai koefisien korelasi 

r = nilai korelasi 

n = jumlah anggota sampel 

 

Kaidah pengujian: 

Menyimpulkan apakah H0 ditolak atau diterima dengan syarat: 

 H0 diterima jika nilai thitung < ttabel artinya tidak signifikan 

 H0 ditolak jika nilai thitung > ttabel signifikansi < taraf atau nilai kesalahan =  0,05  

 Untuk mengetahui berapa besar sumbangan variabel bebas (X) 

terhadap varabel terikat (Y) dapat diperoleh dengan pedoman pada besarnya 

koefisien determinan, yakni R2 yang dinyatakan dalam persen (r2 x 100%). 

 

 

 

 

3.10.2 Analisis multivariate 



 

 

 Analisis multivariate digunakan untuk  menguji  hipotesis  ketiga, 

yaitu hubungan kecerdasan emosional dan kreativitas belajar  secara bersama- 

sama   dengan hasil belajar.  Rumus  analisis  multivariat  dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mencari koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 secara bersama- 

sama dengan Y menggunakan rumus: 

 

FG&&� = H�G&� + �G&�� − 2�G&�G&��&&�1 − �&&��  

Keterangan: 

 

               Ry(x1,x2)      = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-

sama dengan variabel Y 

ryx1 = Korelasi Product Momen antara X1 dengan Y 

ryx2 = Korelasi Product Momen antara X2 dengan Y 

rx1x2 =  Korelasi Product Momen antara X1 dengan X2 

Selanjutnya, harga Rhitung  dikonsultasikan dengan Rtabel  pada taraf 

signifikansi 5%. Apabila Rhitung  ≥Rtabel, maka terdapat korelasi positif antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya, apabila Rhitung<Rtabel, maka 

tidak terdapat korelasi positif antara variabel bebas dengan variabel terikat : 

  Besarnya korelasi yang dihasilkan dari rumus di atas baru 

berlaku untuk sampel yang diteliti. Apakah koefisien korelasi itu dapat 

digeneralisasikan atau tidak, maka harus diuji signifikannya dengan rumus 

berikut: 



 

 

2. Menguji keberartian korelasi ganda dengan rumus sebagai berikut: 

Fh = 
K* L⁄�)K*�/�+)L)� 

Keterangan: 

R = Koefisien korelasi ganda 

k  = Jumlah variabel independen 

n  = Jumlah anggota populasi 

Apabila Fhitung ≥ Ftabel  pada taraf signifikansi 5%, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat signifikan. Sebaliknya, apabila Fhitung< 

Ftabel, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat tidak 

signifikan. 

 

 

 

 

 


