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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data berbentuk angka tertulis. Sedangkan metode deskriptif adalah 

prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat 

keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis 

dan diinterpretasikan (Syofian Siregar, 2017. H.8) Metode penelitian deskriptif 

kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka 

yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti. Penelitian kuantitatif menilai 

sifat dari suatu kondisi fenomena yang terlihat. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Maligano. 

3.2.2.  Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 2 bulan, tepatnya bulan 

November 2020 – Januari 2021. 
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3.3 Populasi dan sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya (V. Wiratna, 

2014, h. 65). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Maligano. 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2011: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan bagian 

dari populasi yang ada sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan 

cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. 

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

(Purposive Sampling) yaitu salah satu teknik pengambilan sampel berdasarkan 

karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 79 

orang peserta didik SMA Negeri 1 Maligano dari kelas X MIA 1, X MIA 2, XI 

MIA 1 dan XI MIA 2 dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Daftar Nama Peserta Didik SMA Negeri 1 Maligano 

No Nama Kelas 

1 Anita Bahari X IPA1 

2 Annisa Zakiyatun Fillaili X IPA1 

3 Ermin Susilo Wati X IPA1 

4 Hasnawati X IPA1 

5 Hasnuning X IPA1 

6 LM Nurul Mustafa X IPA1 

7 Laode Muh Cucut Hadiatna X IPA1 

8 Maulidin X IPA1 

9 Nur Azmira X IPA1 

10 Putri Ayu X IPA1 

11 Randi X IPA1 

12 Rasni Rifindianti X IPA1 

13 Rico Febrianto Ma'at X IPA1 

14 Salmawati X IPA1 

15 Sandra X IPA1 

16 Siti Nur Fatiah X IPA1 

17 Sudianto Ajis X IPA1 

18 WD Arianti Ningsih X IPA1 

19 Ahad Tirta Yusuf Lateke X IPA2 

20 Aldin Saputra X IPA2 

21 Alviore X IPA2 

22 Anita X IPA2 

23 Cici Lia Ambar Wati X IPA2 

24 Darma Yunita X IPA2 

25 Dilla Juniarsih X IPA2 

26 Hasni X IPA2 

27 Jama Rulfiki X IPA2 

28 Mardiana X IPA2 

29 Muhamad Azim X IPA2 

30 Novia Safitri X IPA2 

31 Rahmi Febriani X IPA2 

32 Ridahlak Saputra X IPA2 

33 Rika X IPA2 
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34 Sarti X IPA2 

35 Serli Darma Wati Jaya X IPA2 

36 Sri Harfinas X IPA2 

37 Zilan X IPA2 

38 Ade Hariyanti XI IPA1 

39 Aliyusrin Alan Nicola XI IPA1 

40 Andi Anugrah Aditya Revan XI IPA1 

41 Dion Dita Syaputra XI IPA1 

42 Fatima XI IPA1 

43 Hartog Adi Putra XI IPA1 

44 Helma Wati Aisar XI IPA1 

45 Lukman XI IPA1 

46 Melati Wulan Safitri XI IPA1 

47 Muh. Arfal Albarzah XI IPA1 

48 Muhammad Risky XI IPA1 

49 Mukhaidar Andohadis XI IPA1 

50 Nandar XI IPA1 

51 Nur Cahya XI IPA1 

52 Oslan XI IPA1 

53 Ode Sulaeman XI IPA1 

54 Ratty Fransisca XI IPA1 

55 Resky Rusati Musu Amri XI IPA1 

56 Riskawati XI IPA1 

57 Siti Marwah XI IPA1 

58 Wd Citra XI IPA1 

59 Yogi Bosuba XI IPA1 

60 Aisyah Siruta Balqis.B XI IPA2 

61 Ayumi Hikaru Sukma XI IPA2 

62 Brillian Absari XI IPA2 

63 Dewi Estriani XI IPA2 

64 Herliana Wati XI IPA2 

65 Ismawati XI IPA2 

66 
Laode Muhaad Syahmaddan 

Egha 
XI IPA2 

67 Ld Rian Hidayat Akbar XI IPA2 

68 Laode Syaidin XI IPA2 
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69 
Muh. Bagas dimaksyakti 

Pratama 
XI IPA2 

70 Muhammad Rizal XI IPA2 

71 Muh. Ifan Ibaddin XI IPA2 

72 Ningsi XI IPA2 

73 Nur Azis Ramadan XI IPA2 

74 Wahyu Hidayat XI IPA2 

75 Nurul Aflaq F. A XI IPA2 

76 Randi XI IPA2 

77 Riski XI IPA2 

78 Riana Lastri XI IPA2 

79 Wiwin Manusing XI IPA2 

                          Sumber: Lampiran 1 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Cara mengumpulkan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data. 

Sumber data adalah subjek dari penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-

data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah: 

3.4.1 Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Tujuan 

penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu 

masalah tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak 

sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Disamping itu, 

responden mengetahui informasi tertentu yang diminta. Jenis angket ada dua 

yaitu tertutup dan terbuka, angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket tertutup yakni angket yang sudah disediakan jawabannya, sehingga 
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responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung (sugiyono, 2008: 

142). 

Dalam penelitian ini angket ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

minat belajar peserta didik pada pelajaran fisika. Yang mana butir pertanyaan 

dalam angket dikembangkan dalam indikator berdasarkan teori yang relevan. 

Selanjutnya, pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan skala likert. 

Menurut Ridwan dan Sunarto skala likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial (Riduwan & Sunarto, 2009: 20). Jawaban dari setiap 

butir pernyataan memiliki tingkatan dari yang sangat positif sampai kesangat 

negatif, yang berupa kata-kata dengan skor dari tiap pilihan jawaban atas 

penyataan sebagai berikut: 

a. Skor 4: untuk jawaban sangat setuju 

b. Skor 3: untuk jawaban setuju 

c. Skor 2: untuk jawaban tidak setuju 

d. Skor 1: untuk jawaban sangat tidak setuju  

Angket pada penelitian ini dijawab secara langsung dalam bentuk 

pernyataan pada peserta didik yang terlebih dahulu dilakukan uji instrumen. 

3.4.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis data yang berupa catatan, transkip, dokumen, gambar, dan buku 

(Sukmadinata, 2006, h. 220). Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui 
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sesuatu dengan melihat transkip atau rapor peserta didik yang dijadikan sebagai 

penunjang penelitian. 

3.5  Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam 

arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (V. Wiratna, 

2014, h. 76). Pengujian instrumen pada penelitian ini yaitu validitas dan reliabilitas. 

3.5.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Sebuah instrument dikatakan valid 

apabila dapat menggungkapkan data dari variabel yang diteliti dengan tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud 

(Suharsimi Arikunto, 2010, h 144-145). 

Uji validitas yang dilakukan menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Pearson yang dikenal dengan korelasi product 

moment, rumusnya adalah: 

    
  ∑     ∑ ∑  

√[ ∑     ∑   ][ ∑     ∑   ]
 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

n    = Banyaknya peserta 

∑X = Jumlah skor item 
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∑Y = Jumlah skor total 

∑X
2
 = Jumlah kuadrat skor item 

∑Y
2
 = Jumlah kuadrat total item 

∑XY = Hasil perkalian antara skor item dan skor total 

(Anas, 2007, h. 181). 

Ketentuan soal valid atau tidak valid dapat dilihat ketentuannya 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Ketentuan Uji validitas 

Interval Validitas Kriteria 

0,80 <rxy≤ 1,00 Sangat Valid 

0,60 <rxy≤ 0,80 Valid 

0,40 <rxy≤ 0,60 Sedang  

0,20 <rxy≤ 0,40 Tidak Valid 

0,00 <rxy≤ 0,20 Sangat Tidak Valid 

Sumber: Anas, 2007, h. 181 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik. Ungkapan yang menyatakan bahwa instrument harus reliable 

sebenarnya mengandung arti bahwa instrument tersebut cukup baik sehingga bisa 

mengungkap data yang dapat dipercaya (Suharsimi Arikunto, 2010, h 154-155). 

Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Alfa Cronbach, yaitu: 

    [
 

   
] [   

∑   
 

  
 

] 

Keterangan: 

r11       = Reliabilitas secara keseluruhan 

k       = Jumlah soal yang valid 
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∑σt
2 
= Total nilai varian soal 

σi
2       

= Nilai varian total 

(Anas, 2007, h. 253) 

Untuk melihat reliabilitas soal tes, dapat dilakukan dengan 

membandingkan koefisien reliable r11, dengan koefisien korelasi tabel 

rxytabel dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Ketentuan Uji Reliabilitas 

Interval Reliabilitas Kriteria 

0,80 <r11≤ 1,00 Sangat Reliabel 

0,60 <r11≤ 0,80 Reliabel 

0,40 <r11≤ 0,60 Sedang  

0,20 <r11≤ 0,40 Tidak Reliabel 

-1,00 <r11≤ 0,20 Sangat Tidak Reliabel 

Sumber: Anas, 2007, h. 253 

Setelah diadakan uji validitas, maka selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas pada instrumen angket. Hasil uji reliabiltas yaitu 0,90 dan ini 

tergolong sangat reliabel. Untuk perhitungan lengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 4. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan digunakan instrument penelitian. Instrument penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan dihasilkan lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan 
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sistematis sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi,2006). Adapun instrumen yang 

digunakan yaitu angket, wawancara dan studi dokumentasi. 

1.6.1 Angket 

Angket berupa pengumpulan informasi dengan cara memberikan 

sejumlah pernyataan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden 

(Margono, 2007:171). Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket minat belajar yang mengukur minat belajar peserta didik terhadap 

pembelajaran fisika. Berikut kisi-kisi angket minat belajar peserta didik: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Minat Belajar Peserta Didik 

No Sub Indikator Indikator 
No 

Item 

1 

Ketertarikan 

untuk belajar 

Tertarik pada pelajaran fisika 1 

2 
Bersemangat saat pelajaran fisika 

berlangsung 
2 

3 
Mendengarkan penjelasan guru dengan 

baik 
3 

4 Mencatat semua yang dijelaskan guru 4 

5 Membaca buku mata pelajaran fisika 5 

6 

Tugas yang diberikan guru membuat 

peserta didik semakin tertarik dengan 

pembelajaran fisika 

6 

7 
Menyukai pelajaran fisika yang disertai 

dengan gambar 
7 

8 

Perhatian 

dalam belajar 

Memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

ketika guru menjelaskan 
8 

9 
Menyelesaikan tugas fisika dengan tepat 

waktu 
9 

10 
Setiap ada tugas fisika peserta didik 

langsung mengerjakannya 
10 

11 
Mengulangi pembelajaran fisika ketika 

dirumah 
11 

12 
Mengasah kemampuan dengan cara 

mengerjakan soal fisika yang tingkat 
12 
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kesulitannya beragam 

13 
Tekun belajar fisika supaya lulus dengan 

nilai yang memuaskan 
13 

14 
Menggunakan waktu belajar secara efektif 

dan efisien 
14 

15 
Memanfaatkan waktu luang untuk belajar 

fisika 
15 

16 
Berusaha mendapatkan hasil belajar fisika 

yang lebih baik dari pada sebelumnya 
16 

17 
Mempersiapkan buku pelajaran fisika 

ketika guru memasuki kelas 
17 

18 

Keterlibatan 

peserta didik 

Mengemukakan pendapat ketika berdiskusi 18 

19 
Berdiskusi dengan teman kelompok terkait 

materi 
19 

20 
Mengerjakan sendiri tugas yang diberikan 

guru 
10 

21 
Bertanya kepada guru ketika ada materi 

yang tidak dipahami 
21 

22 
Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 
22 

23 
 mengerjakan soal di depan dan 

menjelaskan ke teman yang lain 
23 

24 

pengetahuan 

pesera didik 

Menyelesaikan tugas fisika dengan 

kemampuan saya sendiri 
24 

25 
Berusaha mencari informasi materi fisika 

yang kurang saya pahami 
25 

26 

Berusaha mendapatkan nilai yang baik 

pada setiap ulangan dan tugas yang 

diberikan 

26 

27 
Menggunakan alat peraga untuk membantu 

memahami materi fisika yang di pelajari 
27 

28 
Membuat ringkasan dari materi pelajaran 

yang dijelaskan guru 
28 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan kisi-kisi tersebut maka akan disusun lembar angket minat 

belajar peserta didik dengan menggunakan skala pengukuran sikap yakni skala 

likert dengan 4 kemungkinan jawaban. Angket ini terdiri dari 28 pernyataan 
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yang di berikan. Dalam pernyataan tersebut peneliti memberikan 4 pilihan 

jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak 

setuju (STS). Peserta didik hanya diperbolehkan menjawab satu pilihan 

jawaban. 

1.6.2 Dokumentasi 

    Dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dan 

informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumentasi 

ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber 

nonmanusia. Salah satu bahan dokumenter adalah foto nilai raport. Foto 

tersebut bermanfaat sebagai sumber informan untuk melihat hasil belajar fisika 

peserta didik. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis untuk mencari dan mengatur 

transkip data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menyajikan pada orang 

lain (Paul, 2010, h. 103). Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

1.7.1 Statistik Deskriptif 

 

Pada statistik deskriptif ini digunakan analisis persentase untuk 

mengetahui seberapa besar persentase yang didapatkan oleh obyek yang diteliti. 

Setelah memperoleh semua data dari variabel penelitian, untuk mengetahui 

persentase dari masing-masing variabel maka digunakan rumus sebagai berikut: 
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 P = 
 

 
   100% 

Keterangan: 

P    = Persentase yang diperoleh 

n    = Jumlah skor yang diperoleh 

N = Total skor maksimum 

 

Selanjutnya, hasil analisis yang diperoleh akan digunakan untuk 

mengetahui kategori atau kriteria obyek yang diukur. Untuk menentukan 

kategori maka harus diketahui rentang skor atau lebar interval untuk 

penentuan kategori tersebut. Adapun rumus yang digunakan, yaitu: 

Lebar Interval =                            

                               
 

(Zen, 2010).  

Dari perhitungan yang menggunakan rumus di atas maka dapat diketahui lebar 

interval dengan kategori yang telah ditetapkan. Kategori dalam penelitian ini 

ditentukan oleh peneliti yang terdiri dari 4 kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, 

sedang, dan rendah untuk variabel independen. sedangkan untuk variabel 

dependen kategorinya terdiri dari 4 juga, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan 

rendah. Untuk perhitungan selengkapnya dapat lihat pada Lampiran 8. 

1.7.2 Statistik Inferensial 

 

Pada analisis statistik inferensial ini, analisis yang digunakan yaitu 

uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pada uji asumsi klasik 

menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Sedangkan pada 
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pengujian hipotesis menggunakan analisis uji regeresi linear sederhana 

yang didalamnya terdapat uji parsial (uji t). 

1.7.2.1 Uji Normalitas 

 

Menurut Imam Ghazali (2011), uji normalitas adalah pengujian 

data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak 

(Ari & Abdullah, 2013, h. 82). Dalam penelitian ini, untuk  

mengetahui kenormalan distribusi data maka digunakan uji normalitas 

Kolmogorov Smirnov melalui SPSS versi 16. Adapun dasar 

pengambilan keputusan untuk uji normalitas, yaitu: 

H0 : Nilai signifikansi < nilai probabilitas (0,05) atau Nilai 

signifikansi < nilai residual maka data tidak terdistribusi 

normal. 

H1 : Nilai signifikansi > nilai probabilitas (0,05) atau Nilai 

signifikansi > nilai residual maka data terdistribusi normal. 

1.7.2.2 Uji Linearitas 

 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing- 

masing variabel pada penelitian mempunyai hubungan yang linear 

secara signifikan atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan program 

SPSS versi 16 untuk menguji linearitas variabel. Adapun dasar 

pengambilan keputusan dalam uji linearitas ada dua yaitu 

membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 atau membandingkan 
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nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Jika membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 maka 

pengambilan keputusannya, yaitu: 

1. Jika nilai Deviation from Linearity Signifikansi > 0,05 maka ada 

hubungan yang linear secara signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

2. Jika nilai Deviation from Linearity Signifikansi < 0,05 maka 

tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

Jika membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel maka 

pengambilan keputusannya, yaitu: 

1. Jika Fhitung < Ftabel maka ada hubungan yang linear secara 

signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

2. Jika Fhitung > Ftabel maka tidak ada hubungan yang linear 

secara signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

1.7.2.3 Uji Parsial (t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus yang 

digunakan, yaitu: 
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Keterangan: 

r   = Jumlah variabel independen/bebas 

n   = Jumlah data 

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji t ada 2 yaitu 

berdasarkan membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05 

atau membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika membandingkan nilai 

signifikansi dengan probabilitas 0,05 maka pengambilan keputusannya, 

yaitu: 

1. Jika nilai signifikansi > probabilitas 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y. 

2. Jika nilai signifikansi < probabilitas 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel 

Y. 

 Jika membandingkan nilai thitung dengan ttabel maka 

pengambilan keputusannya, yaitu: 

1. Jika thitung  <  ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti tidak 

ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

2. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti ada 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 


