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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penilitian yang akan mengkaji tentang 

pengaruh penggunaan android dan E-learning terhadap motivasi belajar 

Mahasiswa Fisika IAIN Kendari. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif hal ini berdasarkan dari definisi pendekatan kuantitatif dan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang banyak 

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya (Suharsimi Arikunto, 

2010, h. 12).
 
 

Metode penelitian ini adalah metode survey yaitu penelitian ilmiah 

yang datanya dikumpulkan dari sampel. Penelitian ini dirancang untuk 

bagaimana peneliti mendeskripsikan apa yang telah dia dapatkan setelah 

melakukan observasi. Penelitian ini merupakan penelitian dimana peneliti 

tidak melakukan perlakuan apapun terhadap responden hanya memberikan 

angket atau kuisioner untuk mengetahui atau menjawab apa-apa yang telah 

disebutkan pada rumusan masalah. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kampus Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara. Tepatnya di kecamatan Baruga, Jln. 

Sultan Qaimuddin No.17. Pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021. 
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3.3 Variabel dan Desain Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Istilah variabel merupakan istilah yang selalu ada dalam semua jenis 

penelitian. F.N Keliger seperti yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto menyebut 

variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalan jenis kelamin dan 

insaf dalam konsep kesadaran. Variabel adalah suatu yang dijadikan objek 

pengumpulan data dalam penelitian.  

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 

variabel yaitu:  

1. Independen variabel atau variabel bebas yaitu variabel yang kemunculan atau 

keberadaanya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam penelitian ini adalah 

penggunaan android dan E-learning. 

2. Dependen variabel atau variabel terikat yaitu variabel yang kemunculannya 

disebabkan oleh variabel lain dalam penelitian ini adalah motivasi belajar 

mahasiswa. 

 

3.3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan 

antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dengan desain yang 

baik peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran 

tentang baigaiman keterkaitan antara variabel yang ada dalam konteks penelitian 

dan apa yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti dalam melaksanakan 
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penelitian (Sukardi, 2011, h. 184). Adapun model desain penelitian yang 

digubnakan adalah paradigm ganda dengan 2 variabel independen dan satu 

variabel dependen (Riduwan, 2014, h. 238). 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penjelasan tentang variabeldi 

atasmaka dapat digambarkan bagan model konseptual penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Bagan Model Konseptual Penelitian 

3.4 Populasi dan Sampel 

Pembahasan mengenai populasi akan menjelaskan mengenai besar 

populasi dan penentuan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Di bawah 

ini merupakan penjelasan lebih mendalam mengenai populasi dan sampel. 

 

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

Variabel X 1 

Adroid 

Variabel X2 E-

learning 

Variabel Y 

Motivasi Belajar 
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penelitiannya merupakan penelitian populasi. Salah satu hal yang paling 

penting dalam penelitian adalah menentukan objek yang akan diteliti. Karena 

penelitian mengambil kesimpulan tentang subjek tersebut secara keseluruhan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa fisika IAIN 

Kendari yang berjumlah 86 orang. 

 

3.4.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diselidiki atau dapat juga 

dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk (Miniatur population). 

Dengan kata lain, jika seluruh anggota populasi diambil semua untuk 

dijadikan sumber data, maka cara ini disebut sampel. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu pemilihan 

sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dipilih sesuai 

dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian 

(Margono, 2004, h. 128).  

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk memilih 

mahasiswa Program Studi Tadris Fisika angkatan 2017 dan angkatan 2018 

yang berjumlah 50 orang. Kedua angkatan ini dipilih karena kualifikasinya 

yang sesuai dengan kriteria sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, atau 
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dengan kata lain, ini adalah angkatan di mana penulis menemukan masalah 

yang dinyatakan sebelumnya di latar belakang. 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara peneliti 

mengumpulkan data selama penelitian, pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner 

atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. (Sugiyono, 2012 :142). Adapun responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa program studi tadris fisika IAIN Kendari angkatan 2017 dan 

2018. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan bentuk tertutup 

dan bersifat langsung karena responden tinggal memilih jawaban yang sesuai 

dengan pendapatnya. Dalam penelitian ini, kuisioner dilakukan untuk 

pengumpulan data tentang motivasi belajar. Kuisioner diberikan kepada 

responden dan berupa daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan dan responden 

memberikan jawaban pada kolom yang telah disediakan dengan member tanda 

centang (√) pada jawaban yang sesuai.  
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3.6 Instrumen Penelitian 

Penggunaan instrumen dilakukan untuk mendukung proses 

mengumpulkan data dan memperoleh data yang diinginkan, instrumen yang 

digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah kuisioner dan wawancara. 

Yang mana butir pertanyaan dalam angket dikembangkan dalam indikator 

berdasarkan teori yang relevan dengan masing-masing variabel penelitian. 

Selanjutnya, pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan skala likert. 

Menurut Ridwan dan Sunarto yaitu skala likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial (Riduwan & Sunarto, 2009, h. 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 selalu 

b. Skor 3 : untuk jawaban sering kali 

c. Skor 2 : untuk jawaban kadang-kadang  

d. Skor 1 : untuk jawaban tidak pernah 

Kemudian dari data yang dihasilkan oleh angket maka akan dilakukan 

pengkategorian penggunaan dari setiap variabel. Adapun pengkategoriannya 

adalah dengan 3 kategori didasarkan dari data yang terdistribusi secara normal 
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dan data yang tidak terdistribusi secara normal (Santoso,2001). Selanjutnya 

disajikan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 3.1 : Penentuan 3 Kategori 

Klasifikasi Data Terdistribusi Normal Data Tidak 

Terdistribusi Normal 

3 Kategori 

Tinggi  Data > Mean+Sd Data > Q1 

 

Sedang Mean+SD ≤ Data ≤ Mean-SD Q1 ≤ Data ≤ Q3 

Rendah Data < Mean-SD Data < Q1 

 

 

 

Berdasarkan tabeldi atasklasifikasi data dibagi atas 3 kategori. Jika data 

berdistribusi normal menggunakan pendekatan mean dan standar deviasi (𝑆𝐷), 

sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal menggunakan pendekatan 

kuartil (𝑄1, 𝑄2, 𝑄3). Pada penelitian ini data dikategorikan menjadi 3 kategori 

menggunakan pendekatan mean dan standar deviasi (𝑆𝐷). 

 

3.6.1 Uji Instrumen Penelitian  

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila dapat menggungkapkan data dari variabel yang 

diteliti dengan tepat. Tibnggi rendahnya validitas instrument 
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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 : 

rxy = 
     (  )(  )

√ *      (  )
 +  {      (  )

 }
                                     (1) 

Keterangan:  

rxy : angka indeks korelasi “r” product moment 

n : jumlah responden 

         : penjumlahan hasil perkalian antar skorx dan skor y 

          : penjumlahan seluruh skor x 

        : penjumlahan seluruh skor y 

       : jumlah seluruh x
2 

       : jumlah seluruh y
2 

(  )
  : jumlah seluruh (  )

  

(  )
  : jumlah seluruh (  )

  

Angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan 

angka tabel korelasi r, apabila rhitung > rtabel maka butir valid. 

Sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka butir tidak valid.  
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Uji validitas merupakan analisis untuk mengetahui apakah 

jumlah butir pertanyaan atau item mampu mengungkap variabel yang 

diungkapkan. Pengujian ini diukur dengan koefisien korelasi yang 

dibandingkan dengan nilai tabel korelasi product moment. 

 

b. 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 : 

ri  = 
 

(   )
 {  

   
     

   
  
}                                                    (2) 

Keterangan : 

ri              : Reliabilitas 

k          : bayaknya butir soal atau butir pertanyaan 

 𝑆 
     : variansi butir 
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 𝑆 
     : variansi total 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan SPSS 

versi 16. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat 

pengukur kuesioner yang telah disebarkan dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan karena kuesioner tersebut seharusnya memberikan hasil 

pengukuran yang relative konsisten dari ewaktu ke waktu. Tehnik yang 

digunakan untuk menguji reliabilitas ini adalah Teknik uji reliabilitas 

koefisien. Cronbach alfa (α). Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai α 

> 0,60. (Kurniawan, 2011 : 51). 

          

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 yang digunakan untuk 

mengetahui motivasi belajar mahasiswa adalah statistik deskriptif dengan 

persentase. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian (Sugiyoono, 

2012, h. 21). Sedangkan pengujian hipotesisnya menggunakan t-test karena 

penelitian ini menggunakan hipotesis deskriptif (Sugiyono, 2012, h. 212). 
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3.7.1 Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau 

tidak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus uji normalitas 

konglogrov-smirnov, dalam hal ini untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi dengan normal adalah jika signifikan lebih dari 0,05 (sign 

> 0,05). 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linear tidaknya 

hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Uji linearitas 

dilakukan sebagai Langkah awal untuk melakukan uji regresi linear 

ganda. Uji linearitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 

versi 16. 

Dalam pengambilan keputusan linearitas terdapat beberapa 

ketentuan berikut : 

1. Jika nilai Fhitung < Ftabel maka variabel mempunyai hubungan linear 

2. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka variabel tidak mempunyai hubungan 

linear 
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3. Jika nilai Deviation from linearity sig. < 0,05 maka ada hubungan 

yang linear secara signifikan antara variabel independent dengan 

variabel dependent. 

4. Jika nilai Deviation from linearity sig. > 0,05 maka tidak ada 

hubungan yang linear secara signifikan antara variabel 

independent dengan variabel dependent. 

 

3.7.2 Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, regresi 

linear merupakan sebuah prosedur hubungan matematis untuk 

mengukur ada tidaknya pengaruh dimensi-dimensi pada 2 atau lebih 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Perhitungannya dapat 

dilakukan dengan alat bantu software SPSS. Persamaan garis regresi 

linear berganda ditentukan sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + bn Xn  + e                                               (3) 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen prestasi belajar 

a = harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 
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didasarkan pada variabel independen bila (b+) maka naik, dan bila 

(b-) maka menurun 

X = variabel independen  

e = eror  

 

b. Uji Simultan (F) 

Analisis simultan ini digunakan untuk menentukan variabel 

bebas yang memiliki pengaruh secara bersama-sama yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan tidaknya suatu 

korelasi berganda ini maka dilakukan dengan menggunakan rumus uji 

F adalah : 

Fhitung = 
     

(    ) (     )
                                                    (4) 

Keterangan : 

F : Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel 

R
2
 : koefisien korelasi berganda yang telah ditemukan 

k : jumlah variabel bebas 

n : banyaknya sampel 

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk uji F adalah 

: 

1.) Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, ini 

berarti tidak terdapat pengaruh simultan oleh variabel X 
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dan Y. Dan jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Ini berarti terdapat pengaruh simultan oleh 

variabel X dan Y. 

2.) Cara singkat dan cepat untuk melihat signifikasi uji F, 

yaitu bila nilai Fhitung lebih besar dari 4. Maka H0 yang 

menyatakan b1 = b2 = 0 dapat ditolak pada derajat 

kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima H1 

yang mengatakan semua variabel independen secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

independen (Kuncoro, 2007, h. 83). 

 

c. Uji Parsial (t) 

Uji parsial yaitu uji statistik secara individual untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dengan menggunakan uji t. analisis secara parsial ini 

digunakan untuk menentukan variabel variabel bebas yang memiliki 

variabel hubungan paling dominan terhadap variabel bebas terikat 

sehingga digunakan uji t. Adapaun rumus yang digunakan yaitu :  

thitung  = r 
√   

√    
                                                             (5) 

Keterangan : 

 r : koefisien 
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n  : jumkah responden 

t : uji parsial 

adapun langkah-langkah yang digunakan untuk uji t adalah 

: 

1.) Jika thitung < ttabel maka H1 diterima dan H2 ditolak, ini 

berarti tidak terdapat pengaruh antar variabel X dan Y. 

Dan jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Ini berarti terdapat pengaruh antar variabel X dan Y. 

2.) Cara singkat dan cepat untuk melihat signifikasi uji t, 

yaitu bila melihat jumlah degree of reedom adalah 20 

atau lebih dan derajat kepercayaan 5%. Maka H0 yang 

menyatakan b1 = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar 

dari 2 ( dalam nilai absolute). Dengan kata lain, H1  

diterima yang menyatakan bahwa satu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen. 

 

d. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji Koefisien Determinasi adalah alat untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. 



44 
 

 
 

Nilai R
2
 yang kecil berartikemampuan variabel-variabel independent 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan 

sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel-variabel dependen.     (Ghozali, 2012 : 

97). 

 


