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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Metode Penelitian 

Penelitian ini hendak mengkaji pengaruh analisis dampak covid-19 

dalam dunia pendidikan. Jenis peneitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif 

yang berdasarkan atas angka-angka yang dikumpulkan untuk selanjutnya 

diinterpretasikan, hal ini untuk memberikan kemudahan penilaian tentang analisis 

dampak covid-19. 

3.2  Tempat Dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian dilaksanakan di SMAN 01 Bombana. Adapun waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021. 

3.3  Subyek Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, tentunya tidak akan lepas dari unsur Populasi 

dan Sampel. Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang 

diteliti. Populasi merujuk pada keseluruhan kelompok dari mana sampel-sampel 

diambil (Pujaji Setyosari, 2012. h.188). Singaribun dalam Iskandar menyebutkan 

bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-nit analisis yang memiliki 

ciri-ciri yang akan diduga. Pengertian lain dari populasi adalah himpunan yang 

lengkap dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita 

ketahui. Banyaknya individu atau elemen yang merupakan anggota populasi 

disebut sebagai ukuran populasi dan biasanya disimbolkan dengan huruf N.(Toha 

Anggoro, 2009.h.42) penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi 

terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
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peserta didik siswa(i) khusunya kelas XI MIPA 2  dengan jumlah peseta didik 

sebanyak 33 orang di SMAN 01 Bombana. Sampel adalah sebagian dari populasi 

yang diambil secara representative atau mewakili populasi yang bersangkutan atau 

bagian kecil yang diamati (Iskandar, 2009.h.69). Dengan kata lain sampel adalah 

sebagian kecil dari seluruh jumlah populasi sehingga sifat dan karakteristik 

populasi juga dimiliki oleh sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel 

adalah peserta didik kelas XI MIPA 2  di SMAN 01 Bombana 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengambilan sampel 

purposive/judgmental yaitu pengambilan sampel untuk sejumlah orang/objek 

yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan kategorinya (Raflan Pardude & 

Renhard Manurung, 2014.h.13). Menurut Arikunto apabila subyek penelitian 

kurang dari 100, lebih baik diambil seluruhnya, maka penelitian tersebut 

merupakan penelitian populasi ( Suharsimi Arikunto, 2006.h.134). 

3.4 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian di bidang apapun, tahapan-tahapan itu pada umumnya 

memiliki kesamaan, walaupun ada beberapa hal sering terjadi pemodifikasian 

dalam pelaksanaanya oleh peneliti sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi. 

3.4.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu menyusun rancangan 

penelitian. Penelitian yang diambil atau diangkat dari permasalahan atau 

peristiwa yang sedang berlangsung dan bisa diamati. Peneliti juga memilh 

lokasi yang dijadikan tempat penelitian. Namun sebelum melaksanakan 

penelitian, peneliti perlu meminta izin kepada Kepala Sekolah tempat yang 
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digunakan untuk meneliti. Peneliti juga perlu memilih atau menentukan 

narasumber atau responden. 

3.4.2  Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan observasi dengan memberikan 

instrumen penelitian berupa angket kepada responden dan melakukan 

wawancara kepada narasumber. Peneliti aktif dalam kegiatan memberikan 

instrumen utama dalam pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang 

banyak , peneliti membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan 

penelitian ini. 

3.4.3 Tahap Akhir Penelitian 

Pada tahap akhir penelitian yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap 

ini peneliti melakukan pengolahan dengan menganalisis data yang telah 

didapatkan secara bersamaan. Pengolahan data bisa dilakukan dengan 

mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus yang dikerjakan 

dan menyimpulkan hasil analisis data penelitian serta menyusun laporan 

penelitian. Pelaporan hasil penelitian dalam bentuk tulisan dan biasanya 

pendekatan kualitatif lebih cenderung menggunakan metode deskriptif. 

3.5  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adala subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Data yang diperoleh akan menjadi informasi baru yang dapat 

dimanfaatkan. Data menurut cara memperolehnya terbagi menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diambil 

oleh objek penelitian oleh peneliti perorangan. Data sekunder adalah data yang 
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tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 

koesioner atau angket dan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber 

data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan 

atau pernyataan peneliti baik secara tertulis maupun secara lisan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

3.6.1 Wawancara  

Wawancara dipergunakan untuk teknik mengumpulkan data ketika 

akan melakukan studi pendahuluan supaya menemukan permasalahan yang 

akan diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Pada 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Guru mata pelajaran 

Fisika XI MIPA 2 SMAN 01 Bombana yang berlokasi di Desa kastarib 

Kec.Poleang Kab.Bombana. Untuk peserta didik wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara mendalam untuk mendapatkan data dari hasil tes guna 

menggali informasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan 

3.6.2 Angket  

Angket adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan cara membuat daftar pertayaan atau pernyataan secacara tertulis 

kemudian akan diisi oleh responden dengan cara tertulis pula . Pada 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik 
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kelas XI MIPA 2 SMAN 01 Bombana yang berlokasi di Desa kastarib 

Kec.Poleang Kab.Bombana.  

Tabel 3.6.1  Kriteria Penskoran Instrumen 

 

3.7 Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian adalah 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. 

Pengujian instrument pada penelitian ini yaitu validitas dan reabilitas. Dalam 

penelitian ini instrumen yang diuji cobakan ialah angket. 

3.7.1. Uji Validitas 

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data yang 

didapatkan melalui instrumen penelitian (Dalam hal ini Kuisioner) akan 

mengukur apa yang ingin di ukur (Ma’ruf Abdullah. 2015 : 256). Untuk 

mengukur validitas dengan menghitung korelasi antara data pada masing-

masing pernyataan dan skor total dengan memakai rumus teknik korelasi 

product momen yang rumusnya, yaitu : 

Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 3 Setuju (S) 2 

Tidak Setuju (TS) 2 Tidak Setuju (TS) 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

4 
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Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N = Banyaknya peserta 

X  = Jumlah skor item 

Y  = Jumlah skor total 

2

 X  = Jumlah kuadrat skor item 

2

Y  = Jumlah kuadrat total item 

XY  = Hasil perkalian antara skor item dan skor total 

Dari perhitungan tersebut menghasilkan butir-butir valid dan yang 

tidak  valid : 

a. Jika  hitung    tabel  dengan taraf keyakinan 95%  maka pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. 

b. Jika  hitung  tabel dengan taraf keyakinan 95% maka pernyataan 

dinyatakan tidak valid. 

Pengujian validitas ini menggunakan peserta didik yang terkena 

dampak covid-19 terhadap proses pembelajaran yakni kelas XI MIPA 2 

SMAN 01 Bombana sebagai sampel untuk menguji apakah pernyataan item 

soal kuisioner yang telah dibuat layak untuk digunakan dalam studi kasus 

yang akan dilakukan, kemudian dilakukan wawancara kepada guru mata 

pelajaran fisika di kelas XI MIPA 2. 
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Pengujian validitas pada variabel  ini menggunakan program 

computer Microsoft Excel. Apabila  hitung lebih besar dari pada  tabel, dimana 

sampel yang diambil berjumlah N=31 dengan taraf signifikansi 5% maka 

 tabel adalah berikut hasil pengujian hasil validitas : 

Tabel 3.1 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Dampak Covid-19 Terhadap 

Pembelajaran 

No. Item Soal Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,165 0,344 Tidak Valid 

2 0,561 0,344 Valid 

3 0,783 0,344 Valid 

4 0,650 0,344 Valid 

5 0,355 0,344 Valid 

6 0,668 0,344 Valid 

7 0,586 0,344 Valid 

8 0,747 0,344 Valid 

9 0,656 0,344 Valid 

10 0,439 0,344 Valid 

11 0,367 0,344 Valid 

12 0,790 0,344 Valid 

13 0,541 0,344 Valid 

14 0,556 0,344 Valid 

15 0,006 0,344 Tidak Valid 

 

Menurut hasil pengujian validitas di atas, tiga belas pernyataan item 

soal dinyatakan valid karena  hitung lebih besar daripada  tabel adalah 0,344 

dan 2 pernyataan item soal dinyatakan tidak valid karena  hitung variabel 
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dampak covid-19 terhadap pembelajaran pada materi Fluida Statis telah 

dinyatakan Valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data. 

3.7.2  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu instrumen apabila diteskan 

kepada subjek yang sama (Suharsimi. 2012:104). Banyak rumus yang 

digunakan untuk mengukur reliabilitas diantaranya adalah rumus Cronbach’s 

Alpha.Rumus ini digunakan untuk mencari nilai Cronbach,s Alpha yang 

skornya antara 1 dan 0. Reliabilitas pada penelitian ini dapat dihitung dengan 

rumus : 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas secara keseluruhan 

k = Jumlah soal yang valid 

∑σt
2
 = Total nilai varian soal 

σi
2
 = Nilai varian total 

Ketentuan yang berlaku adalah nilai alpha>0,60; data kuesioner 

dapat dikatakan reliable. 

Tabel 3.2  

Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel  Cronbach’s 

Alph 

Keterangan 

1 Dampak Covid-19 

Terhadap Pembelajaran 

Fisika 

0,714300183 Reliabel 
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Menurut  hasil pengujian dari variabel diatas dinyarakan bahwa 

variabel dampak covi-19 terhadap pembelajaran reliabel atau dapat dipercaya 

karena nilai Cronbach’s Alpha masing-masing variabel tersebut lebih besar 

dari 0,60. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang mencoba 

menganalisis dan memberikan gambaran secara terperinci. Data dianalisis secra 

deskriptif agar dapat diketahui penggunaan internet sebagian sumber belajar 

selama pandemi covid-19 khusunya pada mata pelajaran fisika. 

3.7.1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah analisis yang dilakukan untuk pengumpulan 

data dengan cara menghimpun data dengan fokus penelitian, setelah data 

terkumpul baru dilakukan proses klasifikasi atau pemelihan terhadap data 

tersebut. langkah langkah yang dilakukan dalam reduksi data diantaranya 

yaitu, menggolongkan atau mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan 

malalui uraian singkat, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. Tahap-tahap reduksi data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengelolahan Hasil Angket 

a. Menjumlahkan hasil angket yang diperoleh oleh peserta didik 

b. Menentukan kategori dampak covid-19 terhadap pembelajaran, 

dengan cara menggunakan rumus : 
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Kategori Skor : Nmaksimal-Njumlahminimal/Jumlah Nilai 

Atas dasar tersebut maka untuk variabel dampak covid-19 terhadap 

pembelajaran diperoleh nilai terendah 36 dan nilai tertingginya adalah 

56, maka kelas interval sebesar 56-36 = 20/4=5, maka dengan 

demikian untuk menilai dampak covid-19 terhadap pembelajaran 

peneliti tentukan sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria Dampak Covid-19 Terhadap Pembelajaran 

Nilai Kategori 

51-56 Sangat Berdampak 

46-50 Berdampak 

41-45 Tidak Berdampak 

36-40 Sangat tidak berdampak 

 

Analisis peniliaian kategori analisis dampak covid-19 diukur 

berdasarkan skor dari setiap indikator, dengan rumus: 

 Nilai = 
                          

                    
 x 100%  

2. Analisis Hasil Wawancara  

Mengumpulkan hasil wawancara Guru mata pelajaran Fisika di SMAN 

01 Bombana. Hasil wawancara disederhanakan ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan dimengerti. 

 

3.7 Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan penarikan  kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam tahap ini 
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data yang disajikan  merupakan data hasil dari tes diagnostik dalam bentuk hasil 

kuesioner atau angket dan wawancara. 

Data hasil tes diagnostik disajikan dalam  bentuk tabel kategori tingkat 

dampak covid-19 terhadap pembelajaran peserta didik pada Materi Fluida Statis. 

Sedangkan hasil kuesioner atau angket disajikan pula dalam bentuk tabel dengan 

kategori faktor-faktor kesulitan belajar peserta didik pada konsep Fluida Statis 

yang terdiri dari faktor dalam diri, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat. 

3.9. Penarikan kesimpulan  

Prosedur penarikan kesimpulan didasarkan pada data informasi yang 

tersusun pada bentuk yang terpola pada penyajian data. Dengan cara 

membandingkan hasil wawancara dan hasil kuesioner atau angket maka peneliti 

dapat melihat dan menentukan  kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian  

karena penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari 

objek penelitian dalam hal ini peneliti dapat mengetahui kesulitan belajar Fisika 

peserta didik pada materi Fluida Statis di kelas XI SMA Negeri 01 Bombana. 

3.10 Pengecekan Keabsahan Data  

Menurut Sugiyono (2014) dalam penelitian perlu ditetapkan  pengujian 

keabsahan data untuk menghindari data bias atau tidak valid. Triangulasi dalam  

pengujian  keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Arifatul, 

2015, h. 273-274) 
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3.10.1 Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek 

kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari 

lapangan penelitian melalui beberapa sumber. 

3.10.2 Triangulasi teknik dilakukan dengan  mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda.   

3.10.3 Triangulasi waktu dilakukan  untuk membuktikan apakah data yang 

diperoleh dapat konsisten pada waktu yang berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


