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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan metode survey yaitu penelitian yang sumber data dan informasi 

utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan 

menggunakanan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh satu variabel dengan variabel yang 

lain, variabel terdiri atas dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

    Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Kendari Kelas X dan XI 

tahun ajaran  2020/2021 dengan alamat Jl. Brigjen Katamso, Baruga, Kota 

Kendari. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 

2021. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.3.1 Populasi 

 Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sedangkan Sugiyono mendefinisikan populasi sebagai  

wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 

Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 
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didik Kelas X dan XI di SMA Negeri 5 Kendari, sebanyak 360 peserta 

didik yang terdiri dari 10  kelas pada tahun ajaran 2020/2021.  

Tabel 3.1 Keadaan populasi penelitian 

No. Kelas Jumlah     

Kelas X  Kelas XI Kelas X  Kelas XI  

1. X MIPA 1 XI MIPA 1 37  37 

2. X MIPA 2 XI MIPA 2 36 36 

3.  X MIPA 3 XI MIPA 3 36 35 

4. X MIPA 4 XI MIPA 4 36 36 

5. X MIPA 5 XI MIPA 5 36 35 

Total 360 

(Sumber: SMA Negeri 5 Kendari tahun 2020/2021)  

3.3.2 Sampel 

  Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasinya (Hadeli, 2006). Dalam penarikan sampel, peneliti 

menggunakan sistem  Stratified Random Sampling, digunakan apabila 

populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2011).  

 Untuk masing-masing sekolah yang menjadi sampel secara 

proporsional diambil dari jumlah peserta didik Kelas X dan XI SMA 

Negeri 5 Kendari dengan menggunakan rumus Taro Yamane dan 

Slovin sebagai berikut: 

1
2



Nd

N
n

 

Keterangan:  

n  = Jumlah sampel 

N  = Jumlah populasi 

d
2  

=
 
Presisi yang ditetapkan (Hamidi, 2010). 
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Diketahui jumlah populasi peserta didik Kelas X dan XI MIPA, N = 

360 orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar = 10%. Maka 

berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel (n) sebagai 

berikut: 

   
 

     
 

   

(   )(    )  
 

   

(   )(    )  
 

   

   
           

 Dengan demikian yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 78 responden. Untuk pengambilan sampel tiap kelas dapat 

menggunakan rumus  Stratified Random Sampling sebagai berikut: 

  
  

  
  

  
  

   
       

Keterangan: 

n  = Jumlah Sampel  

N1  = Jumlah Populasi Kelas  

N2  = Jumlah Populasi Keseluruhan 

N  = Jumlah Sampel yang ditentukan 

 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Setiap Kelas  

No. Kelas Persentase Rumus Jumlah 

sampel  Kelas X Kelas XI 

X XI 

1. X MIPA 1 XI MIPA 1 10% 
  

  

  
   

 

 

8 8 

2. X MIPA 2 XI MIPA 2 10% 8 8 

3. X MIPA 3 XI MIPA 3 10% 8 7 

4. X MIPA 4 XI MIPA 4 10% 8 8 

5. X MIPA 5 XI MIPA 5 10% 8 7 

Total  78 
(Sumber: SMA Negeri 5 Kendari tahun 2020/2021) 

 

3.4 Variabel dan Desain Penelitian 

3.4.1 Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu: 

1. Variabel terikat yaitu hasil belajar, dinyatakan dalam Y 
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2. Variabel bebas yaitu: 

1. Pembelajaran online dinyatakan dalam X1 

2. Minat belajar dinyatakan dalam X2 

3.4.2 Desain Penelitian 

 Adapun desain penelitian dapat dilihat pada skema berikut: 

 

 

 

  

 

  

Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian 

Keterangan: 

X1 : Pembelajaran Online 

X2 : Minat Belajar 

Y : Hasil Belajar Peserta didik Kelas X dan XI Ipa 

          :Pengaruh Pembelajaran Online terhadap Hasil Belajar Biologi 

peserta didik Kelas X dan XI SMA Negeri 5 Kendari.  

          : Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Biologi peserta 

didik kelas X dan XI di SMA Negeri 5 Kendari 

          : Pengaruh Pembelajaran Online dan Minat terhadap Hasil Belajar 

Biologi peserta didik kelas X dan XI di SMA Negeri 5 Kendari  

  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang tepat, kemudian dilanjutkan dengan 

menyusun alat pembantunya yang disebut instrument. Dalam penelitian 

 

 

 
 

Y 

 

X2 
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menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu angket atau kuesioner 

dan dokumentasi. 

1. Angket atau Kuesioner 

  Angket atau kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Angket 

tersebut berisi pertanyaan yang ditujukan kepada peserta didik 

Kelas X dan XI SMA Negeri 5 Kendari tahun ajaran 2020/2021 

selaku responden. Sejumlah pertanyaan tersebut mencakup variabel 

pembelajaran online dan minat belajar. Jenis angket yang 

digunakan yaitu angket tertutup dimana responden tinggal memilih 

jawaban-jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner tersebut. 

Pengukuran angket menggunakan Skala Likert yang dimodifikasi 

menjadi empat alternatif jawaban untuk menentukan skor 

instrument dan menghindari jawaban yang ragu dari responden 

juga keperluan analisis kuantitatif. Persepsi peserta didik terhadap 

pembelajaran online dan minat yaitu banyaknya kendala yang 

dihadapi peserta didik pada saat proses pembelajaran online 

sehingga pembelajaran kurang efektif yang menyebabkan minat 

belajar peserta didik menurun. 

2. Dokumentasi  

  Dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 
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notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2014). 

Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan nilai hasil 

ulangan harian  biologi peserta didik.  

3.5.2 Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2014) “ Instrumen merupakan alat 

pada waktu penelitian menggunakan suatu metode”. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar kuesioner (angket) untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informasi yang dimaksud 

adalah pembelajaran online dan minat terhadap hasil. Penyusunan 

instrumen berdasarkan pada kerangka teori yang kemudian 

dikembangkan dalam indikator-indikator yang selanjutnya dituangkan ke 

dalam butir-butir pernyataan. Pengukuran angket menggunakan Skala 

Likert yang dimodifikasi menjadi empat alternatif jawaban untuk 

menentukan skor instrumen dan menghindari jawaban yang ragu dari 

responden juga keperluan analisis kuantitatif. Responden kemudian 

melingkari jawaban pada kolom jawaban yang tersedia. Skor setiap 

alternatif jawaban yang diberikan oleh responden pada pernyataan positif 

(+) dan pernyataan negatif (-) sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Skala Likert 

No. Pembelajaran 

Online (X1) 

Minat Belajar  

(X2) 

Skor untuk 

Pernyataan 

positif Negatif 

1. Sangat Setuju (SS) Sangat Sering (SSR) 4 1 

2. Setuju (S) Sering (SR) 3 2 

3. Cukup Setuju (CS) Kadang (KD) 2 3 

4. Tidak Setuju (TS) Tidak Pernah (TP) 1 4 
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Pembelajaran Online 

No 

 

Indikator No Item Jumlah 

Positif Negatif 

1. Strategi instruksional 

dalam pembelajaran 

7,8,9,10,11

,13,14,15,2

5,28,29,30, 

12,16,17,1

8,19,26,27 

19 

2. Sikap peserta didik hadapi 

pembelajaran online 

1,2,3,5,6 4 6 

3. Semangat belajar peserta 

didik 

20,21,22,2

3 

24 5 

Jumlah 30 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Minat Belajar 

No   Indikator No Item Jumlah 

Positif  Negatif 

1. Pengetahuan peserta didik 

dalam belajar 

1,2,3,4,6,8 5,7 8 

2. Ketertarikan peserta didik 

terhadap belajar 

9,10,11,15 12,13,14 7 

3. Perhatian peserta didik 

dalam proses pembelajaran 

18,19,20,2

1 

16,17,22,1

3 

8 

4.  Motivasi peserta didik 

dalam proses pembelajaran 

25,26,27,2

8,30 

24,29 7 

Jumlah 30 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen    

3.6.1 Validitas 

 Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevaliditas 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 diukur. Lebih lanjut Sugiyono menyatakan bahwa 

instrumen yang berbentuk tes harus memenuhi validitas konstruk dan 

validitas isi.  
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 Untuk menguji validitas konstruksi melalui judgement expres. 

Sedangkan validitas isi dalam hal ini untuk instrumen yang berbentuk 

tes penguji instrumen dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrument dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Setelah 

penguji konstruksi dan penguji isi, maka diteruskan dengan uji coba 

instrumen, selanjutnya dari hasil uji coba dilakukan analisis butir. 

Untuk menguji validitas setiap skor-skor yang dimaksud, dikolerasi 

dengan skor total. Skor butir dipandang sebagai nilai X dan skor total 

dipandang sebagai nilai Y, dengan demikian diperoleh indeks validitas 

tiap butir, maka dapat diketahui dengan pasti butir yang memenuhi 

syarat ditinjau dari validitasnya (Sugiyono, 2010). 

 Adapun untuk mengkorelasi skor tiap-tiap butir dengan skor 

totalnya digunakan korelasi product moment yang dikemukakan oleh 

Karl Pearson sebagai berikut: 

     
 (∑   )  (∑  ∑  )

√[ ∑     (∑  ) ][ ∑     (∑  ) ]
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

n = Banyaknya peserta 

∑X = Jumlah skor item 

∑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 (Sugiyono,2010). 

 

 Kriteria interpretasi koefisien validitas menurut Guilford 

(Suherman, 2003, h. 113) adalah sebagai berikut: 

 



44 
 

Tabel 3.6 Kriteria uji validitas 

Koefisien validitas Interpretasi 

0,90 ≤ rxy≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ rxy < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ rxy < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ rxy < 0,40 Rendah 

0,00 ≤ rxy < 0,20 Sangat rendah 

rxy < 0,00 Tidak valid 

 

Tabel 3.7 Hasil Analisis Uji Coba Angket Pembelajaran Online 

No. Kriteria Soal Nomor Soal Jumlah 

Soal 

1. Valid 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,1

8,19,20,21,22,23,24,25,25,28,30 

24 

2. Tidak valid 1,4,13,17,27,29 6 

 

Tabel 3.8 Hasil Uji Coba Angket Minat Belajar 

No. Kriteria Soal Nomor Soal Jumlah 

Soal 

1. Valid 1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,1

9,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 

25 

2. Tidak valid 3,5,14,18,24 5 

 

 

3.6.2 Reliabilitas  

 Reliabilitas adalah ketetapan suatu instrumen apabila diteskan 

kepada subjek yang sama (Arikunto, 2012, h. 104). 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  

 Kriteria interpretasi koefisien validitas menurut Guilford 

(Suherman, 2003, h. 139) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 Kriteria Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas Interpretasi 

0,90 ≤ r11≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,70 ≤ r11 < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤ r11 < 0,70 Sedang 

0,20 ≤ r11< 0,40 Rendah 

r11< 0,20 Sangat Rendah 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Data Deskriptif 

   Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Analisis deskriptif dimaksud untuk menjawab variabel bebas dan 

variabel terikat. Selain itu analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil belajar yang diperoleh siswa. Tujuan analisis 

deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu keadaan, untuk 

mengidentifikasi kecenderungan rata-rata tiap variabel digunakan rata-

rata ideal (Xi) dan simpangan baku ideal (Si) 

   
 

 
 (                                      ) 

   
 

 
 (                                      ) 

 Selanjutnya rata-rata tiap variabel yang diperoleh dapat 

dikonversikan secara kualitatif dengan criteria konversi yang 

ditunjukkan pada tabel berikut (Widoyoko, 2010). 
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      Tabel 3.10 Skala Interval dan Kategori 

Rentang Skor Kategori 

              Sangat Baik 

                          Baik 

                          Cukup 

                          Kurang 

              Sangat Kurang 

 
3.7.2 Analisis Inferensial 

      Dalam analisis statistik inferensial, digunakan uji normalitas data, 

yang bertujuan untuk mengetahui kenormalan data tentang pelaksanaan 

penelitian pengaruh pembelajaran online terhadap minat dan hasil 

belajar, kemudian digunakan uji regresi dan uji signifikan data. Analisis 

inferensial menggunakan aplikasi SPSS. 

3.7.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

          Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai 

prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas dilakukan 

sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang 

diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis yang digunakan 

untuk menguji normalitas data adalah dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov Test. Pemilihan metode ini didasarkan 

bahwa Kolmogorov-Smirnov Test merupakan metode yang paling 

umum digunakan untuk menguji normalitas data. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah berdistribusi normal atau 

tidak. 

   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. 

Pengujian ini menggunakan program SPSS. Jika hasil pengujian 

menunjukkan sampel berdistribusi normal maka uji beda yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik (T-test) 

(Santoso,  2012). 

2.  Uji Linearitas 

        Uji linearitas digunakan untuk memilih model regresi yang 

akan digunakan. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen 

terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Jika suatu 

model tidak memenuhi syarat linearitas maka model regresi linear 

tidak bisa digunakan. Untuk menguji linearitas suatu model dapat 

digunakan uji linearitas dengan melakukan regresi terhadap model 

yang ingin diuji. Aturan atau keputusan linearitas dapat dengan 

membandingkan nilai signifikansi dari deviation from linearity 

yang dihasilkan dari uji linearitas (menggunakan bantuan SPSS) 

dengan nilai alpha yang digunakan. Jika nilai signifikan dari 

Deviation From Linearity > alpha (0,05) maka nilai tersebut linear 

(Djazari, 2013). 
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3. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah ada dalam model analisis regresi, variabel 

terikat dan variabel bebasnya sudah terdistribusi secara normal 

atau belum. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terbukti 

ada multikolinearitas, sebaiknya salah satu independen yang ada 

dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang 

kembali (Santoso, 2010). 

 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat 

dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah 

mempunyai angka Tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 10, 

jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala 

multikolinearitas (Gujrati, 2012). Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

    
 

         
     atau               

 

   
 

4. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah di dalam model analisis regresi terdapat 

hubungan antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan 

waktu. Terjadi gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson 
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berada di bawah nilai-2 dan berada di atas nilai 2. Autokorelasi 

positif akan terjadi jika nilainya kurang dari -2 dan autokorelasi 

negatif akan terjadi jika nilainya lebih dari 2 sedangkan tidak 

akan terjadi gejala autokorelasi jika nilainya berada di antara -2 

dan 2 (Santoso, 2012). Uji dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson, dengan rumus: 

    
∑(       )

∑  
 

 

5. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model analisis regresi terdapat 

perbedaan antara varians residual dari satu pengamatan lainnya. 

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-

rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan variabel 

independen terhadap nilai absolut dari residual (error).  

3.7.2.2 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana dilakukan untuk menunjukkan 

besar pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel bebas 

(Y). (Sugiyono, 2010). 

        

  ∑  
∑  
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Keterangan: 

Y : Nilai yang diprediksikan 

a : Konstanta  

b : Koefisien Regresi 

X : Nilai Variabel Independen 

 

2. Uji Regresi Linear Berganda 

 Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear 

berganda. Analisis regresi linear berganda dimaksud untuk 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 

Jadi analisis regresi linear berganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal 2. Menurut Sugiyono persamaan 

regresi linear berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

                   

Keterangan: 

Y   = Variabel terikat 

a   = Koefisien konstanta 

b1, b2,  = Koefisien regresi 

X1, X2  = Variabel bebas  

ԑ   = Error, variabel gangguan (Sugiyono, 2014). 

3. Uji T 

  Analisis inferensial dilakukan dalam pengujian hipotesis 

untuk mengetahui apakah pembelajaran online dan minat 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 5 

Kendari. t Test atau t Student (disebut juga uji t) merupakan alat 

uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 

dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio 
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(Martono, 2010). Pengujian dengan menggunakanan t test ini 

tergolong dalam uji perbandingan (komparatif) yang bertujuan 

untuk membandingkan apakah rata-rata kedua kelompok yang 

diuji berbeda secara signifikan atau tidak. Adapun rumus t hitung 

yaitu: 

   
     

 

√ 

 

Keterangan : 

t = Nilai t yang dihitung 

X  = Nilai rata-rata (Mean) 

0  = Nilai yang dihipotesiskan 

s = Simpangan baku sampel 

n = Jumlah sampel. 

4. Uji F 

      Menurut Kuncoro (2009), uji F digunakan untuk menguji 

signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap 

variabel terikat. Merumuskan hipotesis:  

H0 : Seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap variabel terikat.  

H1 : Seluruh variabel berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

variabel terikat. 

5. Koefisien Determinasi (R)  

     Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui 

kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi 

dengan data sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, 
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maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh 

dengan mengkuadratkannya. Besarnya koefisien determinasi dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

        Kd = r
2 
x 100% 

 

Keterangan : 

Kd = Koefisien determinasi 

r2    = Koefisien korelasi 

 

 

  


