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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 menggunakan 

kuesioner atau angket sebagai instrument pengumpulan data. Penelitian ini akan 

menganalisis pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain, variabel yang 

dikasih terdiri atas dua macam yaitu variabel terikat dan variabel bebas. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan di MA Al-Barkah Sumber Jaya tahun 

ajaran 2020/2021 dengan alamat Ds. Sumber Jaya Kec. Lalembuu Kab. 

Konawe Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di MA Al-Barkah 

Sumber Jaya karenakan untuk memperoleh sumber data yang valid, yaitu 

tempat berlangsungnya aktivitas yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret – 

Juni 2021. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

        Populasi dalam penelitian ini adalah siswa X IPA, XI IPA dan XII IPA 

MA Al-Barkah Sumber Jaya Tahun ajaran 2020/2021 dengan jumlah 61 

siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel).  

3.3.2 Sampel 

        Tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total sampling. 

Total sampling adalah tehnik pengambilan sampel dimana jumlah sampel 

sama dengan jumlah populasi. Alasan pengambilan total sampling karena 

jumlah populasi yang kurang dari 100 sehingga seluruh populasi sebayak 

61 orang di jadikan sampel penelitan.  

Tabel 3.1 Distribusi Jumlah Subjek Penelitian 

No.    Kelas Jumlah Siswa 

1.      X IPA 19 orang 

2.      XI IPA 19 orang 

3.      XII IPA 23 orang 

Jumlah 61 orang 

Sumber: MA Al- Barkah Sumber Jaya 

3.4 Oprasional Variabel 

3.4.1 Jenis Variabel yang Diteliti 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu: 

a. Variabel terikat yaitu prestasi belajar, dinyatakan dalam Y 

b. Variabel bebas yaitu: 

1) Motivasi belajar dinyatakan dalam X1 

2) Minat belajar dinyatakan dalam X2 
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3.4.2 Pengaruh Antar Variabel 

 Adapun pengaruh anatar variabel dapat dilihat pada skema berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema hubungan antar variabel 

Keterangan: 

X1      :Variabel Motivasi Belajar 

X2      :Variabel Minat Belajar 

Y        :Prestasi Belajar  

           :Pengaruh Motivasi dan Minat Belajar secara sendiri-sendiri terhadap     

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Biologi siswa MA Al-Barkah Sumber 

Jaya. 

          :Pengaruh Motivasi dan Minat Belajar secara bersama-sama Terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Biologi siswa MA Al-Barkah Sumber 

Jaya. 

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang tepat  yang kemudian dilanjutkan dengan 

menyusun alat pembantunya yang disebut instrument. Dalam penelitian 

menggunakan  teknik pengumpulan data yaitu observasi, angket atau kuesioner 

dan dokumentasi. 

 

X1 

Motivasi Belajar 

X2 

Minat Belajar 

Y 

Prestasi 

Belajar 
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      1. Observasi  

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek yang diteliti (Muhidin dan Abdurrahman, 2011:19). Tujuan observasi 

pada penelitian ini adalah untuk mencari informasi tentang proses 

pembelajaran serta pencarian data prestasi siswa.  

2. Wawancara  

Wawancara menurut Nazir adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara si 

penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (pedoman wawancara) (Arifin, 2011: 168).  

Wawancara pada penelitian ini bersifat bebas artinya peneliti dapat 

bertanya apa saja yang terkait dengan penelitiannya. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan pada saat melakukan studi pendahuluan dan juga 

untuk mengetahui prestasi belajar yang terkait. 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab secara 

langsung, antara peneliti dan subjek yang menjadi sumber data. Sumber data 

dari wawancara ini adalah guru mata pelajaran Biologi MA Al-Barkah 

Sumberjaya (Nunung. S.Pd), dan siswa kelas X IPA, 

3. Angket  

Angket atau kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
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pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Angket tersebut berisi pertanyaan 

yang ditunjukan kepada siswa  MA Al-Barkah Sumber Jaya tahun ajaran 

2020/2021 selaku responden. Sejumlah pernyataan tersebut mencakup 

variabel Motivasi Belajar 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 lima alternatif jawaban 

untuk menentukan skor instrument dan menghindari jawaban yang ragu dari 

responden juga keperluan analisi kuantitatif. 

Tabel 3.2 Skor Alternatif Jawaban 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban Skor 

Selalu (SL) 5 Selalu (SL) 1 

Sering (SR) 4 Sering (SR) 2 

Jarang (J) 3 Jarang (J) 3 

Kadang-Kadang (KK) 2 Kadang-Kadang (KK) 4 

Tidak Perna (TP) 1 Tidak Perna (TP) 5 

           Sumber : Skripsi, Titin Purnama Sari Universitas Negeri Yogyakarta. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 2015: 188). 
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3.6.  Instrumen Penelitian 

3.6.1Kisi-kisi Instrumen Motivasi Belajar 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Belajar 

No Indikator No Item Jumlah 

1. Kesadaran melakukan belajar  1, 2, 

3,26,27,28,30 

7 

2. Memiliki kreativitas 4, 5, 6, 23 4 

3. Keinginan untuk mempunyai nilai yang 

bagus (prestasi) 

7, 8, 9, 10,29 5 

4. Memiliki tujuan tertentu 11, 12, 13 3 

5. Menyelesaikan tugas sesuai waktunya 14, 15, 16 3 

6. Tidak mudah bosan 17, 18, 19, 25 4 

7.  Mengerjakan tugas dengan maksimal 20, 21, 22, 24 4 

Jumlah 30 

 

3.6.2 Kisi-kisi Instrumen Minat Belajar 

Tabel 3.4Kisi-kisi Instrumen Minat Belajar 

No Indikator No Item Jumlah 

1. Keinginan siswa untuk belajar 1, 2, 3, 15, 18, 

22,26,29 

8 

2. Ketertarikan siswa terhadap belajar 4, 5, 14, 21, 

23,27,30 

6 

3. Perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran 

6, 7, 8, 17, 19, 

20, 24, 25,28 

9 

4. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran 

9, 10 2 

 

 

5. Tujuan akhir untuk memahami materi 

yang disampaikan 

11, 12, 13, 16 4 

Jumlah 30 

  

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrmen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 
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digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

di ukur. Lebih lanjut Sugiyono menyatakan bahwa instrument yang 

berbentuk tes harus memenuhi validitas kontruksi dan validitas isi. 

Untuk menguji validitas kontruksi melalui judgement exprest. 

Sedangkan untuk validitas isi, dalam hal ini untuk instrument yang 

berbentuk tes penguji instrument dilakukan dengan membandingkan antara 

isi instrument dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Sete;ah 

penguji konstruksi dan penguji isi, maka diteruskan dengan uji coba 

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

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

dikorelasikan dengan skor total. Skor butir dipadang 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 (Sugiyono, 2011). 

Adapun untuk mengkorelasikan skor tiap-tiap butir dengan skor 

totalnya digunakan korelsi Product moment yang dihitung dengan 

menggunakan Rumus sebagai berikut: 

 𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋 ∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 −  (∑ 𝑋)2][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

n = Banyaknya peserta 
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∑X = Jumlah skor item 

∑Y = Jumlah skor total 

∑X2 = Jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 = Jumlah kuadrat total item 

∑XY= Hasil perkalian antara skor item dan skor total 

Tabel 3.5 Hasil Analisis Uji Coba Angket Motivasi Belajar 

No. Kriteria Soal   Nomor Soal Jumlah Soal 

1. Valid 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,19 

20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 

26 

2. Tidak valid 4,26,27,28 4 

 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Uji Coba Angket Minat Belajar 

No. Kriteria Soal   Nomor Soal Jumlah Soal 

1. Valid 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,19 

20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 

26 

2. Tidak valid 26,27,28 3 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Sebuah alat ukur atau pernyataan dalam angket dikategorikan reliable 

(andal). Jika alat ukur yang digunakan dapat mengukur secara konsisten 

atau stabil meskipun pernyataan tersebut di ajukan dalam waktu yang 

berbeda. Uji reliabilitas dilakukan terhadap butir pernyataan atau 

pernyataan yang sudah valid. Pengujian ini dilakukan untuk mengatahui 

seberapa jauh hasil spengukuran tetap konsisten apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama: 

Tabel 3.7  Kriteria Reliabilitas 

Interval r11 Kriteria 

0,8 < r < 1,0 Sangat tinggi 

0,6 < r < 0,8 Tingi 

0,4 < r < 0,6 Cukup 

0,2 < r < 0,4 Rendah 

r < 0,2 Sangat rendah 
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Koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. koefisien reliabilitas instrumen dilakukan melalui 

program Excel. Variansi butir dan variansi total instrumen dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝜎𝑡
2

𝜎𝑖
2

] 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas secara keseluruhan 

k = Jumlah soal yang valid 

∑σt
2 = Total nilai varian soal 

σi
2 = Nilai varian total 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

          Penggunaan teknik analisis data secara deskriptif untuk memperoleh 

gambaran karakteristik penyebaran skor setiap variabel yang diteliti. 

Analisis deskriptif digunakan dalam hal penyajian data, ukuran sentral, dan 

ukuran penyebaran. Penyajian data menggunakan daftar distribusi 

frekuensi dan histogram. Ukuran sentral meliputi mean, median, dan 

modus. Ukuran penyebaran meliputi varians dan simpangan baku. 

3.8.2 Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis yang digunakan adalah uji normalitas. Uji 

normalitas galat taksiran regresi dengan menggunakan teknik Lilliefors 

danUji linearitas dengan menggunakan uji ANAVA. 

 



  

40 
 

Tabel 3.8Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Regresi 

Interval Koefisien Tingkat hubungan 

0,00-0,199 Sangat lemah 

0,20-0,399 Lemah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-0,1,00 Sangat kuat 

Sumber: Sugiono (2014: 250) 

3.8.3 PengujianHipotesisPenelitian 

       Terhadap hipotesis penelitian dilakukan pengujian dengan cara  

analisis regresi. 

3.8.4 Analisis Regresi 

       Analisis regresi perku dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar perubahan variabel Y, apabila variabel X juga berubah dalam 

satu satuan. Dengan analisis regresi didapatkan persamaan regresi 

baik regresi sederhana maupun regresi ganda. 

3.8.5 Analisis Regresi Sederhana 

Dengan menggunakan persamaan regresi, dapat melakukan 

prediksi besarnya perubahan nilai variabelY bila nilai variabel 

X telah di diketahui. 

Besarnya perubahan itu di tunjukan oleh koefisien regresi, 

yang di beri simbol “b”. Bila hanya satu variabel bebas, garis 

regresi untuk garis lurus mengikuti persamaan garis lurus atau 

persamaan regresi sederhana. 
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Untuk meyakinkan bahwa koefisien regresi tersebut 

bermakna atau tidak maka dilakukan uji keberartian regresi 

dan uji. 

Persamaan regresi dinyatakan mempunyai keberartian 

apabila dengan menggunakan perhitungan Anova Regresi 

dapat diperoleh perhitungan Fhitung >Ftabel dan tingkat 

signifikansi<0,05. 

Pengujian linearitas persamaan regresi dilakukan dengan 

menggunakan uji F dan tingkat signifikansi. Persamaan regresi 

dinyatakan linear apabila terbukti bahwa Fhitung<Ftabel dan 

tingkat signifikansi>0,05. 

3.8.6 Analisis Regresi Ganda 

    Regresi ganda adalah suatu tehnik khusus yang digunakan 

untuk menganalisis jenis model multivariate tertentu asumsi 

regresi ganda adalah bahwa ada dua hubungan yang rumit 

dalam sistem variabel yang sedang di kaji. 

 Perangkat statistik lain yang diperoleh dari analisis regresi 

ganda adalah sejumlah koefisien regresi. Koefisien regresi 

tersebut (kadang-kadang di sebut beta weights) sangat mirip 

dengan rentangan (extent) dan kemiringan (slope). Nilai 

mereka adalah tingkat perubahan Y apabila sebuah unit 

berubah dalam X-nya dengan menghilangkan perubahan yang 

dihasilkan oleh variabel bebas yang lain. Ada beberapa 
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kemiringan yang telah mengedalikan variabel lain dalam 

analisis. Apabila variabel-variabelyang tidak baku digunakan, 

koefisienya ditafsirkan sebagai kemiringan dengan unit-unit 

deviasi standar. 

       Perhitungan dilakukan,dengan alat bantu komputer. Program  yang 

digunakan adalah paket data analysis yang terdapat pada Microsoft Excel 

dan SPSS, dan secara manualuntuk pengujian hipotesis penelitian digunakan 

analisis regresi  yang meliputi. 

1) Regresi  sederhana;  

2)  Regresi Ganda. 

3.8.7 Hipotesis Statistik 

Hipotesis 1 

H0 : βyx1= 0; (X1 tidak berpengaruh terhadap Y) 

H1 : βyx1 ≠ 0; (X1 berpengaruh terhadap Y) 

 

Hipotesis 2 

 

H0 : βyx2 = 0; (X2tidak berpengaruh terhadap Y) 

H1 : βyx2 ≠ 0; (X2 berpengaruh terhadap Y) 

 

Hipotesis 3 

 

H0 : βyx1x2  = 0; (X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y) 

H1 : βyx1x2 ≠ 0; (X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


