
  

37 

BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan 
pendekatan deskriptif kuantitatif, dimana fenomena yang akan diteliti adalah 
dengan membagikan kuesioner untuk mengetahui bagaimana kualitas motivasi 
belajar, sikap ilmiah dan hasil belajar fisika peserta didik dan hubungannya secara 
parsial dan simultan.  

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 3) menjelaskan bahwa dalam 
penelitian deskriptif. peneliti tidak memberikan perlakuan khusus kepada obyek 
yang diteliti tetapi menjelaskan atau menggambarkan keadaan dan peristiwa yang 
terjadi secara apa adanya. Sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian survei 
digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 
buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya 
dengan membagikan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya 
(Sugiyono, 2008, h. 6).  

Dengan penelitian survei, peneliti menjelaskan atau menggambarkan  
hasil variabel yang diteliti berdasarkan data-data dari obyek yang diamati, 
kemudian data yang diperoleh tersebut diananlisis dan diambil kesimpulan 
sebagai hasil penelitian. Jenis ini dipilih karena peneliti bermaksud untuk 
menjelaskan atau menggambarkan bagaimana agar mengetahui motivasi belajar 
dan sikap ilmiah terhadap hasil belajar fisika peserta didik. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
3.2.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 10 Kendari. Pemilihan 
lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa sekaloh tersebut 
memiliki letak yang strategis untuk digunakan sebagai tempat penelitian. 
3.2.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil, sesuai dengan 
tahun ajaran 2021 yang akan dilaksanakan di SMAN 10 Kendari 

 3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono populasi merupakan suatu tempat generalisasi 
yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakter tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan 
(Sugiyono, 2010, h. 117). Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik 
kelas X SMAN 10 Kendari 
3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010, h. 118). 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah teknik purporsive sampling, yaitu anggota yang diambil sudah 
ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian dan mengabaikan peluang 
anggota lain dari anggota populasi yang tidak dipilih (Suarsimi Arikunto, 
2002, h. 117). Sampel yang diambil adalah kurang dari 100 responden yang 
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terdiri dari 28 peserta didik kelas X MIA 1 dan 30 peserta didik kelas X MIA 
3 SMAN 10 Kendari. 

 3.4 Teknik Pengumpulan data 
Adapun teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

penelitian lapangan, yaitu dengan mengamati secara langsung yang ada pada 
obyek penelitian dilapangan. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan teknik 
pengumpulan sebagai berikut: 

3.4.1. Angket (Kuesioner) 
Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Suharsimi, 2010, h. 
194). Pada penelitian ini angket atau kuesioner yang digunakan berupa 
angket atau kuesioner terstruktur, yaitu angket atau kuesioner yang disusun 
dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga responden hanya 
memberikan tanda pada jawaban yang dipilih (Suharsimi, 2012, h. 42). 
Metode ini dilakukan peneliti dengan memberikan sejumlah pertanyaan 
yang berkaitan dengan motivasi belajar dan sikap ilmiah peserta didik. 
Adapun pemberian nilai angket atau kuesioner adalah sebagai berikut: 
1) Jawaban sangat setuju diberi nilai 5 
2) Jawaban setuju diberi nilai 4 
3) Jawaban ragu-ragu diberi nilai 3 
4) Jawaban tidak setuju diberi nilai 2 
5) Jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1 
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3.4.2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan menganalisis 

data berupa catatan, transkrip, dokumen, gambar, dan buku (Sukmadinata, 
2006, h. 220). Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi 
daftar nama, jumlah peserta didik dan nilai ulangan semester genap peserta 
didik serta yang menjadi pupolasi dan sampel pada penelitian ini. 

 3.5   Uji Instrumen 
Kualitas data bergantung pada baik tidaknya instrumen pengumpulan 

data, sehingga diperlukan pengujian untuk mengetahui kualitas instrumen 
tersebut. Instrumen yang baik harus memenuhi dua prasyarat penting, yaitu 
validitas dan reliabilitas ( Arikunto, 2002, h. 144). 

3.5.1. Uji Validitas 
Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur validitas 

kuesioner adalah rumus product moment yang diajukan oleh Person. Alasan 
menggunakan rumus ini karena data yang diperoleh menggunakan angka. 
Rumus product moment adalah sebagai berikut: 

  
    


 ])(][)([ 2222 YYnXXn
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Keterangan: rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan y N = Banyaknya peserta  X  = Jumlah skor item  
 Y  = Jumlah skor total 

2X  = Jumlah kuadrat skor item 
2Y  = Jumlah kuadrat total item 

 XY  = Hasil perkalian antara skor item dan skor total 
(Arikunto, 2016, h. 67) 
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Ketentuan valid dan tidak validnya suatu angket atau kuesioner 
dapat dilihat ketentuannya sebagai berikut: 
1. Jika rxy hitung> rxy tabel maka angket atau kuesioner tersebut katakan valid 
2. Jika rxy hitung< rxy tabel maka angket atau kuesioner tersebut katakan tidak 

valid 
3.5.2. Uji Realibitas 

Untuk mengetahui reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan rumus alpha. Rumus alpha adalah: 





 




 
2
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Keterangan: r11 = Koefisien reliabilitas instrumen 

K = Banyak butir pertanyaan 
1 = Bilangan konstanta  2

b  = Jumlah varian nilai dari tiap-tiap butir instrumen 
 = Varian total 

     (Arikunto, 2002, h. 171) 
Untuk melihat angket atau kuesioner dikatakan reliabilitas, dapat 

dilakukan dengan membandingkan antara koefisien r11 dengan koefisien 
korelasi tabel rxy tabel dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Jika rxy hitung> rxy tabel maka angket atau kuesioner tersebut dikatakan 

reliabel 
2. Jika rxy hitung< rxy tabel maka angket atau kuesioner tersebut dikatakan tidak 

reliabel 
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3.6  Teknik Analisis Data 
3.6.1. Analisis Deskriptif Persentasi 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan setiap 
indikator pada masing-masing variabel yang memberikan gambaran 
mengenai responden penelitian dan variabel penelitian. Analisis deskriptif 
persentase yaitu membandingkan skor total dengan skor total maksimum. 
Persentase skor masing-masing responden dibandingkan dengan kriteria yang 
digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar dan sikap ilmiah. 

adapun rumus yang digunakan menentukan deskriptif presentase 
(DP) adalah sebagai berikut: 

= 100% 
Keterangan:  

DP = Deskritif persentase N = Nilai yang diperoleh N = Total responden 
   (Ali, 1993, h. 186) 
Uraian persentase yang diperoleh dengan skor terendah 1 dan skor 

tertinggi 5 , maka:  
1). Persentase maksimal : (5/5) x 100% = 100% 
2). Persentase minimum : (1/5) x 100% = 20% 
3). Rentang persentase  : 100% - 20%  = 80% 
4). Interval kelas persentase : 80% / 5   = 16% 
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Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.1 Kriteria Motivasi Belajar, dan Sikap Ilmiah 

Interval  Kriteria 84,00% - 100,00% Sangat Tinggi 68,00% - 83,00% Tinggi 52,00% - 67,00% Cukup 36,00% - 51,00% Rendah 20,00% - 35,00% Sangat rendah 
Sumber: Skripsi Dewi Kurnia Suci 2009 

3.6.2. Uji Prasyarat penggunaan Regresi 
Sebelum melakukan uji hipotesis dan analisis regresi berganda perlu 

dilakukan uji prasyarat. Uji prasyarat ini bertujuan untuk menguji apakah data 
berdistribusi normal dan model regresi yang digunakan sudah sesuai. Uji 
prasyarat analisis pada penelitian ini adalah menggunakan uji normalitas, uji 
linearitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 
1). Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel dependen dan variabel independen sama-sama memiliki distribusi 
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau 
mendekati normal (Ghozali, 2001, h. 74). Dalam penelitian, untuk mengtahui 
kenormalan distribusi data maka digunakan uji normalitas Kolmogorov 
Smirnov melalui Microsoft Excel (Ms - Excel). Adapun rumusnya sebagai 
berikut: 

 Z =  
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Keterangan: 
Z  = Tranformasi dari angka kenotasi pada distribusi normal 
Xi  = Angka pada data 
X   =  Rata-rata 
SD = Standar Deviasi 
Sedangkan rumus untuk uji signifikansinya adalah: 

| − | 
Keterangan: 
FT = Probabilitas komulatif nominal 
FS = Probabilitas komulatif empiris 

Syarat uji normalitas kolmogorov smirnov yaitu data kuantitatif, data 
tunggal (belum dikelompokan pada tabel distribusi frekuensi), dan untuk 
sampel beasr maupun kecil. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh tidak 
dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi seta sampelnya berjumlah 58 
orang. Taraf signifikansi yang digunakan peneliti yaitu 5% sehingga nilai 
pada kolmogorov smirnov dengan jumlah responden 58 adalah 0,172. Dasar 
pengambilan keputusan untuk uji normalitas, yaitu: 
H0 : Nilai signifikansi (0,172) < nilai probabilitas (0,05) atau nilai signifikansi 

(0,172) < nilai residual maka data tidak terdistribusi normal. 
H1 : Nilai signifikansi (0,172) > nilai probabilitas (0,05) atau nilai signifikansi 

(0,172) > nilai residual maka data terdistribusi normal 
2). Uji Linearitas 

Menurut Ghozali (2001: 77) pengujian ini digunakan untuk melihat 
apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau belum. Dalam 
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penelitian ini digunakan program SPSS versi 16 untuk menguji linearitas 
variabel. Hasil yang didapatakan menentukan teknik analisis regresi yang 
digunakan. Jika hasil uji linieritas menghasilkan data linier maka digunakan 
analisis regresi berganda, sedangkan jika datanya tidak linier maka regresi 
yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi non linier. Dasar 
pengambilan keputusan adalah jika koefisien deviasi> 0,05 maka hubungan 
antar variabel tersebut dikategorikan linier. Jika koefisien deviasi <0,05, 
maka hubungan antar variabel tersebut dikategorikan non linier. 
3). Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual dalam semua pengamatan model regresi. 
Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika residual 
memiliki varians sama, maka terjadi homoskedastisitas sedangkan 
varianssnya tidak sama atau berbeda maka disebut heteroskedastisitas. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji heteroskedastisitas 
dengan uji glejser yang dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 
indenpenden dengan nilai absolute residualnya. Dasar pengambilan keputusan 
untuk uji heteroskedastisitas dibagi menjadi dua yaitu, membandingkan nilai 
signifikansi dengan 0,05 atau membandingkan nilai thitung dengan ttabel. 

Jika membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 maka 
pengambilan keputusan yaitu: 
1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 
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Jika membandingkan nilai thitung dengan ttabel maka pengambilan 
keputusan yaitu: 
1. Jika thitun  <  ttabel maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
2. Jika thitun  >  ttabel maka terjadi heteroskedastisitas. 
4). Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya 
korelasi yang tinggi atara variabel bebas (independen) dalam suatu model 
regresi linear berganda, apabila ada korelasi yang tinggi antara variabel bebas 
terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Model regresi yang baik 
harusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dasar pengambilan 
keputusan untuk uji multikolinearitas terbagi dua yaitu, melihat nilai 
tolerance atau melihat nilai VIF (Variace Inflation Factor). 

Jika dilihat dari nilai tolerance maka pengambilan keputusan yaitu: 
1. Jika tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ada 

korelasi antara variabel motivasi belajar (X1) dan variabel sikap ilmiah 
(X2). 

2. Jika tolerance ≤ 0,10 maka terjadi multikolinearitas atau ada korelasi 
antara variabel motivasi belajar (X1) dan variabel sikap ilmiah (X2). 

Jika dilihat dari nilai VIF maka pengambilan keputusan yaitu: 
1. Jika VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas atau tidak ada 

korelasi antara variabel motivasi belajar (X1) dan variabel sikap ilmiah 
(X2). 

2. Jika VIF ≥ 10,00  maka terjadi multikolinearitas atau ada korelasi antara 
variabel motivasi belajar (X1) dan variabel sikap ilmiah (X2). 
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3.6.3. Analisis Regresi Ganda 
Analisis regresi ganda dilakukan untuk membuat model matematika 

yang dapat menunjukkan korelasi antara variabel independen dan variabel 
dependen. Analisis regresi linear berganda merupakan suatu variabel yang 
terdiri dari satu dependen dan dua atau lebih variabel independen (Sugiono, 
2016, h. 192). Adapun rumus yang digunkan adalah sebagai berikut: 

= +  +   
Keterangan: 

Y = Variabel dependen A = Harga konstanta b1 = Koefisien regresi pertama  
b2 = Koefisien regresi kedua X1 = Variabel independen pertama X2 = Variabel independen kdua 

 3.6.4. Pengujian Hipotesis Penelitian 
3.6.4.1 Uji Parsial (t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen (Widjarjono, 2010). 
Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
 thitung = r √

√  
Keterangan : 
r = Koefisien korelasi parsial 
n = Jumlah data 

Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji terbagi menjadi 
2 yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05 
atau membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Jika 
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membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05 maka 
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 
1. Jika nilai signifikansi > probabilitas 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel 
X terhadap variabel Y. 

2. Jika nilai signifikansi < probabilitas 0,05 maka H0 ditolak dan H1 
diterima. Hal ini dapat dikatakan bahwa ada pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y. 

Jika membandingkan nilai thitung dengan ttabel maka pengambilan 
keputusan adalah sebagai berikut: 
1. Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel 
Y. 

2. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini dapat 
dikatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel 
Y. 

3.6.4.2 Uji Simultan (F) 
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel X1 dan X2 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Y. 
Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu korelasi berganda ini 
maka dilakukan dengan rumus uji F, adalah sebagai berikut. 

 Fhitung = /
( )/( ) 

Keterangan: 
R2 = Koefisien determinan 
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k   = Jumlah variabel independen/bebas 
n   = Jumlah data 
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan nilai 
Fhitung dengan Ftabel adalah sebagai berikut: 
1. Jika nilai Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan 
variabel X1 dan X2 terhadap Y 

2. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 
dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel 
X1 dan X2 terhadap Y 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


