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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

jenis penelitian survei pendekatan korelasional. Pendekatan korelasional 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran daring terhadap 

motivasi belajar matematika siswa SMA Negeri 8 Konsel. Metode penelitian 

kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah 

sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan 

desain penelitian. Disebut data kuantitatif karena data penelitian berupa angka-

angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2018). 

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Konawe Selatan yang berada 

di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester genap, tahun ajaran 2020/2021. Pelaksanaan penelitian ini 

berlangsung selama tiga bulan yang terhitung dari bulan Mei sampai dengan 

Agustus 2021. 

3.3 Variabel dan Desain Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian 

 Sugiyono (2013) menyatakan bahwa, variabel penelitian merupakan suatu 

atribut atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Untuk mendapatkan gambaran dan memudahkan pemahaman 
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serta memberikan persepsi yang sama antara penulis dan pembaca terhadap judul 

dan ruang lingkup pada penelitian ini maka peneliti terlebih dahulu 

mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel dalam judul proposal ini, 

agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. 

Adapun variabel yang akan dijelaskan yaitu: 

1. Pembelajaran dalam Jaringan (daring)     

2. Motivasi belajar matematika siswa     

3.3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang menjadi model konstelasi penelitian untuk 

pengukuran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat mencakup 

penjelasan sebagai berikut : 

1.   adalah variabel bebas pembelajaran dalam jaringan  

2.   adalah variabel terikat motivasi belajar matematika siswa 

Berdasarkan hal tersebut maka pendekatan penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dengan model: 

 

Gambar 3.1. Desain penelitian 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini yang menjadi objek populasinya yaitu siswa kelas X 

sebanyak 120 siswa. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2001). Sedangkan menurut Margono (2004), populasi adalah seluruh data yang 
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menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. 

Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 8 Konsel dan terdaftar pada 

semester Genap tahun ajaran 2020/2021 yang bertempat di Kecamatan Konda. 

Margono (2004) juga menyatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian 

dari populasi. Sampel adalah sebagian besar dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2001). Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Untuk menentukan jumlah sampel peneliti 

menggunakan teknik simple random sampling pada kelas X, jumlah sampel 

ditentukan dengan rumus Slovin karena populasi dalam penelitian ini sudah 

diketahui. Adapun rumus tersebut sebagai berikut (Asra & Prasetyo, 2018) 

     
 

     
 

Dimana: 

     = Jumlah Maksimal Sampel 

  = Jumlah Populasi 

  = Presisi Yang Digunakan (5%) 

Dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Dengan menggunakan rumus slovin tersebut maka sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 92 responden dengan rincian jumlah sampel tiap kelas 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1. Sampel Tiap Kelas 

No. Kelas Jumlah Sampel 

1 X MIPA 26 

2 X IPS 1 23 

3 X IPS 2 22 

4. X IPS 3 21 

Jumlah 92 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang akurat, maka dalam penelitian ini digunakan 

sejumlah teknik pengumpulan data seperti pemberian angket/kuesioner, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1. Angket atau kuesioner  

Angket/kuesioner merupakan suatu alat pengumpul data atau atau 

informasi dengan cara menyampaikan sebuah pertanyaan secara tertulis untuk 

dijawab secara tertulis pula (Sugiyono, 2006). Tujuan dari penyebaran angket ini 

adalah untuk mencari informasi yang lengkap tentang sebuah kasus yang sedang 

diteliti. Respon dari angket-angket ini akan menghasilkan data mengenai 

pengaruh pembelajaran dalam jaringan terhadap motivasi belajar matematika 

siswa. 

2. Wawancara.  

Wawancara dapat didefinisikan sebagai proses memperoleh dimana tujuan 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara 

dengan narasumber atau responden dengan menggunakan interview guide 
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(panduan wawancara (Nazir, 2005). Peneliti akan melakukan wawancara kepada 

guru matematika SMA Negeri 8 Konsel kelas X terkait dengan pembelajaran 

daring dan motivasi belajar matematika siswa. Namun wawancara ini hanyalah 

sebagai data pendukung dari angket/kuesioner yang dibagikan kepada siswa. 

3. Dokumentasi 

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sebagai pelengkap 

data penelitian. Dokumentasi menurut Sugiyono (2015), adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta Dimana yang dapat 

mendukung penelitian. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Penggunaan instrumen dilakukan untuk mendukung proses pengumpulan 

data dan memperoleh data yang diinginkan, instrument tersebut berupa: 

1.  Angket/kuesioner 

Angket merupakan penelitian utama yang digunakan peneliti untuk  

memperoleh data mengenai pengaruh pembelajaran dalam jaringan terhadap 

motivasi belajar matematika siswa. Dalam hal ini angket tersebut akan disebar 

kepada siswa. Kemudian untuk mengukur pengaruh pembelajaran dalam jaringan 

terhadap motivasi belajar matematika siswa peneliti menggunakan skala likert 

dengan 4 alternatif jawaban yang dapat dilihat pada tabel 3.2 (Riduwan, 2015). 

Pernyataan setiap item instrumen menggunakan skala likert yang terdiri dari dua 

kategori yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 3.2 Skala Likert 

No. Pilihan 
Bobot Skor 

Pernyataan Negatif (-) 

Bobot Skor 

Pernyataan Positif (+) 

1 Sangat Setuju (SS) 1 4 

2 Setuju (S) 2 3 

3 Tidak Setuju (TS) 3 2 

4 Sangat Tidak Setuju (STS) 4 1 

Dalam penelitian ini juga disusun kis-kisi instrumen angket berdasarkan 

indikator pembelajaran dalam jaringan (daring) dan motivasi belajar matematika 

siswa. Angket tersebut akan disebar kepada siswa untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran daring terhadap motivasi belajar matematika siswa. Berikut kisi-kisi 

instrumen pembelajaran dalam jaringan dan kisi-kisi instrumen motivasi belajar 

matematika siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Pembelajaran dalam Jaringan 

Variabel Indikator 

No. item 

Jumlah Pernyataan 

Positif (+) 

Pernyataan 

Negatif (-) 

Pembelajaran 

dalam 

Jaringan 

Kemudahan 

pembelajaran 
1 5, 18 3 

Fleksibel waktu dan 

tempat 
4 19 2 

Sikap positif siswa 

menghadapi 

pembelajaran daring 

9, 12, 13, 20 16, 27, 30 7 

Penggunaan media yang 

tepat 
7 23 2 

Fasilitas yang digunakan 

untuk belajar daring 
8 10, 11, 29 4 

Pendampingan orang tua 14 15 2 

Respon orang tua dan 

siswa terhadap 

pembelajaran daring 

22, 24, 25 17, 26 5 

Semangat belajar siswa 6 2, 21 3 

Kreatifitas Guru 3 28 2 

Jumlah 15 15 30 

(Diadopsi dari Chairudin, 2020) 
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Tabel 3.4. Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Belajar Matematika Siswa 

Variabel Indikator 

No. Item 

Jumlah Pernyataan 

Positif (+) 

Pernyataan 

Negatif (-) 

Motivasi belajar 

Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 
1, 3,22, 27 17, 28 6 

Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam 

belajar 

8, 29 2, 9, 23 5 

Adanya harapan dan 

cita-cita 
4, 6, 30 7 4 

Adanya penghargaan 

dalam belajar 
10, 11, 24 12, 13,5 6 

Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 
14, 16 15, 21 4 

Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif 
18,  25, 26 19, 20 5 

Jumlah 16 14 30 

(Diadopsi dari Uno, 2011) 

Untuk menyusun instrumen penelitian yang terlebih dahulu pada 

instrumen tersebut akan dilakukan uji validitas yang prosedural prosesnya akan 

dilakukan oleh aplikasi software statistik yaitu menggunakan aplikasi SPSS 

statistik 24. 

a. Uji Validitas Isi (Ahli) 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010). Berkaitan dengan jenis 

validitasi peneliti menggunakan jenis validitas ahli dengan  indeks validitas yang 

diusulkan rumus indeks aiken untuk menghitung content-validity coefficient yang 

didasarkan pada hasil penilaian dari panel para ahli sebanyak n orang terhadap 

suatu item sejauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur (Gusti & Ni 

Wayan, 2018). Berikut formula yang  diajukan oleh Aiken adalah sebagai berikut. 



 

27 
 

  
∑ 

[      ]
 

Dimana : 

  : Validitas Butir 

  :      

 : angka yang diberikan oleh seorang penilai 

   : angka penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini=1) 

  : jumlah penilai 

  : angka penilaian validitas yang tertinggi (dalam hal ini= 5) 

b. Hasil Validitas Instrumen 

Adapun hasil validitas instrumen dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.5 Uji Validitas Isi Pada Instrumen Pembelajaran dalam Jaringan dan 

Motivasi Belajar Matemtika Siswa 

No. Variabel ∑  n(c-1) Validitas Butir (V) Keterangan 

1. Pembelajaran 

dalam Jaringan 
339 360 0,9417 Tinggi 

2. Motivasi Belajar 

Matematika Siswa 
339 360 0,9417 Tinggi 

(Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Microsoft Excel 2007) 

Berdasarkan tabel diatas, semua item pernyataan pada pembelajaran dalam 

jaringan dan motivasi belajar matematika siswa mendapatkan kategori tinggi dan 

sedang sehingga diperoleh bahwa item pernyataan tersebut dianggap valid dan 

dapat digunakan untuk disebarkan kepada siswa untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran daring     terhadap motivasi belajar matematika siswa      Untuk 

melihat perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2A. Selanjutnya item 

pertanyaan yang dianggap valid tersebut akan diuji reliabilitas untuk mengetahui 

apakah pertanyaan tersebut reliabel atau tidak. 
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c. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas suatu instrumen adalah kekonsistenan instrument bila 

diberikan pada subjek yang sama, meskipun oleh orang yang berbeda, waktu 

berbeda, atau tempat yang berbeda (Amanda, dkk, 2019). Untuk menguji 

reliabilitas instrumen digunakan teknik Cronbach’s alpha sebagai berikut. 

   [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ]  dengan  

Dimana: 

 = Nilai reliabilitas 

 = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 = Jumlah varians butir/ item 

 = Varians total  

 = Skor tiap soal 

 = Banyaknya siswa 

Hasil perhitungan koefisien korelasi alpha (r) tersebut kemudian 

diinterpretasikan terhadap koefisien korelasi pada tabel 3.6. Berikut kriteria 

interpretasi nilai   menurut Ridwan (Winarso & Supriady, 2016). 

 Tabel 3.6. Interpretasi Nilai   

Nilai r Interprestasi 

0,000-0,1999 Sangat Rendah 

0,200-0,399 Rendah 

0,400-0,599 Agak rendah 

0,600-0,799 Tinggi 

0,800-1,000 Sangat tinggi 

 Suatu instrumen dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, jika 

nilai cronbach’s alpha ( ) > 0,6, sebaliknya jika nilai cronbach’s alpha ( ) < 0,6 

maka instrumen tersebut tidak reliabel (Ismail, 2018). 

 

 

ir

k

 2

ib

t

X

n

n

X
n

i
X

i

t















2
2





 

29 
 

d. Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen 

angket pada variabel pembelajaran dalam jaringan dan motivasi belajar 

matematika siswa tersebut reliabel atau tidak. Uji reliabilitas ini dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.7. Rangkuman Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Butir Soal Keterangan 

Pembelajaran dalam Jaringan 0,771 30 Reliabel 

Motivasi Belajar Siswa 0,772 30 Reliabel 

Pada tabel 3.7 diperoleh nilai cronbach’s alpha pembelajaran dalam 

jaringan yaitu 0,771 > 0,6 sehingga dapat diketahui bahwa instrumen angket pada 

pembelajaran tersebut reliabel dan kriteria interpretasi skor angket pembelajaran 

dalam jaringan berada pada interpretasi tinggi. Sedangkan  nilai cronbach's alpha 

pada motivasi belajar matematika siswa yaitu 0,772 > 0,6 sehingga dapat 

dikatakan bahwa angket motivasi belajar tersebut reliabel dan berada pada 

interpretasi tinggi. Untuk melihat perhitungan uji reliabilitas lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 2B. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Sebagian data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif 

(berupa angka-angka) yang berasal dari angket hasil pengisian siswa mengenai 

pembelajaran daring, dan motivasi belajar matematika siswa dengan 

menggunakan teknik kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan teknik data inferensial 

yang bertujuan untuk mengkaji variabel penelitian. 
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3.7.1 Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul 

untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi, 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram dan lingkaran. Data yang terkumpul 

selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Menghitung rata-rata 

Adapun untuk menghitung rata-rata yakni menggunakan rumus : 

 ̅  
∑ 

 
 

Dimana : 

   ̅ = RataRata Skor 

  ∑   = Jumlah Skor 

    = Jumlah Sampel 

2. Menghitung Varians 

Varians merupakan jumlah kuadrat dari selisih nilai data pengamatan 

dengan rata rata dibagi banyaknya data pengamatan. Rumusnya yaitu : 

   
 ∑    ∑  

 

      
 

Dimana : 

S
2
 = Varians 

   ∑   = Jumlah Skor 

  ∑    = Jumlah kuadrat tiap skor 

     = jumlah sampel 

3. Menghitung Standar Deviasi  

Deviasi standar merupakan akar dari kuadrat dari variansi. Standar Deviasi 

dapat dicari dengan rumus: 
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   √   

Dimana : 

SD = Standar Deviasi 

S
2
 = Varians  

4.  Kategorisasi Pengukuran Pembelajaran dalam Jaringan dan Motivasi 

Belajar Matematika Siswa 

 Pada Penelitian ini, dalam kategorisasi dikelompokkan menjadi tiga 

kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Adapun Teknis analisis data 

menggunakan angket yang telah dibagikan kepada siswa lalu skor tersebut 

diakumulasikan dari semua butir angket sampel penelitian. Kemudian skor 

tersebut diolah untuk menentukan rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata dan 

standar deviasi berguna sebagai patokan untuk menentukan kategori tingkat 

pembelajaran dalam jaringan dan motivasi belajar matematika siswa. Untuk 

pengkategorian tingkat pembelajaran dalam jaringan dan motivasi belajar 

matematika siswa peneliti menggunakan rujukan dari Azwar (2014) yang 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel. 3.8 Kategorisasi Pembelajaran dalam Jaringan dan Motivasi Belajar 

Matematika Siswa 

No. Rentang skor Kategori 

1.     <  (M – 1SD) Rendah 

2. (M - 1SD)       < (M + 1SD) Sedang 

3. (M + 1SD)       Tinggi 

 Dimana:  

    = Skor Total 

SD = Standar Deviasi  

M = Mean (rata-rata) 
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3.8 Teknik Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial merupakan suatu analisis statistika yang digunakan 

untuk membuat kesimpulan tentang sesuatu yang besar dalam hal ini populasi 

berdasarkan pengamatan atas sesuatu lebih kecil (sampel) yang dipandang 

mewakilinya (Arikunto, 2013). 

3.8.1 Uji Asumsi 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel terikat (Y) dan 

nilai error regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut: 

          |          | 

Dimana : 

Fa (Y) = Proporsi distribusi frekuensi setiap data yang sudah 

diurutkan  

Z (Y) = Proporsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis dari variabel Y  

Pada uji Kolmogorov-Smirnov, jika Kolmogorov-Smirnov hitung < 

Kolmogorov-Smirnov tabel, maka data berdistribusi normal. 

2.  Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih 

yang diuji mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah (Tajudin, 2021).  
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a. Jika sig. deviation of linearity > 0,05, maka hubungan antara variabel     

dengan     adalah linier.   

b. Jika nilai sig. deviation of linearity < 0,05, maka hubungan antara variabel 

    dengan     adalah tidak linier. 

3.8.2 Uji Statistik 

1.  Analisis Regresi Linear  Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh 

Pembelajaran Dalam Jaringan Terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa. 

Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang 

menggambarkan hubungan  satu variabel bebas/ predictor ( )  dengan satu 

variabel tak bebas/ response ( ̂). Persamaan regresi linear sederhana secara 

matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

 ̂       

Dimana : 

 ̂ = garis regresi/ variabel response 

   konstanta (intersep) 

   konstanta regresi (slope) 

   variabel bebas/ predictor 

 

Besarnya konstanta a dan b dapat ditentukan menggunakan persamaan : 

  
 ∑   (∑  

 )   ∑    ∑     

 ∑  
   ∑    

 

  
  ∑       ∑    ∑   

 ∑  
   ∑    

 

 Dimana n = jumlah data 
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2.  Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dalam jaringan terhadap 

motivasi belajar matematika siswa dilakukan dengan menggunakan uji f pada 

taraf signifikan   = 0,05. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Hipotesis Yang Akan Diuji 

H0 : Tidak ada pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar 

matematika siswa. 

H1 : Ada pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar matematika 

siswa  

Dengan demikian, kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut : 

● Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 

● Jika Fhitung  > Ftabel maka H1 diterima dan H0 ditolak 

b. Membuat Hipotesis Dalam Bentuk Statistik 

H0 :       

H1 :       


