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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan 

menggunakan metode survei. Metode survei adalah penelitian yang dilakukan 

pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga diteemukan kejadian-

kejadian relative, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologi 

maupun psikologi. Berdasarkan hal  tersebut dapat diketahui bahwa penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar “Pengaruh Penggunaan 

Internet Terhadap Minat Belajar dan Perilaku Belajar Biologi Siswa SMA 

Negeri 1 Wakorumba Selatan”. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Wakorumba 

Selatan, di Jl. Taman Siswa No. 2 Desa Pure, Kecamatan Wakorumba Selatan, 

Kabupaten Muna. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Juni 2021. 

3.3 Variabel Penelitian dan Desain Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel bebas (Independent variable) dalam penelitian ini adalah 

penggunaan internet (X), dan yang menjadi variabel terikat (dependent 

variable) minat (Y1) dan perilaku belajar (Y2). 
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3.3.2 Desain penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

X (bebas) terhadap variabel Y (terikat). Desain penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Hubungan antar variabel penelitian  

Keterangan: 

X : Penggunaan internet 

Y1 : Minat 

Y2 : Perilaku belajar 

  : Menunjukan adanya pengaruh tiap variabel 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian yang dilakukan adalah siswa kelas X MIA 1, 

X MIA 2, XI MIA 1, XI MIA 2  SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan dengan 

jumlah sebanyak 86 ( delapan puluh enam ) siswa.  

 

Penggunaan 

internet 

(X) 

Minat  

(Y1) 

Perilaku 

belajar 

(Y2). 



 

26 

 

Tabel  3.4.1 Data siswa kelas X dan XI MIA SMA Negeri 1 Wakorumba 

Selatan 

No Kelas Jumlah peserta didik 

1 X MIA 1 22 

2 X MIA 2 24 

3 XI MIA 1 20 

4 XI MIA 2 20 

Jumlah 86 

Sumber data: Guru Biologi SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan 

3.4.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang dilakukan adalah 

total sampling. Total sampling merupakan teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunkan yaitu menggunakan angket atau 

kuisioner. Kuisioner digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, 

kemudian metode yang digunakan adalah dengan kuisioner tertutup yang 

dikembangkan dengan model skala Likert dan menggunakan skala frekuensi 

verbal 5 pilihan yaitu Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5, Setuju (S) diberi nilai 4, 

Netral (N) diberi nilai 3, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 dan Sangat Tidak Setuju 

(STS) diberi nilai 1.  
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3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Instrumen penggunaan internet 

3.6.1.1Defenisi Konseptual  

Penggunaaan internet adalah sebagai media belajar yang digunakan untuk 

menyampaikan materipelajaran dengan indikator: 1) intensitas; 2) kemanfaatan; 

3) efektivitas. 

3.6.1.2 Defenisi Operasional 

Penggunaan internet adalah pendapat siswa sebagai media belajar atau 

alat bantu belajar yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran 

akan tercermin dalam jumlah skor siswa setelah menjawab instrumen yang 

mengukur indikator: 1) intensitas; 2) kemanfaatan; 3) efektivitas. 

3.6.1.3 Kisi-kisi Instrumen Penggunaan Internet 

Tabel 3.6.1.3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penggunaan Internet 

No  Indikator No item Jumlah 

1 Intensitas  1,2,3,4,5,6 6 

2 Kemanfaatan  7,8,9,10,11,12,13,14,15 9 

3 Efektifitas  17,18,19 4 

Jumlah 19 19 

(Erna, 2018) 

3.6.2 Instrumen Minat Belajar 

3.6.2.1 Defenisi Konseptual  

Minat belajar adalah perasaan tertarik terhadap suatu hal atau suatu 

kegiatan yang menjadi dorongan yang muncul dalam diri seseorang terhadap 



 

28 

 

suatu kegiatan yang membuat orang tersebut tertarik, dengan indikator: 1) 

perasaan senang; 2) ketertarikan; 3) perhatian; 4) keterlibatasn siswa. 

3.6.2.2 Defenisi Operasional 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, akan tercermin dalam jumlah skor 

siswa menjawab instrumen yang mengukur indikator: 1) perasaan senang; 2) 

ketertarikan; 3) perhatian; 4) keterlibatasn siswa. 

3.6.2.3 Kisi-kisi Instrumen Minat Belajar 

Tabel 3.6.2.3.1 Kisi-kisi instrument minat belajar 

No Indikator No Item Jumlah 

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

2 Ketertarikan 9,10,11, 12,13,14 6 

3 Perhatian 15,16,17,18,19 5 

4 Keterlibatan siswa  20,21,22,23,24,25 6 

Jumlah  25 25 

(Erna, 2018) 

3.6.3 Instrumen Perilaku Belajar 

3.6.3.1 Defenisi Konseptual  

Perilaku belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku dalam 

belajar yang berupa perubahan belajar yang lebih baik ataupun sebaliknya, 

dengan indikator: 1) keterampilan; 2) pengamatan; 3) kebiasaan belajar; 4) 

berpikir asosiatif; 5) berpikir rasional; 6) sikap; 7) inhibisi; 8) apresiasi; 9) 

tingkah laku. 
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3.6.3.2 Defenisi Operasional 

Perilaku belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan perilaku secara keselurahan sebagai pengalaman 

individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkunganya, akan tercermin 

dalam jumlah skor siswa menjawab instrumen yang mengukur indikator: 1) 

keterampilan; 2) pengamatan; 3) kebiasaan belajar; 4) berpikir asosiatif; 5) 

berpikir rasional; 6) sikap; 7) inhibisi; 8) apresiasi; 9) tingkah laku. 

3.6.3.3 Kisi-kisi Instrumen Perilaku 

Tabel 3.6.3.3.1 Kisi-Kisi Perilaku Belajar  

No Indikator No Item Jumlah 

1 Keterampilan  1,2,3 3 

2 Pengamatan  4,5,6 3 

3 Kebiasaan belajar siswa 7,8,9 3 

4 Berpikir asosiatif atau daya ingat 10,11,12 3 

5 Berpikir rasional 13,14,15 3 

6 Sikap  16,17,18 3 

7 Inhibisi  19,20,21 3 

8 Apresiasi  22,23,24 3 

9 Tingkah laku afektif 25,26, 2 

Jumlah  26 26 

(Umar, 2016) 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2012) uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau tidak suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan 

atau pernyataan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

dikur oleh kuisioner tersebut. 
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Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

instrumen yang digunakan. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid (Sugiyono,2017).  

Tabel 3.7.1.1 Hasil Uji Coba Angket Penggunaan Internet 

No  Kriteria Soal Nomor Soal Jumlah Soal 

1 Valid  1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19 15 

2 Tidak valid  3,4,11,14 4 

 

Tabel 3.7.1.2 Hasil Uji Coba Angket Minat Belajar 

No  Kriteria Soal Nomor Soal Jumlah Soal 

1 Valid   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,17,18,19, 

22,23,24,25 
20 

2 Tidak valid  11,15,16,20,21 5 

 

Tabel 3.7.1.3 Hasil Uji Coba Angket Perilaku Belajar 

No   Kriteria soal Nomor soal Jumlah soal 

1 Valid   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,21,22,23,24,25 

25 

2 Tidak valid  20 1 
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3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap 

butir, kemudian dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari varians 

adalah: 

 
 

N

N

X
X






2

2

  

Keterangan: 

  : Varians tiap butir 

X : Jumlah skor 

N : Jumlah responden 

Untuk mengetahui kriteria reliabilitas suatu instrument, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.7.2.1 Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Interval r11 Kriteria 

0,8 <  r  ≤ 1,0 Sangat Tinggi 

0,6 <  r  ≤ 0,8 Tinggi 

0,4 <  r  ≤ 0,6 Cukup 

0,2 <  r  ≤ 0,4 Rendah 

r  ≤ 0,2 Sangat Rendah 

 

Kemudian hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan dengan 

harga r product moment pada taraf signifikan 5%.Jika harga r11> r tabel maka 

instrumen dapat dikatan reliabel. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis data deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanda bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018).  

3.8.1.2 Mean, Median dan Modus 

Mean (M) merupakan rata-rata hitung dari suatu data yang dapat 

mewakili pada suatu himpunan data. Rata-rata dihitung dari jumlah 

seluruh nilai pada data dibagi banyaknya data. Mean digunakan untuk 

menentukan nilai rata-rata dari skor total keseluruhan jawaban yang 

diberikan oleh responden, rumusnya yaitu: 

�̅� =  
∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊

∑ 𝒇𝒊
 

Keterangan:  

�̅� : Rata-rata hitung 

xi : Nilai tengah kelas ke-i 

fi : Frekuensi kelas ke-i (Elsa Efrina, 2012: 12). 

Median digunakan untuk mencari nilai tengah dari skor total 

keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden. Rumusnya yaitu: 
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𝑴𝒆 = 𝒃 + 𝑷 (

𝟏

𝟐
𝒏 − 𝑭

𝒇
) 

Keterangan:  

Me  : Median 

b  : Batas bawah kelas median 

p  : Panjang kelas 

n  : Banyaknya data/jumlah sampel 

F : Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f  : Frekuensi kelas median (Elsa Efrina, 2012: 13). 

 

 Modus digunakan untuk mencari jawaban yang sering muncul 

atau nilai yang frekuensinya paling banyak dari responden dalam mengisi 

kuesioner. Rumusnya yaitu: 

𝑴𝒐 = 𝒃 + 𝑷 (
𝒃𝟏

𝒃𝟏+ 𝒃𝟐
) p 

Keterangan: 

Mo : Modus 

B : Batas bawah kelas modus 

p  : Panjang kelas 

b1 : Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya 

b2 :Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya (Elsa 

Efrina, 2012: 14). 

 

3.8.1.2 Tabel distribusi frekuensi  

a. Menentukan jumlah kelas interval, dengan menggunakan rumus 

Sturges Rule yaitu : 

𝒌 = 𝟏 + 𝟑, 𝟑 𝒍𝒐𝒈 𝒏 

Keterangan: 

k  : Jumlah kelas data 

n  : Jumlah data observasi 

log : Logaritma (Sugiyono, 2010:35) 
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b. Menghitung rentang kelas (range), dengan menggunakan rumus 

yaitu: 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒆𝒍 = (𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎 − 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒖𝒎) +  𝟏 

(Sugiyono, 2010: 36). 

c. Menentukan panjang kelas, dengan menggunakan rumus yaitu: 

𝑷𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 =  
𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒌𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍
 

(Sugiyono, 2010: 36). 

3.8.1.3 Varians dan Standar Deviasi 

Varians adalah jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual 

terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan standar deviasi merupakan nilai 

statistik untuk menentukan sebaran data dalam sampel, seberapa dekat  

titik data individu ke mean atau rata-rata sampel atau akar dari varians. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Rumus Varians: 

  

S2 =  X̅ =  
∑ (Xi −  X̅)2n

i−1

n − 1
 

Rumus standar deviasi: 

S =  √
∑ (Xi −  X̅)2n

i−1

n − 1
 

Keterangan: 

S2 = Varians 

S = Standar deviasi 

Xi = Nilai ke i 

Ẋ = Rata-rata  

n = Jumlah sampel  
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3.8.2 Analisis Inferensial 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dalam penelitin ini menggunaka uji liliefors. Uji liliefors merupakan uji 

yang sering digunakan untuk mengetahui kenormalan data. Untuk 

mengetahui uji kenormalan data maka menggunkan rumus sebagai 

berikut: 

𝑳𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 = 𝑴𝒂𝒌𝒔 {𝑭(𝒁𝒊) − 𝑺(𝒁𝒊)} 

Dengan:  

𝑺(𝒁𝒊) =  
𝑭𝒓𝒆𝒌𝒖𝒆𝒏𝒔𝒊 𝒌𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒇 𝒌𝒆 − 𝒊

𝒏
 

 

Ket: 

L  : statistik uji dengan metode liliefors 

Zi : data pada X1 yang distandarisasi berdasarkan rumus  

𝑍 =  
𝑋𝑖−𝑋

𝑆𝐷
 

 

Xi : angka pada data 

F(Zi) : probabilitas kumulatif normal di Zi 

S(Zi) : probabilitas kumulatif empiris Zi (Andre, 2018: 39) 

 

 

3.8.2.2 Uji Linieritas 

Uji linearitas dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan linier 

secara langsung antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

serta untuk mengetahui apakah ada perubahan variabel X diikuti dengan 
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perubahan variabel Y. Untuk mengetahui hubungan linearitas 

menggunakan rumus yaitu : 

𝑭𝒓𝒆𝒈 =  
𝑹𝑲𝒓𝒆𝒈

𝑹𝑲𝒓𝒆𝒔
  

Keterangan: 

Freg : Harga bilangan F untuk garis regresi 

RKreg : rerata kuadrat garis regresi 

RKres : rerata kuadrat residu  (Sutrisno Hadi, 2004: 13) 

 

Selanjutnya Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf 

signifikansi 5%. Jika Fhitung< Ftabel, maka kesimpulannya terdapat 

hubungan linier secara signifikan antara penggunaan internet terhadap 

minat dan perilaku belaja biologi siswa SMA Negeri 1 Wakorumba 

Selatan. Jika Fhitung> Ftabel, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan 

linier secara signifikan antara penggunaan internet terhadap minat dan 

perilaku belaja biologi siswa SMA Negeri 1 Wakorumba Selatan.  

3.8.3 Analisis Regeresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana adalah suatu metode yang digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel 

bebas. Menurut Gujarati mendefinisikan bahwa analisis regersi sebagai 

kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang 

diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Adapun 

rumus regresi sederhana yaitu: 



 

37 

 

 

Sementara rumus untuk mencari a dan b adalah sebagai berikut: 

𝒂 =  
∑ 𝑿𝒀−𝒏(�̅�)(�̅�)

∑ 𝑿𝟐− 𝒏(�̅�𝟐)
 ,   𝒃 = �̅� − 𝒃(�̅�) 

Ket: 

Y : Subyek dalam variabel dependen yang prediksikan 

a : harga Y bila X=0 (harga konstan) 

b : angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel 

X : subyek pada variabel independen mempunyai nilai tertentu 

 

3.8.4 Uji Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besar kecilnya variabel X terhadap variabel Y 

maka digunakan rumus koefisien determinasi dengan rumus aebagai 

berikut: 

KD= r2 × 100% 

Ket:  

KD  = Nilai Koefisien Determinasi 

r2 = nilai koefifien korelasi product moment (Riduwan, 2008: 

129) 

 

3.8.5 Uji Manova 

Uji Manova (Multivariate Analysis of Anova) adalah uji multivariat 

analisis yang digunakan untuk menguji secara bersama-sama pengaruh satu 

variabel bebas terhadap dua atau lebih variabel terikat. Uji manova dilakukan 

untuk menguji variabel secara simultan atau ssecara bersama-sama dengan 

Y = a + bX 
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menggunakan uji statistik yang digunakan untuk mengambil kesimpulan 

hipotesis dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Uji Pillai’s Trace 

V(S) = ∑P
l=1(

𝜆𝑖

1+𝜆𝑖
) = tr 𝜆𝑖(1+ 𝜆𝑖)-1 

b. Uji Wilk’s Lambda 

Λ∗ = 
[𝐵]

[𝐵+𝑊]
 

c. Uji Hotelling’s Trace 

T = ∑P
l=1𝜆𝑖= tr (BW-1) 

d. Uji Roy’s Largest Root 

𝜃= 
𝜆𝑖

1+𝜆𝑖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Kemudian hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan dengan harga r product moment pada taraf signifikan 5%.Jika harga r11> r tabel maka instrumen dapat dikatan reliabel.

