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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa 

angka-angka kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan 

persentase dengan tujuan memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang 

ada sebagai hasil penelitian. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 5 Ranomeeto, Kec. Ranomeeto, Kab. 

Konawe Selatan. Pemilihan SD Negeri 5 Ranomeeto sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan merupakan salah satu sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran 

jarak jauh atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pembelajaran tetap dilakukan 

walaupun di rumah masing-masing peserta didik. Penelitian ini dilakukan selama 

tiga bulan yaitu dari bulan Mei sampai Juli 2021. 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017, h. 39) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu dengan rincian 

sebagai berikut : 
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1.  Variabel bebas (independent variables) 

Variabel bebas (independent variables) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

terikat (dependent variables). Variabel bebas (independent variables) dalam 

penelitian ini adalah metode pembelajaran jarak jauh (X) 

2.   Variabel terikat (dependent variables) 

Variabel terikat (dependent variables) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(independent variables). Variabel terikat (dependent variables) pada 

penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik (Y) 

3.4 Populasi Penelitian 

Menurut  Hadi (2013, h. 20) populasi adalah seluruh penduduk yang 

dimaksudkan untuk diselidiki atau universal. Sedangkan menurut Prasetyo (2007, 

h. 20) populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti. Dari beberapa 

pendapat di atas, maka dapat dijelaksan bahwa populasi merupakan objek atau 

subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri 5 

Ranomeeto yang berjumlah 40 orang. Adapun rincian jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Jumlah Siswa Kelas V SDN 5 Ranomeeto 

 

 

No       Kelas 

Jenis Kelamin  

Jumlah Laki-laki     Perempuan 

1            VA                      8              11                   19 

2     2            VB                      9              12                   21 

           Jumlah                                                               40 

Sumber : Dokumen SDN 5 Ranomeeto 

3.5  Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2009, h. 82) mengatakan bahwa instrumen penelitian merupakan 

alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, 

sehingga kegiatan yang dilakukan sistematis. Hal ini sangat terkait dengan obyek 

penelitian, dan memegang peranan penting dalam usaha memperoleh informasi 

yang akurat dan terpercaya. Bahkan validitas hasil penelitian sangat bergantung 

pada kualitas instrumen pengumpulan data.  

1. Angket 

Sugiono ( 2017, h. 142) angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Angket dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang kejadian atau peristiwa  

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel-variabel penelitian yang 

sudah ditetapkaan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari 

indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan  

yang perlu dijawab oleh responden dengan opsi jawaban sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Angket 

 
Variabel                          Indikator                                         Nomor Item 

 

Metode 

Pembelajaran 

Jarak Jauh 

1. Penguasaan materi pelajaran          1,2,4,7,11,14, 

2. Pengelolaan kelas                            8,9,15,16, 

3. Komunikasi guru dan siswa            5,6,13,17,18 

4. Evaluasi yang diberikan                  3,10,12,19,20. 

HaHasil Belajar                 Rata-rata nilai  siswa                       Nilai UH 

 

Tabel 3.3 

 Skala Penilaian Angket 

 
Jawaban/ Kriteria                TS        KS          S         SS 

Skor Persentase                   1-25     26-50    51-75   76-100 

Pertanyaan/Pernyataan       1             2           3           4 

 

Keterangan : 

S : Setuju  

KS    : Kurang Setuju 

SS : Sangat Setuju 

TS : Tidak Setuju 

 

2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas 5 terkait dengan metode 

pembelajaran jarak jauh yang diterapkan dan hasil belajar siswa selama masa 

pandemi covid-19. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.4 

 Kisi-kisi Instruemen Wawancara 

 

No             Indikator                                                                 Nomor Item 

1      Kondisi Penerapan Metode Pembelajaran Jarak Jauh           1,2,3  

2      Proses Pelaksanaan Pembelajaran                                         4,5,6 

3      Komunikasi Antara Guru Dan Siswa                                    7,8 

4     4      Evaluasi Hasil Belajar Siswa                                                 9,10 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tentang hasil belajar, tulisan angka 

dan gambar. 

3.6  Validitas dan Reabilitas Instrumen  

 1. Validitas 

Validitas adalah suatu konsep yang mengacu pada kecukupan atau 

kelayakan yang terintegrasi tentang sejauh mana fakta empiris mendukung 

kecukupan dan kesesuaian tindak berdasarkan skor tes.menurut Heri Retnawati 

(2016, h. 16) validitas dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu validitas 

kriteria (criterion-related), validitas isi, dan validitas konstruk. Adapun validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 

Validitas isi menurut Fernandes (1984) adalah sejauh mana butir-butir 

dalam instrumen mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan isi objek 

yang hendak diukur dan sejauh mana butir-butir itu mencerminkan ciri perilaku 

yang hendak diukur. Sedangkan menurut Lawrence (1994) validitas isi merupakan 

keterwakilan pertanyaan terhadap kemampuan khusus yang harus diukur. Untuk 

mengetahui validitas isi dapat menggunakan indeks validitas, dengan 
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menggunakan indeks yang diusulkan oleh Aiken (1980) dengan rumus sebagai 

berikut : 

  
∑ 

  (   )
 

Keterangan : 

V  = indeks kesepakatan ahli   

S = R – Lo 

Lo = angka penilaian validitas rendah    

N = banyaknya ahli 

C = angka penilaian validitas tertinggi   

R = skor yang diberikan ahli 

 

Nilai yang diperoleh kemudian diklasifikasikan validitasnya. 

Pengklasifikasian validitas isi instrumen didasarkan pada tabel berikut : 

            Tabel 3.5 

   Skala Penilaian Indeks Validitas 

 

No   Indeks Aiken (V)               Validitas 

1      0 ≤ V ≤ 0,4                   Kurang valid (rendah) 

2      0,4 < V ≤ 0,8                Cukup valid (sedang) 

3     3      0,8 < V ≤ 1,0                Sangat tinggi (tinggi) 

           (Retnawati, Heri. 2016 : 19) 

Dalam melakukan validitasi isi, peneliti meminta bantuan kepada 3 orang 

ahli/validator yang terdiri dari  dosen fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, IAIN 

Kendari yang akan menilai dan memberikan masukan menggunakan lembar 

validasi yang telah disiapkan. Adapun daftar nama validator yang dipilih dalam 

penelitian ini yakni : 
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     Tabel 3.6 

Daftar Ahli Validasi Instrumen 

 
No             Nama Validator                                                Keterangan 

1     Imaludin Agus M.Pd                                Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu                 

                                                                       Keguruan, IAIN Kendari. 

2    Muhammad Ilham S.Pd. M.Pd                  Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu                                                                                                      

                                                                       Keguruan, IAIN Kendari. 

3 Muh. Syarwa Sangila S.Pd. M.Pd              Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  

                                                                      Keguruan, IAIN Kendari. 

 

Untuk mejelaskan data hasil pengujian indeks validitas instrumen oleh ahli, 

berikut disajikan data angket metode pembelajaran jarak jauh : 

 Tabel 3.7 

 Hasil Uji Validitas 

 

 

No          Aspek Penilaian 

Nilai Validator Skala Rater  

∑S      V 

I      II     III      SI    SII  SIII 

1    Materi soal sesuai dengan 

      tujuan pengukuran                    4      3       4       3       2      3        8     0,8 

2 Materi soal menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami  4      3       4       3       2     3        8      0,8                                 

3    Penggunaan bahasa sesuai 

     dengan kaidah yang benar         4      3       4       3       2      3       8     0,8 

4   Petunjuk mengerjakan soal 

             mudah dipahami                       4      3       4       3       2      3        8     0,8 

     Rata-rata                                    4       3       4      3       2      3        8     0,8 
 (Perhitungan Indeks Validitas) 

Dengan pengujian indeks validitas menurut Aiken (1980) dapat diketahui 

validitas dari instrumen penelitian ini sebesar 0,8 dengan tingkatan yang sangat 

tinggi validitasnya. 
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2. Reliabilitas 

Sedangkan reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu angket yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Setyawan (2014, h. 248) 

menerangkan setelah semua butir pernyataan dinyatakan valid, maka uji 

selanjutnya adalah menguji realibilitas (kehandalan) instrumen. Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini akan menggunakan rumus Alpha Cronbach (Sugiyono 2017, 

h. 132 ) sebagai berikut : 

   
 

(    ) 
{  

 (    

 (   )
} 

Keterangan : 

   ri    = koefisien reliabilitas instrumen ( Alpha Cronbach) 

   k    = jumlah item dalam instrumen 

   M  = Mean skor total    

  Untuk mengetahui konsisten suatu instrumen, untuk menunjukkan apakah 

intrumen tersebut dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpula data. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Alpha 

Cronbach.  

Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen 

ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford berikut: 

Tabel 3.8 

 Kriteria Reliabilitas Instrumen 

     Interval R11                                                Kriteria 

    0,80 < r ≤ 1,00                       Sangat Tinggi 

    0,60 < r ≤ 0,80                       Tinggi 

    0,40 < r ≤ 0,60                       Cukup  

    0,20 < r ≤ 0,40                       Rendah 

            r ≤ 0,2                                   Sangat Rendah 

     Sumber : Sugiono (2010, h.93) 
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Setelah dilakukan uji coba angket penelitian, dapat diketahui tingkat 

reliabilitas instrumen tersebut. Adapun hasil uji reliabilitas angket penelitian yang 

dilakukan menggunakan aplikasi SPPS versi 23 ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Alpha Cronbach 

Reliability Statistics 

Cronbach's                      N of                   
     Alpha                         Items 

      ,937                             20 

          (Sumber Data : Output SPPS 23) 

Dimana berdasarkan tabel perhitungan diketahui bahwa nilai dari alpha 

cronbach instrumen sebesar 0,937 dengan jumlah instrumen yang reliabel 

sebanyak 20 butir soal. 

3.8 Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Sugiono (2018,  h. 207-208) analisis statistik deskriptif adalah analisis 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (generalisasi).  

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 
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a. Menghitung Rata-Rata (Mean) 

Rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 ̅  
∑     
  

       ∑  
 

Keterangan: 

   ̅ = rata-rata nilai 
∑  =sigma/total 
Fi = data ke-1 sampai ke-n 

N = banyaknya data.  

 

 

b. Varians dan Standar Deviasi 

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-nilai 

individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan standar deviasi adalah nilai 

statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam 

sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata sampel atau 

akar dari varians. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Rumus varians: 

   
 ∑ (     ̅)

  
   

   
 

 

Rumus standar deviasi: 

  √
∑ (    ̅) 
 
   

   
 

Keterangan: 

S
2 

 = varians 

S  = standar Deviasi 

Xi  = nilai x ke-i  

 ̅ = Rata-rata 
N = Jumlah sampel 
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c. Menghitung Persentase  

Untuk menghitung persentase digunakan rumus sebagai berikut:  

  
∑ 

 
       

Keterangan:   

     P   = Persentase 

     ∑F  = Jumlah Frekuensi 

      N   = Jumlah Responden (Sugiono 2006, h. 14) 

 

2. Analisis Inferensial 

Sugiono (2017, h. 209) statistik interferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas 

data digunakan uji Kolmograv-smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 

0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika taraf signifikan lebih besar dari 

0,05 atau 5%.  

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

b. Uji Lineritas 

Uji lineritas bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan yang terjadi di 

antara variabel yang sedang diteliti. Uji ini dilakukan untuk melihat hubungan dari 

dua buah variabel yang sedang diteliti apakah ada hubungan yang linear dan 

signifikan. Uji lineritas merupakan pra syarat penggunaan analisis regresi dan 

korelasi. 

Lineritas akan terpenuhi dengan asumsi apabila plot antara nilai residual 

terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk suatu pola 

tertentu atau random. Pengujian lineritas ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS pada perangkat Test for Linearity. Adapun teknik 

analisisnya dengan menggunakan nilai signifikansi pada taraf signifikansi 95% 

(α=0,05) dengan kriteria bahwa dua variabel dikatakan linear apabila nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05. 

c. Uji Heteroskedastiditas 

 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan analisis grafik, yaitu dengan melihat grafik scartterplot antara nilai 

prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residulnya SRESID. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan sebagai 

berikut : 
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1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yaitu teratur, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang diformulasikan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Sedangakan menurut Sugiyono (2010, h. 231)  untuk nilai konstanta a dan b 

dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

  
∑     ∑      ∑     ∑    

 ∑    ∑    
 

  
  ∑     ∑   ∑  

 ∑     ∑   
 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen yang diprediksi 

a =   Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

b =  Koefisien regresi, yaitu menunjukkan angka peningkatan ataupun 

       penurunan variabel  

X = Variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 
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4. Uji Signifikan 

a. Koefisien Determinasi ( R Square) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau 

ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai 

koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien 

determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Besarnya koefisien 

determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

      x 100% 

Dimana :  

 Kd : Koefisien determinasi   

 r
2
 : Koefisien korelasi  

 

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:  

1) Jika Kd mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independent terhadap 

variable dependent lemah.  

2) Jika Kd mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independent terhadap 

variable dependent kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


