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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu jenis penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode survey, yaitu semua informasi atau 

data penelitian diwujudkan dalam bentuk angka yang diambil dari angket 

yang disebar ke responden serta dianalisis dengan statistik dan hasilnya 

dideskripsikan. Penggunaan pendekatan kuantitatif dikarenakan pada 

penelitian ini penerapan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan 

metode statistika, yaitu data-data kuantitatif yang dikumpulkan melalui 

pengukuran, sedangkan model penelitiannya yang digunakan adalah studi di 

SMA Negeri 13 Konawe Selatan. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Aplikasi Kaizala  

Terhadap Hasil Belajar Biologi Materi Sel Kelas XI SMA Negeri 13 

Konawe Selatan.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dillakukan di SMA Negeri 13 Konawe Selatan. 

penelitian dilaksanakan terhitung sejak waktu selesai diseminarkan yaitu pada 

bulan Mei 2021 sampai dengan penyusunan hasil penelitian. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini adalah selama 3 bulan. Kegiatan yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini mencakup kegiatan pengambilan data sampai 

dengan penyusunan hasil penelitian di SMA Negeri 13 Konawe Selatan. 

Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian disajikan pada peta berikut : 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber:https://www.google.com/maps/@4.1966887,122.4983267,15z?hl=id 

3.3 Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian Survey yaitu digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengerdakan kuesioner, test, terstuktur dan sebagainya pada populasi besar 

maupun kecil (Nana Darna, Elin Herlina, 2018).  

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel Y 

dengan gambar sebagai berikut: 

 

  

2.2 Skema Variabel Penelitian 

Keterangan : 

X : Variabel bebas dengan simbol X yaitu aplikasi Kaizala 

Y : Variabel terikat dengan simbol Y yaitu hasil belajar. 

 

X Y 
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3.4 Populasi dan Sampel 

`3.4.1 Populasi 

Muhammad Arif Tiro (2008) untuk memperoleh sejumlah data yang 

diperlukan di dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber dari objek 

penelitian yang disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan aspek tertentu 

dari ciri, fenomena atau konsep yang menjadi pusat perhatian. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002) menyatahkan bahwa populasi 

merupakan keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2006) menyatahkan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh peserta didik kelas XI di SMA Negeri 13 Konawe Selatan, 

sebanyak 57 peserta didik yang terdiri dari 2 kelas pada tahun 2020/2021. 

    Tabel 3.1 Data peserta didik kelas XI MIA SMA Negeri 13 Konawe 

Selatan 

No.                       Kelas Jumlah peserta didik 

1.                         XI MIA 1 

2.                         XI MIA 2 

                           28 

                           29 

                            Jumlah                                 57 

 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002; Furchan, 2004). Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiyono 

(2001). Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
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keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan total sampling. Menurut Arikunto (2006) total sampling 

adalah pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi yang ada. 

Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 

100. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 orang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data adalah field research (penelitian 

lapangan) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan 

data-data yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:  

3.5.1 Observasi (pengamatan), yakni dengan mengamati secara langsung objek 

penelitian. Observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek-

objek alam yang lain. Digunakan peneliti dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara langsung dengan berbagai hal di lokasi penelitian 

yang dianggap berhubungan dengan topik yang diteliti, terutama 

mengamati. 

3.5.2 Angket yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada 

responden. Angket merupakan penyusunan item dibedakan menjadi dua 

yaitu angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup merupakan 

angket yang memerlukan jawaban pendek dan daftar pertanyaannya 
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disusun dengan disertai alternatif jawaban, sedangkan angket terbuka 

merupakan item-item pertanyaan yang tidak disertai alternatif jawaban 

melainkan responden untuk mengisi dan memberi komentar atau pendapat 

(Riyanto,2010). Berdasarkan jenis angket yang dijelaskan di atas maka 

peneliti memilih angket tertutup sebagai salah satu metode dalam 

mengumpulkan data, hal ini berdasarkan perhitungan bahwa dengan 

menggunakan angket tertutup akan lebih memudahkan responden dalam 

menjawab item-item pertanyaan atau pernyataan karena jawabannya telah 

disediakan dan responden hanya dimintai untuk memilih jawaban yang 

sesuai dengan keadaan responden. Metode angket tertutup ini digunakan 

untuk mengukur variabel pada penelitian ini yaitu pengaruh penggunaan 

smartphone terhadap motivasi belajar siswa. Skala pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan kuesioner, ini adalah model 

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dalam suatu 

penelitian. (Sugiyono, 2018). Skala Likert untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi peserta didik tentang variabel dalam penelitian ini 

dengan pilihan jawaban sebagai berikut: 

        Tabel 3.2 Penskoran Angket 

No. Pilihan Jawaban 
Skor Jawaban 

(+) 

Skor Jawaban 

(-) 

1. Sangat setuju 4 1 

2. Setuju 3 2 

3.  Tidak setuju 2 3 

4. Sangat tidak setuju 1 4 

 

3.5.3 Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan 

untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, 
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tulisan angka dan gambar yang berupa keterangan yang dapat mendukung 

penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian 

ditelaah. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian tentang pengaruh penggunaan Kaizala 

terhadap Hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 13 Konawe Selatan, 

berupa angket yang dibuat item-itemnya sebagaimana diuraikan pada tabel 

berikut: 

     Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Variabel 
Indikator 

No. Item 

(+) (-) 

Pemanfatan  

Kaizala(X) 

1. Mempermudah 

dalam proses 

pembelajaran 

2. Respon siswa 

terhadap aplikasi 

Kaizala 

3. Sebagai media 

komunikasi  

4. Kemudahan dalam 

pemahaman 

materi 

5. Kelebihan aplikasi 

Kaizala 

6. Kekurangan 

aplikasi Kaizala 

1,2,4,5, 6 

 

 

7,8,9.10,

11,12 

 

13,15,17 

 

19,21,23,

24,25 

26,27,28,

29,30, 

3, 

 

 

 

 

 

14,16 

 

18,20,22 

 

 

 

31,32,33,

34,35 

 

Hasil 

belajar pada 

mata 

pelajaran 

biologi (Y)  

Nilai ulangan harian materi sel 
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3.7 Uji Validitas Dan Realibilitas 

3.7.1.Validitas Instrumen 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesalahan suatu instrumen (sugiyono, 2007: 144). Menurut 

Suharsimi validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument.” Untuk mengukur validitas 

butir soal dalam penelitian ini digunakan rumus person product moment 

adalah: 

   

  





))()()((

))((

2222 yyNxxN

yxxyN
rxy

 

Keterangan 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

 x  = jumlah skor butir 

 y  = jumlah skor total 

N      = jumlah sampel (Arikunto, 2013). 

Tabel 3. 4 Kriteria Validitas 

Interval Validitas Kriteria 

rxy ≤ 0,00 Tidak valid 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Validitas sangat rendah 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Validitas sedang 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Validitas tinggi 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi 

(Sumber: Abidin dan Purwanto, 2015) 

3.7.2  Reabilitas Instrumen 

Tes yang reliabel adalah tes yang dapat dipercaya yang menghasilkan 

skor yang ajeg, relatif atau tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang 

berbeda-beda. Tujuan utama menghitung reliabilitas skor tes adalah untuk 
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mengetahui tingkat ketepatan (precision) dan keajegan (consistency) skor tes. 

Untuk menguji instrumen digunakan rumus Cronbach Alpha sebagai berikut:  
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Keterangan: 

r 11  = Reliabilitas instrumen 

K  = Banyaknya butir pertanyaan  

 b  = Jumlah varians butir 

t   = Varians total 

 

Memperoleh variasi butir soal dicari terlebih dahulu setiap butir soal 

kemudian dijumlahkan. Untuk mencari varians digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 
 

N

N

X
X






2

2

  

Keterangan:  
  = Varians tiap butir 
X = Jumlah skor  

N = Jumlah responden 

 

Untuk mengetahui kriteria reliabilitas instrument, maka digunakan 

pedoman yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini : 

Tabel 3.5 Kriteria Reliabilitas Instrument 

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 

Sumber :(sugiyono, 2007, h. 172) 
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3.8. Tehnik 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 dan histogram. Ukuran sentral meliputi mean, median, dan 

modus. Ukuran penyebaran meliputi varians dan simpangan baku. 

3.8.1.1 Mean 

Mean (M) merupakan rata-rata hitungan 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 mencari rata-rata dari skor total keseluruhan jawaban yang di 

berikan oleh responden, dengan rumus sbagai berikut: 

 ̅ =
∑    

   

 
 

Keterangan: 

 ̅  = rata-rata nilai 

Xi = data ke i sampai ke n 

n  = banyak data (Kadir, 2015) 

3.8.1.2 Varians Dan Standar Deviasi 

Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi semua nilai-nilai 

individual terhadap rata-rata kelompok. Sedangkan setandar deviasi adalah 

nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan Bagaimana sebaran data 

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

sampel atau akar dari varians. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 
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Rumus varians: 

S
2  

=
∑     

     ̅  

   
 

Rumus standar deviansi: 

S = √
∑     

     ̅  

   
 

Keterangan: 

S
2
= Varians 

S = Standar Deviasi 

Xi = Nilai n ke i
 

 ̅= Rata-Rata 

n = Jumlah sampel (budiono, 2009) 

3.8.1.3 Tabel Kecenderungan (Kategori) 

Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor (X) 

yang diperoleh masing-masing variabel, dari skor tersebut kemudian dibagi 

menjadi tiga kategori. Pengkategorian dilaksanakan berdasarkan Mean (M) 

dan Standar Deviasi (S) yang diperoleh. Tingkat kecendrungan dibagi 

menjadi tiga  kategori sebagai berikut: 

Tabel 3. 6 Kategori Perolehan Angket Pembelajaran Online 

No  Interval Kategori 

1 X ≥ (M+S) Tinggi 

2 (M-S) ≤ X < (M+S) Sedang 

3 Di bawah (M-S) Rendah 

(Sumber :Mardapi, 2008: 37) 

Dimaksudkan untuk mendeskripsikan karakteristik data dari masing-

masing variabel yang telah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dengan 

menggunakan rumus: 
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P=
 

 
×100% 

Keterangan: 

P = Angka persentase  

F = Frekuensi yang sedang dicari persentase 

N = Number of cose (jumlah frekuensi/banyaknya individu) (Eti Nur Inah, 

2007: 14). 

3. 8.2 Analisis Inferensial 

Dalam analisis statistik inferensial digunakan uji normalitas data dan uji 

homogenitas yang memiliki tujuan untuk mengetahui kenormalan data tentang 

pelaksanaan penelitian pengaruh penggunaan kaizala terhadap hasil belajar, 

kemudian menggunakan uji regresi linear sederhana. 

1. Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data penelitian yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan untuk melakukan 

pengujian variabel lain dengan mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah 

Kolmogorow-Smirnov. Rumus Kolmogorow – Smirnov dengan taraf 5% 

dengan rumus yaitu D=Maksimum (Sugiyono,2010) 

Pedoman penilaian yaitu jika Asymp.Sg pada output lebih besar dari 

alpha yang sudah ditentukan maka data dikatakan normal, sebaliknya jika 

Asymp.Sgpada outputlebih kecil dari alpha yang sudah ditentukan maka data 

dikatakan tidak normal. Nilai alpha 5% atau 0,05 (Sugiyono, 2010). 
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b. Uji Linearitas  

Uji linearitas adalah uji untuk memastikan apakah data yang dimiliki 

sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas bertujuan untuk mencari 

persamaan garis regresi variabel independen (bebas) terhadap variabel 

dependen (terikat)sekaligus untuk mengatahui apakah dua variabel 

mempunyai pengaruh yang linier atau tidak secara signifikan. Rumus uji 

linearitas adalah sebagai berikut: 

        
       

      
 

Keterangan: 

JK (TC) = jumlah kuadrat tuna cocok 

JK (G)  = jumlah kuadrat galat (Sugiyono, 2017). 

 

Dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan pembilang n-

1serta derajat kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh Fhitung<Ftabel. 

3.9 Uji Regresi Linear Sederhana  

Untuk menguji pengaruh penggunaan kaizala terhadap hasil belajar 

siswa di kelas XI SMA Negeri 13 Konawe Selatan, menggunakan rumus 

Regresi Linear sederhana. Metode regresi linear sederhana dimaksudkan 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel bebas 

(Independent) dengan variabel terikat (dependent). Dengan metode ini dapat 

memperkirakan baik dan buruknya suatu variabel X terhadap naik turunnya 

tingkat variabel Y. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut: 

Y’=α+Bx 

Keterangan:  

Y’ = Variabel dependent / variabel terikat (nilai yang diprediksikan) 
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X = Subyek pada variabel independent / variabel bebas yang 

mempunyai nilai tertentu 

α
  

=  Konstanta (Nilai Y ’ Apabila X=0) 

Ƅ   = Konstanta regresi (nilai peningkatan atau penurunan) (Husein   

Umar, 2005, h. 307 

 

harga α dapat dihitung dengan rumus α = 
     

   22

2








XXn

XYXXY

 

harga b dapat dihitung dengan rumus b = 
    

   22 






YXn

YXXYn

 

3.9.1 Uji Hipotesis (Uji-t) 

Dilanjutkan dengan uji signifikasi dengan menggunakan rumus 

sebagai beikut: 

21

2

r

nr
thitung




  

Keterangan:  

t hitung = Nilai Signifikasi 

 r  = Nilai Koefisien korelasi 

         n  = Jumlah sampel (Riduwan, 2008, h. 127).  

3.9.2 Uji Koefisian Determinasi 

KD = r
2
 x 100% 

Ket:  KD :Koefisien determinasi 

         r
2
 : Koefisien korelasi, (Sugiyono, 2017). 
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Tabel 3.7 Interpretasi Nilai Koefisisen Determinasi 

Rumus Kategori 

64% ≤ KD Pengaruh Tinggi Sekali 

32% ≤ KD < 64% Pengaruh Tinggi 

16% ≤ KD < 32% Pengaruh sedang 

4% ≤ KD < 16% Pengaruh rendah 

0% ≤ KD < 4% Pengaruh rendah sekali 

(Sumber : Nurgana E, 1993, H. 80) 

3.9.3 Hipotesis Statistik 

 H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan kaizala dengan 

hasil belajar peserta didik di Kelas XI SMA Negeri 13 Konawe Selatan. 

 H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan kaizala 

dengan hasil belajar peserta didik di Kelas XI SMA Negeri 13 Konawe 

Selatan. 

Kaidah Pengujian  

 Jika t hitung   t tabel maka tolak H0 terima H1 artinya signifikasi, dan 

 Jika t hitung   t tabel maka tolak H1 terima H0 artinya tidak signifikasi. 

  


