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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada SMP Negeri 9 Kendari, alasan peneliti 

memilih SMP Negeri 9 Kendari dikarenakan untuk dapat memperoleh sumber 

data yang valid tempat berlangsungnya proses pembelajaran. 

 

3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai April dan difokuskan 

pada siswa kelas VIII semester genap. 

 

3.3 Desain Penelitian 

Paradigma pengaruh antara variabel terikat dan variabel-variabel bebas dapat 

divisualisasikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:  

 

 

 

 

  

  

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan: 

X1 : Kedisiplinan Siswa 

X2 : Minat Belajar 

Y : Hasil Belajar 
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3.4 Jenis dan Pendendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian survey 

karena datanya diambil dari populasi dan sampel. Sebagaimana pendapat yang 

dikemukakan Sugiyono bahwa penelitian survey adalah sebagai penelitian yang 

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

data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan pendekatan yang 

digunakan adalah korelasional. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

1. Variabel terikat (variabel dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas, yaitu hasil belajar IPA (Y). 

2. Variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, yaitu kedisiplinan (X1) dan minat belajar (X2). 

 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMPN 9 Kendari yang 

berjumlah 1186 orang siswa. Populasi target adalah semua siswa kelas VIII 

SMPN 9 Kendari yang berjumlah 402 orang siswa. 

 

3.6.2 Sampel  

Dari populasi target dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII  

SMP Negeri 9 Kendari. Dengan teknik-teknik pensampelan menggunakan 

proporsional random sampling. Adapun tahapan-tahapan pemilihan sampel 

penelitian adalah: 1) membuat kerangka pensampelan yang berisikan jumlah 
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siswa kelas VIII SMPN 9 Kendari dari 402 orang yang diberi nomor urut 1 

sampai dengan nomor 11. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel 3.1. Data Siswa Kelas VIII SMP Negeri 9 Kendari 

No  Kelas  Jumlah siswa  

1. VIII 1 36 

2. VIII 2 36 

3. VIII 3 36 

4. VIII 4 37 

5. VIII 5 36 

6. VIII 6 36 

7. VIII 7 38 

8. VIII 8 37 

9. VIII 9 37 

10. VIII 10 37 

11. VIII 11 36 

Jumlah  402 

(Sumber: Dokumentasi, SMP Negeri 9 Kendari 2020) 

2) untuk masing-masing kelas yang menjadi sampel secara proporsional 

diambil dari jumlah siswa yang ada pada kelas tersebut. 

Dengan menggunakan rumus slovin yaitu. 

n = 
𝑁

𝑁𝑑2+ 1
 

Dimana: n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d2 = Presisi yang ditetapkan (Sugiyono,2014,h. 4). 

Diketahui jumlah populasi siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Kendari N = 402 

orang dan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar = 10%. Maka berdasarkan 

rumus tersebut diproleh jumlah sampel (n) sebagai berikut. 

n = 
𝑁

𝑁𝑑2+ 1
 = 

402

(402)(0,12) +1 
 = 

402

(402)(0,01)+ 1 
 = 

402

5,02
 = 80,07 = 80 orang siswa  
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Dengan demikian yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 80 responden. Untuk lebih jelasnya secara proporsional random 

sampling dengan rumus alokasi proporsional sebagai berikut:  

ni = 
𝑁i

𝑁 
 n 

Dimana:  ni = Jumlah sampel menurut stratum 

  n = Jumlah sampel seluruhnya 

  Ni = Jumlah populasi menurut stratum 

  N = Jumlah populasi selurunya 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel sebegai berikut: 

Tabel 3.2. Jumlah Sampel Tiap Kelas VIII 

No. Kelas Jumlah siswa Jumlah sampel tiap kelas 

1. VIII 1 36 7 

2. VIII 2 36 7 

3. VIII 3 36 7 

4. VIII 4 37 8 

5. VIII 5 36 7 

6. VIII 6 36 7 

7. VIII 7 38 8 

8. VIII 8 37 7 

9. VIII 9 37 7 

10.  VIII 10 37 8 

11.  VIII 11 36 7 

 Jumlah  402 80 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yaitu menggunakan angket 

atau kuesioner yang merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi perangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, kemudian 

metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup yang dikembangkan 

dengan model skala Likert  dan menggunakan skala frekuensi 4 verbal pilihan 

yaitu Sangat Setuju (SS) diberi nilai 4, Setuju (S) diberi nilai 3, Tidak Setuju 

(TS) diberi nilai 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1. Bobot nilai 
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untuk setiap pernyataan yang bersifat tidak mendukung (unfavorable) bergerak 

dari 1 sampai dengan 4 dengan pilihan Sangat Setuju (SS) diberi nilai 1, Setuju 

(S) diberi nilai 2, Tidak Setuju (3), dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 4. 

(Sukardi, 2011, h.146). 

 

3.8 Instrumen penelitian 

3.8.1 Instrumen kedisiplinan  

3.8.1.1 Definisi konseptual 

Kedisiplinan siswa adalah sikap taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya 

termaksud melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggungjawabnya untuk 

beradaptasi memperoleh perubahan, dengan indikator:  1) ketaatan terhadap tata 

tertib disekolah; 2) ketaatan terhadap  kegiatan belajar disekolah; 3) ketaatan 

dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran; 4) ketaatan terhadap kegiatan belajar 

dirumah; 5) dapat mengatur waktu belajar; 6) rajin dan teratur belajar. 

 

3.8.1.2 Definisi Operasional 

Kedisiplinan siswa adalah presepsi siswa terhadap sikap taat terpatuh 

terhadap nilai-nilai yang dipercaya termaksud melakukan pekerjaan tertentu yang 

menjadi tanggungjawabnya, akan tercermin dari skor yang diperoleh setelah siswa 

menjawab indikator:  1) ketaatan terhadap tata tertib disekolah; 2) ketaatan 

terhadap  kegiatan belajar disekolah; 3) ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran; 4) ketaatan terhadap kegiatan belajar dirumah; 5) dapat mengatur waktu 

belajar; 6) rajin dan teratur belajar. 
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3.8.1.3 Kisi-kisi Instrumen 

Berdasarkan indikator-indikator yang ada pada definisi operasional 

kedisiplinan, selanjutnya disusun kisi-kisi instrumen penelitian sebagai berikut: 

 Tabel 3.3. Kisi-kisi Instrumen Kedisiplinan 

No Indikator Nomor butir Jumlah 

Butir Positif  Negatif 

1. Ketaatan terhadap tata 

tertib disekolah 

1,2,5 3,4 5 

2. Ketaatan terhadap 

kegiatan belajar 

disekolah 

6,8,10 7,9 5 

 

3. Ketaatan dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran 

11,15 12,13,14 5 

4. Ketaatan terhadap 

kegiatan belajar dirumah 

16,17,19 18,20 5 

5. Dapat mengatur waktu 

belajar 

21,22,23, 24,25 5 

6. Rajin dan teratur belajar 26,27,28, 29,30 5 

Jumlah 30 

 

Tabel 3.4. Final Instrumen Kedisiplinan setelah uji validasi  

No Indikator Nomor butir Jumlah 

Butir Positif  Negatif 

1. Ketaatan terhadap tata 

tertib disekolah 

1,5 3,4 4 

2. Ketaatan terhadap 

kegiatan belajar 

disekolah 

6,10 7,9 4 

 

3. Ketaatan dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

pelajaran 

11,15 12,13,14 5 

4. Ketaatan terhadap 

kegiatan belajar dirumah 

19 18,20 3 

5. Dapat mengatur waktu 

belajar 

22 24 2 

6. Rajin dan teratur belajar 26,27  2 

                              Jumlah  20 
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3.8.2 Instrumen Minat Belajar  

3.8.2.1 Definisi Konseptual 

Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketetarikan pada suatu 

hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, dengan indikator: 1) ada rasa suka 

dan senang terhadap pembelajaran; 2) perhatian yang lebih besar pada pelajaran; 

3) ketarikan pada materi pembelajaran; 4) adanya aktivitas siswa dalam pelajaran. 

 

3.8.2.2 Definisi Operasional 

Minat belajar adalah presepsi siswa terhadap suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketetarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, akan tercermin 

dari skor yang diperoleh setelah siswa menjawab indikator: 1) ada rasa suka dan 

senang terhadap pembelajaran; 2) perhatian yang lebih besar pada pelajaran; 3) 

ketarikan pada materi pembelajaran; 4) adanya aktivitas siswa dalam pelajaran 

IPA. 

 

3.8.2.3 Kisi-kisi Instrumen 

Berdasarkan indikator-indikator yang ada pada definisi operasional, minat 

belajar, selanjutnya disusun kisi-kisi instrumen penelitian sebagai berikut:  

 

     Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Minat Belajar 

 

No 

 

Indikator 

Nomor Butir Jumlah 

Butir 
Positif  Negatif  

1.  Ada rasa suka dan senang 

terhadap pelajaran  

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

2.  Perhatian yang lebih 

besar pada pelajaran  

12,13,14,1

5,16 

9,10,11 8 

3.  Ketertarikan pada materi 

pelajaran 

17,21,22,2

3 

18,19,20 7 

4.  Adanya aktivitas siswa 

dalam pelajaran 

24,25,27,2

8,29 

26,30 7 

Jumlah 30 
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 Tabel 3.6 Final Intrumen Minat Belajar Setelah Uji Validasi 

 

No 

 

Indikator 

Nomor Butir Jumlah 

Butir 
Positif  Negatif  

1. Ada rasa suka dan senang 

terhadap pelajaran  

1,6,7 2,4, 5 

 2. Perhatian yang lebih 

besar pada pelajaran  

12,13,14,1

5,16 

9,11 7 

 3. Ketertarikan pada materi 

pelajaran 

17,21,23 18,20 7 

 4.  Adanya aktivitas siswa 

dalam pelajaran 

24,25,27,2

8,29 

26,30 7 

Jumlah 26 

 

 

3.8.3 Angket (Kuisioner) 

Menurut Sugiyono (2010:199) “Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Angket digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai kedisiplinan siswa dan minat belajar IPA siswa kelas 

VIII SMP Negeri 9 Kendari Tahun Ajaran 2021/2022 yang didapat langsung dari 

responden angket atau kuisioner. 

 

3.8.4  Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data 

siswa dan data hasil belajar IPA Terpadu yaitu nilai ulangan sebelumnya pada 

semester genap tahun ajaran 2021/2022 siswa kelas VIII di SMP Negeri 9 

Kendari. 

 

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.9.1 Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

digunakan mengukur apa perlu diukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi 
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akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil. Sehingga data yang terkumpul 

merupakan data yang memadai. Validitas menentukan sejauh mana suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. 

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari 

tiap skor butir. Penerimaan dan penolakan butir-butir instrumen diperoleh melalui 

perhitungan dengan harga kritis r yang diperoleh dari tabel r pada α = 0,05 dan n 

= 30, maka rtabel yaitu sebesar 0,361. Suatu butir instrumen dapat dipertahankan 

apabila memiliki koefisien (r) > 0,361. Untuk menghitung korelasi pada uji 

validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment yaitu : 

𝒓𝒙𝒚 =  
𝒏(∑ 𝑿𝒀) − (∑ 𝑿) (∑ 𝒀)

√{(𝑵 ∑ 𝑿𝟐) −  (∑ 𝑿)𝟐}{(𝑵 ∑ 𝒀𝟐) − (∑ 𝒀)𝟐}
 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

ƩX : Jumlah skor butir 

ƩY : Jumlah skor total 

ƩXY : Jumlah perkalian antara skor X dan skor Y 

ƩX2 : Jumlah kuadrat dari skor butir 

ƩY2 : Jumlah kuadrat dari skor total 

N : Jumlah responden    (Suharsimi Arikunto, 2009: 213). 

 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

sebuah alat ukur Sebuah alat ukur atau pernyataan dalam angket 

dikategorikan reliabel. Jika alat ukur yang digunakan dapat mengukur secara 

konsisten atau stabil meskipun pernyataan tersebut diajukan dalam waktu yang 

berbeda. Uji reliabilitas dilakukan terhadap butir instrumen atau pernyataan yang 

sudah valid. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil 
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pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. 

Koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Variansi butir dan variansi total instrumen dihitung dengan 

menggunakan rumus yaitu: 

𝑠2 =  
∑ 𝑋2 − (

(∑ 𝑋)2

𝑛
)

𝑛
 

Kemudian hasil perhitungan rn yang diperoleh diinterpretasikan 

dengan tingkat keandalan koefisiensi korelasi sebagai berikut : 

  Tabel 3.7 Kriteria Uji Reliabilitas 

Hasil Perhitungan Derajat Reliabilitas 

rn< 0,20 Sangat Rendah 

0,20<rn< 0,40 Rendah 

0,40<rn< 0,60 Sedang 

0,60<rn< 0,80 Tinggi 

0,80<rn< 1,00 Sangat Tinggi 

(Sumber: I Putu Ade Andre, 2018: 29). 

Keputusannya dengan melihat nilai signifikannya. Jika nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,60 maka angket dinyatakan reliabel atau konsisten. Sebaliknya, jika 

nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak 

konsisten. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

3.10.1 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 
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penyebaran. Penyajian data menggunakan daftar distribusi dan histogram. Ukuran 

sentral meliputi mean, median, dan modus. Ukuran penyebaran meliputi varians 

dan simpangan baku. 

 

3.11 Uji Prasyarat Analisis 

3.11.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran 

data tersebut nilai residu berdistribusi normal ataukah tidak dimana model regresi 

yang baik adalah yang mempunyai residual yang berdistribusi normal.  Jadi, uji 

normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi residunya (Dodiy, 

2018). 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan 

ttabel, Dengan kaidah pengujian yaitu: 

• Jika Signifikansi > 0,05, maka nilai residual dapat dikatakan berdistribusi 

normal. 

• Jika Signifikansi < 0,05, maka nilai residual dapat dikatakan tidak 

berdistribusi normal 

3.11.2 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 hubungan 

yang linear atau tidak secara signifikan (Saputro, 2013, h. 44). 
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Uji linearitas dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 

• Jika Signifikansi > 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara 

variabel bebas dengan variabel terikat 

• Jika Signifikansi < 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara 

variabel bebas dengan variabel terikat 

  

3.12  Pengujian Hipotesis Penelitian 

Terhadap hipotesis penelitian dilakukan pengujian dengan cara 

yaitu analisis regresi. 

 

3.12.1 Uji Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana, digunakan untuk menguji variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu 

pengaruh kedisiplinan dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA di SMPN 9 Kendari. Langkah-langkah analisis regresi sederhana 

adalah sebagai berikut: 

1. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi adalah suatu indikator yang digunakan untuk 

menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan 

nilai rxy
2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat dalam regresi sederhana. 

2. Uji keberartian koefisien regresi 

Uji keberartian koefisien regresi dilakukan untuk mengetahui berarti tidaknya 

variabel X dan Y yang telah dibentuk melalui persamaan regresi sederhana 
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3.12.2 Uji Regresi Ganda 

Analisis regresi berganda, digunakan untuk menguji variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Analisis ini digunakan untuk menguji 

hipotesis, yaitu pengaruh kedisiplinan dan minat belajar secara bersama-sama 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SMPN 9 Kendari. 

Langkah-langkah analisis regresi ganda adalah sebagai berikut: 

1. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi adalah suatu indikator yang digunakan untuk 

menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan 

nilai rxy
2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat dalam regresi ganda. 

2. Uji keberartian koefisien regresi 

Uji keberartian koefisien regresi dilakukan untuk mengetahui berarti tidaknya 

variabel X dan Y yang telah dibentuk melalui persamaan regresi ganda.  

3.13. Hipotesis Statistik 

Hipotesis 1 

H0 : βyx1= 0; (X1 tidak berpengaruh terhadap Y) 

H1 : βyx1 ≠ 0; (X1 berpengaruh terhadap Y) 

Hipotesis 2 

H0 : βyx2 = 0; (X2 tidak berpemgaruh terhadap Y) 

H1 : βyx2 ≠ 0;  (X2 berpengaruh terhadap Y) 

Hipotesis 3 

H0 : βyx1x2 = 0; (X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y) 

H1 : βyx1x2 ≠ 0; (X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y) 


