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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

penelitian survei. Metode penelitian survei adalah penelitian yang memilih sampel 

dari populasi tertentu dengan memanfaatkan kuesioner sebagai alat untuk 

mengumpulkan data yang pokok. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

perhitungan yang berdasarkan atas angka-angka yang dikumpulkan untuk 

selanjutnya diinterpretasikan, hal ini untuk memberikan kemudahan penilaian 

tentang pengaruh pembelajaran berbasis daring terhadap minat belajar Fisika 

siswa. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 November 2020 sampai 02 

April   2021 pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 di SMA Negeri 11 

Kendari. 

 

3.3 Popolasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Menurut sugiyono (2017, h. 80)  populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian diberikan kesimpulannya berdasarkan kepentingan dalam 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIA 
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di SMA Negeri 11 Kendari, sebanyak 77 siswa yang terdiri dari 2 kelas 

pada tahun 2020/2021. Secara rinci populasi penelitian dapat dilihat pada 

tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah Rata-rata 

1 X Mia 1 39 78,75 

2 X Mia 2 38 79,38 

Jumlah 77  

Sumber: Tata Usaha SMAN 11 Kendari Tahun 2020/2021 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa populasi berjumlah 

77 orang dan terdiri dari 2 kelas dengan jurusan yang sama dalam satu 

sekolah meliputi: X MIA
1 

= 39 orang, X MIA
2
 = 38. 

 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu Purposive Sampling. 

Sugiyono (2017, h. 87) menyatakan “Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel diambil dari 

kelas yang telah ditentukan dengan tujuan dan kriteria tertentu yaitu sampel 

memiliki nilai rata-rata kelas hampir sama. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini terdiri dari  40 siswa, yaitu 20 siswa kelas X MIA
1
 dan 20 

siswa kelas X MIA
2
 SMA Negeri 11 Kendari.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi dimana 

peneliti hanya mengamati guru dan siswa pada proses kegiatan 

pembelajaran, dalam mengumpulkan data. 

3.4.2 Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Pertanyaan tertutup akan 

membantu responden untuk menjawab dengan cepat, dan juga memudahkan 

peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah 

terkumpul. Pertanyaan terbuka yakni memberi kesempatan kepada 

responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 

Angket yang digunakan terlebih dahulu harus memenuhi dua 

persyaratan yaitu valid dan reliabel. Angket dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diiinginkan dan dikatakan reliabel apabila mempunyai 

hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur. Oleh karena itu 

sebelum diberikan kepada responden, kuesioner harus diuji validitas dan 

reliabilitasnya terlebih dahulu. 
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Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

pengaruh pembelajaran berbasis daring terhadap minat belajar fisika siswa 

dan diperkuat dengan wawancara. 

 

3.4.3 Wawancara 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap 2 informan yaitu 

guru Fisika dan peserta didik. Wawancara yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan 

memberikan jawaban secara luas sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

 

3.4.4 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah kegiatan 

mendokumentasikan  semua kegiatan selama penelitian sebagai penunjang 

penelitian. Dalam pelaksanaan teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan 

yang berkaitan dengan penelitian seperti, foto-foto kegiatan pembelajaran, 

dokumen kearsipan, catatan harian dan lain-lain. 

 

3.5  Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket/kuesioner 

tertutup, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang 

sudah tersedia sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban tersebut. 

Responden disediakan empat alternatif jawaban yang merupakan data interval 

berskala Likert. Alternatif jawaban terdiri dari: Sangat Setuju (SS),  Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dalam penyusunan skor 

menggunakan skala Likert dengan dua alternatif pernyataan yaitu positif (+) dan 



 

40 

 

negatif (-). Untuk  lebih jelasnya dalam menentukan skor alternatif jawaban 

disajikan peneliti dalam deskripsi pada Tabel berikut. 

Tabel 3.2: Skor Alternatif Jawaban 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat setuju 4 Sangat setuju 1 

Setuju 3 Setuju 2 

Tidak setuju 2 Tidak setuju 3 

Sangat tidak setuju 1 Sangat tidak setuju 4 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan 

atau kesahihan alat ukur.  Alat ukur yang valid berarti memiliki validitas 

yang rendah. Menurut Suharsimi Arikunto(2015, h. 87)  untuk menguji 

validitas alat ukur terlebih dahulu dicari harga korelasi dengan 

menggunakan rumus perason prodduct moment adalah sebagai berikut: 
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Dengan: 

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N  = banyaknya peserta 

∑xy = Hasil perkalian antara skor item dan skor total 

∑x  = jumlah skor item 

∑y  = jumlah skor total 

 𝑥2 = Jumlah kuadrat skor item 

 𝑦2 = Jumlah kuadrat total item 
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“Setelah ditentukan xyr  = rhitung kemudian dibandingkan dengan 

rtabel pada taraf signifikan 5 %. Jika xyr
 > rtabel maka butir soal 

dinyatakan valid, Sedangkan jika xyr
 < rtabel maka butir soal 

dinyatakan tidak valid sehingga diperbaiki atau dibuang.”  

Tabel 3.3 Kriteria Validitas 

Interval Validitas Kriteria 

0,80 <rxy≤ 1,00 Sangat Valid 

0,60 <rxy≤ 0,80 Valid 

0,40 <rxy≤ 0,60 Sedang 

0,20 <rxy≤ 0,40 Tidak Valid 

0,00 <rxy≤ 0,20 Sangat Tidak Valid 

(Suherman & Sukjaya, 2010, h.147). 

Pengujian validitas pada variabel ini menggunakan program 

komputer Microsoft Excel. Apabila rhitung > rtabel, dimana karena sampel 

yang diambil berjumlah N=31 dengan taraf signifikansi 5% maka rtabel 

adalah 0,355. Berikut hasil pengujian validitas angket pembelajaran daring 

dan minat belajar fisika siswa: 

1) Pengujian validitas Variabel Pembelajaran Daring 

Tabel 3.4 Hasil Pengujian Validitas Variabel Pembelajaran Daring 

No. Item soal Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,465 0,355 Valid 

2 0,616 0,355 Valid 

3 0,660 0,355 Valid 

4 0,553 0,355 Valid 

5 0,640 0,355 Valid 

6 0,808 0,355 Valid 

7 0,465 0,355 Valid 

8 0,519 0,355 Valid 

9 0,454 0,355 Valid 
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10 0,797 0,355 Valid 

11 0,576 0,355 Valid 

12 0,362 0,355 Valid 

13 0,477 0,355 Valid 

14 0,548 0,355 Valid 

15 0,369 0,355 Valid 

16 0,420 0,355 Valid 

17 0,808 0,355 Valid 

18 0,478 0,355 Valid 

19 0,636 0,355 Valid 

20 0,359 0,355 Valid 

21 0,700 0,355 Valid 

22 0,640 0,355 Valid 

23 0,426 0,355 Valid 

24 0,372 0,355 Valid 

25 0,751 0,355 Valid 

26 0,808 0,355 Valid 

27 0,417 0,355 Valid 

28 0,797 0,355 Valid 

       

Menurut hasil pengujian validitas di atas, 28 pernyataan item 

soal dinyatakan valid karena rhitung lebih besar daripada rtabel= 0,355. 

Berdasarkan uji validitas instrument variabel pembelajaran daring 

telah dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data. 

 

2) Pengujian Variabel Minat Belajar Fisika 

Tabel 3.5 Hasil Pengujian Validitas Variabel Minat Belajar Fisika 

No. Item soal Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,617 0,355 Valid 

2 0,372 0,355 Valid 

3 0,496 0,355 Valid 

4 0,574 0,355 Valid 

5 0,359 0,355 Valid 

6 0,458 0,355 Valid 

7 0,778 0,355 Valid 
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8 0,528 0,355 Valid 

9 0,676 0,355 Valid 

10 0,384 0,355 Valid 

11 0,490 0,355 Valid 

12 0,599 0,355 Valid 

13 0,680 0,355 Valid 

14 0,564 0,355 Valid 

15 0,579 0,355 Valid 

16 0,778 0,355 Valid 

17 0,455 0,355 Valid 

18 0,523 0,355 Valid 

19 0,496 0,355 Valid 

20 0,755 0,355 Valid 

 

Menurut hasil pengujian validitas di atas, 20 pernyataan item 

soal dinyatakan valid karena rhitung lebih besar daripada rtabel= 0,355. 

Berdasarkan uji validitas instrument variabel minat belajar fisika telah 

dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data. 

 

3.6.2 Uji Realibilitas 

Realibilitas adalah ukuran sejauh mana suatu alat ukur dapat 

memberikan gambaran yang benar-benar dapat dipercaya tentang 

kemampuan seseorang. Tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Rumusan 

reliabilitas (Sugiyono, 2013). 
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Dengan: 

r  = Reliabilitas Instrumen  

 k  = banyaknya soal yang valid 

si
2 

= varians skor ke-i 
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st
2 

 = varians total 

Tabel 3.6 Klasifikasi Indeks Reliabilitas 

Interval Reliabilitas Kriteria 

0,80 <r11≤ 1,00 Sangat Reliabel 

0,60 <r11≤ 0,80 Reliabel 

0,40 <r11≤ 0,60 Sedang  

0,20 <r11≤ 0,40 Tidak Reliabel 

-1,00 <r11≤ 0,20 Sangat Tidak Reliabel 

(Mikha Agus Widiyanto, 2013, h. 182) 

Pengujian reliabilitas. pada variabel ini menggunakan program 

komputer Microsoft Excel. Hasil uji reliabilitas angket pembelajaran 

daring memperoleh nilai r11 sebesar 0,92 dan pada minat belajar fisika 

siswa memperoleh nilai r11 sebesar 0,88. Kedua angket tersebut tergolong 

kategori sangat reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 13 dan Lampiran 14. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan variabel-

variabel penelitian sehingga diketahui sebaran datanya. Statistika deskriptif 

membahas terkait rata-rata atau mean (M), median (Me), modus (Mo), 

standar deviasi (SD), distribusi frekuensi, presentase, tabel kecenderungan 

masing-masing variabel (kategorisasi) dan grafik.  

1)  Mean 

Mean merupakan rata-rata hitung dari suatu nilai atau data. 

Mean dihitung dengan cara jumlah seluruh nilai pada data dibagi 
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dengan banyaknya data. Menurut (Sugiyono, 2017, h. 49) rumus yang 

digunakan untuk menentukan rata-rata sebagai berikut: 

n

X
M  

Keterangan: 

M = Mean (rata-rata) 

∑X = Jumlah nilai 

N = Jumlah peserta didik yang megikuti tes 

 

 

2) Median 

Median merupakan nilai tengah dari data, dengan catatan data-

data tersebut telah disusun urut menurut besarnya data. Median 

digunakan untuk mencari nilai tengah dari skor total keseluruhan 

jawaban yang diberikan oleh responden yang telah tersusun dalam 

distribusi data. 

 

3) Modus 

Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang 

frekuensinya banyak dalam suatu distribusi data. Dalam penelitian ini, 

modus digunakan untuk mencari jawaban yang sering muncul atau 

nilai yang frekuensinya paling banyak dari responden. 

 

4) Distribusi Frekuensi 

a. Menentukan jumlah kelas interval 
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Menurut (Sugiyono, 2017, h. 37) untuk menentukan 

panjang interval, digunakan rumus Sturges yaitu: 

n log 3,31K   

Keterangan: 

K = Jumlah Kelas data 

N = Jumlah peserta didik yang megikuti tes 

 

b. Menentukan rentang data 

Menurut (Sugiyono, 2017, h. 55) untuk menghitung rentang 

data digunakan rumus sebagai berikut: 

TerendahSkor  TertinggiSkor  Data Rentang   

c. Menentukan panjang kelas 

Menurut (Arikunto, 2012, h. 55) untuk menentukan panjang 

kelas digunakan rumus sebagai berikut:  

KelasJumlah 

Data Rentang
Kelas Panjang 

 

 

5) 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 nilai sampel atau akar dari varian. 

Menurut (Budiyono, 2009) rumus yang digunakan untuk menentukan 

varian dan standar deviasi adalah sebagai berikut: 
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Rumus Varian : 
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Rumus Standar Deviasi: 
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Keterangan: 

S
2 

= Varians 

S = Standar Deviasi 

xi = Nilai x ke-i 

x  = Rata-rata 

n = Jumlah Sampel 

 

 

6)  Persentase  

Menurut (Tiro, 2008, h. 117) untuk menghitung persentase rata-

rata digunanakan rumus sebagai berikut: 

%100
N

f
P  

Keterangan: 

P
 

= Angka Persentase 

F = Frekuensi yang dicari persentasenya 

N = Banyaknya Sampel 

 

7) Diagram 

Diagram dibuat berdasarkan data kecenderungan. 

 

8) Tabel Kecenderungan (Kategori) 
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Deskripsi selanjutnya adalah menentukan pengkategorian skor 

(X) yang diperoleh masing-masing variabel. Untuk menentukan 

pengkategorian tersebut peneliti menggunakan skor hipotetik. Dari 

hasil perhitungan skor hipotetik, selanjutnya dilakukan 

pengelompokkan kategori menjadi empat kategori yaitu kategori 

sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah. Rumus untuk 

menentukan skor hipotetik dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Mean Ideal (MI) 

Rumus untuk menetukan mean ideal sebagai berikut: 

 minmax
2

1
MI XX   

b. Standar Deviasi Ideal (SDI) 

Rumus untuk menentukan standar deviasi ideal sebagai 

berikut: 

 minmax
6

1
SDI XX   

Menurut Azwar(2013) tingkat kecenderungan dibedakan 

menjadi lima kategori sebagai berikut: 

X > µ + 1,8σ = Sangat Tinggi 

 µ + 0,6σ ≤ X < µ + 1,8σ = Tinggi 

µ - 0,6σ ≤ X < µ + 0,6σ  Sedang 

µ - 1,8σ ≤ X < µ - 0,6 σ = Rendah 

X < µ - 1,8σ = Sangat Rendah 

 

Keterangan: 

X = skor total 
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µ = Mean 

σ = Standar deviasi (SD) 

 

3.7.2 Analisis Inferensial 

3.7.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel dalam penelitian ini datanya berdistribusi 

normal atau tidak sebagai persyaratan uji hipotesis. Uji normalitas 

pada penelitian menggunakan uji liliefors, dalam hal ini untuk 

mengetahui apakah suatu data terdistribusi secara normal. Data 

terdistribusi normal adalah jika signifikansi lebih besar  dari 

0,05(sign > 0,05) (Imam Ghozali, 2011, h.163). Pengujian ini 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐿 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑥 𝑑𝑎𝑟𝑖 (𝐹 𝑧𝑖 − 𝑆(𝑧𝑖)  

Keterangan: 

F(zi) = Frekuensi kumulatif teoritis 

S(zi) = Frekuensi kumulatif observasi 

L = Nilai L hitung 

(Sugiyono, 2010, h. 273) 

 

b. Uji  Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) memiliki hubungan linear 

atau tidak. Uji linearitas dapat diuji menggunakan uji F pada taraf 

signifikansi 5% dengan rumus sebagai berikut:  
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res

reg

reg
RK

RK
F 

 

Keterangan: 

Fre  = Harga bilangan F untuk garis regresi 

RKreg  = Rerata kuadrat garis regresi 

RKres = Rerata kuadrat residu 

 (Sutrisno Hadi, 2004, h 14)

 
Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hubungan 

antara variabel adalah linear. Sebaliknya jika nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 maka hubungan antara variabel tidak linear.  

3.7.2.2 Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi linear Sederhana 

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji 

hipotesis. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis 

regresi sederhana adalah sebagai berikut: 

1. Mencari koefisien korelasi antara variabel bebas (x) dan variabel 

terikat (y), menggunakan rumus person prodduct moment adalah 

sebagai berikut: 
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Dengan: 

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel x dan y 
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N        = banyaknya peserta 

∑xy  = Hasil perkalian antara skor item dan skor total 

∑x     = jumlah skor item 

∑y     = jumlah skor total 

 𝑥2   = Jumlah kuadrat skor item 

 𝑦2   = Jumlah kuadrat total item 

 (Sugiyono, 2017, h. 228) 

Jika nilai rhitung > rtabel pada taraf signifikansi 5% maka 

hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan 

signifikan x terhadap y diterima. Jika nilai rhitung < rtabel pada 

taraf sigifikansi 5% maka hipotesis yang menyatakan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan x terhadap y ditolak. 

Koefisien kolerasi r menunjukan derajat kolerasi antara 

variabel independent (X) dan variabel dependent (Y). Nilai 

koefisien harus terdapat dalam batas-batas -1 hingga +1 (-1 < r = 

+ 1), yang mengahsilkan beberapa kemungkinan, yaitu: 

a. Tanda positif menunjukan adanya korelasi positif antara 

variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan 

penurunan nilai-nilai X akan diikuti dengan kenaikan dan 

penurunan Y. 

b. Tanda negatif menunjukan adanya korelasi negatif antara 

variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan 

nilai-nilai X akan diikuti dengan penurunan Y dan 

sebaliknya. 
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c. Jika r = 0 atau mendekati 0, maka menunjukan korelasi yang 

lemah atau tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-

variabel yang diteliti. 

Untuk dapat memberikan penafsiran besar kecilnya 

koefisien korelasi, menurut Sugiyono (2017, h. 231) ada 

beberapa pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien 

korelasi diantaranya adalah: 

Tabel 3.7 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap 

Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

(Sugiyono, 2017, h. 231) 

2. Mencari Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah tingkat pengaruh variabel bebas 

(x) terhadap variabel terikat (y). Koefisien determinasi diperoleh 

dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Jadi pengaruh 

variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) sebesar kuadrat 

koefisien korelasi sederhana. Selanjutnya hasil koefisien 

determinasi dikalikan 100% untuk mengetahui tingkat pengaruh 

kedua variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y) dalam 

bentuk persentase. 

3. Menguji Signifikansi Koefisien Korelasi dengan Uji parsial (uji-

t) 
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Uji t digunakan untuk  menguji signifikansi konstanta dari setiap 

variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

21

2

r

nr
t






 

Keterangan: 

t = t hitung 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah populasi 

r2 = koefisien determinasi 

(Sugiyono, 2013, h. 184) 

Signifikansi atau tidaknya pengaruh yang terjadi antara 

variabel bebas (x) dengan variabel terikat (y) dapat dilihat dari 

nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikansi 

5%. Apabila t hitung  > t tabel pada taraf signifikansi 5%, maka 

pengaruh variabel bebas(x) dengan varabel terikat (y) tersebut 

signifikan. Namun apabila t hitung  < t tabel maka pengaruh variabel 

bebas(x) dengan varabel terikat (y) tersebut tidak signifikan. 

4. Membuat Garis Regresi Linear Sederhana. 

Rumus membuat persamaan garis regresi linear sederhana 

adalah sebagai berikut:  

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = prediksi variabel terikat (minat belajar) 

a  = konstanta atau bila harga X = 0 (harga konstan) 

b  = angka arah atau koefisien regresi  
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X = nilai variabel bebas (pembelajaran daring) 

(Sugiyono, 2013, h.188) 

 


