
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

5.1.  Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan metode survei. Metode survei merupakan metode penelitian  

yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah 

(bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, 

misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstuktur dan 

sebagainya pada populasi besar maupun kecil. Penelitian kuantitatif adalah 

suatu penemuan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang diketahui. Penelitian deksriptif 

kuantitatif adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk 

mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi 

secara faktual, sistematis, serta akurat  Berdasarkan analisis statistik.  

5.2.  Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MIN 1 Kendari,  jl. Pembangunan, Kel. Sanua, 

Kec. Kendari Barat, Kota Kendari. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 

bulan dari tanggal 01 Maret s/d 29 Mei. 

5.3.  Variabel dan Desain Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (Independen 

Variabel) adalah efektivitas pembelajaran daring sedangkan yang menjadi 
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variabel terikat (Dependen Variabel) adalah prestasi belajar siswa kelas 4a 

MIN 1 Kendari. 

3.3.2   Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Survei yaitu 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah 

(bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstuktur 

dan sebagainya pada populasi besar maupun kecil. (Nana, Darna, Elin 

Herlina, 2018, h. 288).  

 

 

Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian 

Keterangan:  

X : Varibel bebas yaitu efektivitas pembelajaran daring  

Y : Variabel terikat yaitu prestasi belajar siswa kelas 4a MIN 1 Kendari 

   : Pengaruh 

 

 

 

 

Y 
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5.4. Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik MIN 1 Kenadari.  

3.4.1 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini yaitu peserta didik  kelas 4a MIN 1 Kendari 

yang berjumlah 34 orang. (Sumber: Daftar Hadir kelas 4a MIN 1 Kendari, 

Tahun 2021). 

5.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh 

seorang peneliti untuk mengumpullkan data yang dibutuhkan dalam melakukan 

penelitian. Nurul Zuriah (2006) mengemukakan bahwasanya dalam sebuah 

penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga memerlukan 

pemilahan tentang teknik dan alat pengumpulan data yang relevan dengan jenis 

dan  model penelitian mengingat penggunaan teknik dan alat pengumpul data 

yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. 

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik 

pengumpulan data yaitu : 

5.5.1. Angket 

 Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Untuk memperoleh data-data 

tersebut, dalam penelitian ini menggunakan alat ukur atau instrument 

berupa angket. Angket digunakan untuk mengungkapkan data 
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mengenai efektivitas pembelajaran daring. Angket ini ditujukan untuk 

siswa kelas 4a MIN 1 Kendari. 

5.5.2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi  menurut Arikunto (2006 :231) yaitu 

mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kaber,majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.  

Dan yang dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah 

dokumen-dokumen penting dan  berkaitan dengan  prestasi belajar 

siswa pada saat pembelajaran daring. Dalam hal ini data tentang 

prstasi belajar diambil dari nilai rapor kelas 4a MIN 1 Kendari. 

5.6. Instrumen Penelitian  

Adapun instrumen penelitian tentang efektivitas pembelajaran daring dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik di MIN 1 Kendari, berupa angket 

yang dibuat item-itemnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Intrumen angket gambaran pembelajaran daring 

VARIABEL INDIKATOR NO ITEM JUMLAH 

Gambaran 

Pembelajaran 

Daring Di MIN 

1 Kendari 

a. Aktivitas peserta didik 

b. Keluhan peserta didik 

c. Model pembelajaran 

d. Media pembelajaran 

e. Metode pembelajarn 

1 

2,3 

4 

5 

1 

2 

1 

1 
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f. Kendala belajar 6 

7 

1 

TOTAL 7 

 

Tabel 3.2  Kisi-Kisi Intrumen Angket efektivitas pembelajaran daring  

VARIABEL 

X 

INDIKATOR NO ITEM JUMLAH 

Efektivitas 

Pembelajaran 

Daring siswa 

kelas 4a MIN 1 

Kendari 

a.  Metode mengajar 

b. Media pembelajaran 

c. Bahan ajar 

d. Pemanfaatan waktu 

e. Perilaku siswa 

f. Fasilitas Belajar 

 

1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10 

11,12,13,14,15 

16,17,18,19,20 

21,22,23,24,25 

26,27,28,29,30 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

TOTAL 30 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Intrumen Prestasi Belajar 

VARIABEL 

Y 

Mata Pelajaran Peserta Didik JUMLAH 

Prestasi Belajar 1.  Al-quran Hadits 

2. Akidah Akhlak 

3. Fikih 

4. SKI 

5. PKn 

34 1 

1 

1 

1 

1 
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6. B. Indonesia 

7. B. Arab 

8. Matematika 

9. IPA 

10. IPS 

11. SBDP 

12. PJOK 

13.BTQ 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

TOTAL 13 

 

3.7 Uji Validitas Dan Reabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau 

keshahihan suatu instrumen. Sebelum tes diujikan, terlebih dahulu instrumen 

diuji validasinya dari masing-masing. Setelah selesai diujikan, data hasil 

angket diolah untuk menguji validitas butir soal dengan menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment.  

Dasar pengambilan uji validitas pearso yaitu dengan cara 

membandingkat nilai rhitung dengan rtabel 

1. Jika nilai rhitung >rtabel = Valid 

2. Jika nilai rhitung <rtabel = Tidak Valid. Cara mencari nilai rtabel dengan 

N=28 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai rtabel statistic, maka 

diperoleh nilai rtabel sebesar 0,374. 

Melihat nilai signifikansi (sig.) 
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1. Jika nilai signifikansi <0,05 = Valid 

2. Jika nilai signifikansi >0,05 = Tidak Valid 

 Table 3.4 Validitas Instrumen Penelitian 

No Kriteria 

Soal 

Nomor 
Soal 

Jumlah 
Soal 

1. Valid 1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 9,10, 11, 12,13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24, 25, 26, 
27, 28, 30 

25, 26, 28, 

30 

28 

2. Tidak valid 6,29 2 

Jumla
h 

30 

 

3.7.2 Uji Reabilitas 

Reliabilitas merupakan ketepatan suatu tes tersebut diberikan 

kepada subjek yang sama. Suatu tes dikatakan reliabel apabila beberapa kali 

pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama. Widiyanto (2018) 

mengatakan Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dasar pengambilan uji reabilitas 

cronbach alpha menurut Wiratna Sujerweni (2014), kuesioner dikatakan 

reliabel jika nilai cronbach alpha > 0,6. 

Tabel 3.5 Reability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.964 30 

 Berdasarkan  table 3.5 nilai cronbach alpha 0,964. Yaitu > 0,6. maka 

soal secara keseluruhan dinyatakan reliabel atau memiliki tingkat kepercayaan 

yang tinggi. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistics 

16.0 for Windows. Zein (2019) menjelaskan bahwa SPSS adalah software 

khusus untuk pengolahan data statistik yang paling populer dan paling banyak 

digunakan di seluruh dunia. SPSS dipakai dalam berbagai riset pasar, 

pengendalian dan perbaikan mutu (quality improvement), serta riset-riset sains. 

Kepopuleran SPSS ini dijadikan sebagai alat untuk pengolahan data.(h.2). 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang di gunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

3.8.2  Analisis Inferensial 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Maka uji 

normalitas data dinilai dengan menggunakan uji Lilliefors. Uji Lilliefors 

merupakan salah satu uji yang sering digunakan untuk menguji kenormalan 

data. Pada penelitian ini untuk menguji kenormalitasan data menggunakan 

uji Lilliefors dengan rumus yaitu : 

             * (  )   (  )+ 

Dengan:  

 (  )   
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Keterangan: 

L : Statistik uji dengan metode Liliefors 

Zi : Data pada Xi yang distandarisasi berdasarkan rumus 

                       
 
   

  
 

Xi : Angka pada data 

F(Zi) : Probabilitas kumulatif normal di Zi 

S(Zi) : Probabilitas kumulatif empiris Zi    (I Putu Ade Andre, 2018:        

39) 

Keputusannya dengan melihat nilai signifikannya. Jika nilai 

signifikannya > nilai α (0,05) maka data tersebut berdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika nilai signifikannya < nilai α (0,05) maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal. 

3.8.2.2 Uji Linearitas 

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 

perubahan variabel Y. Untuk mengetahui hubungan linearitas menggunakan 

rumus yaitu : 

      
     

     
 

Keterangan: 

Freg  : Harga bilangan F untuk garis regresi 

RKreg  : rerata kuadrat garis regresi 

RKres  : rerata kuadrat residu  (Sutrisno Hadi, 2014: 13) 
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Keputusannya dengan melihat nilai signifikan Deviation From 

Linearity. Jika nilai signifikan Deviation From Linearity > nilai α (0,05) maka 

ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel bebas (independent) 

dengan variabel terikat (dependent). Sebaliknya, jika nilai signifikan Deviation 

From Linearity < nilai α (0,05) maka tidak ada hubungan yang linear secara 

signifikan antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat 

(dependent). 

3.8.2.4 Uji Regresi Linear Sedarhana 

Analisis regresi sederhana adalah suatu metode yang digunakan 

untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. 

Pendapat lain menurut Gujarati dalam Jonathan Sarwono mendefinisikan 

analisis regresi sebagian kajian terhadap hubungan satu variabel yang 

disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel 

yang menerangkan. Variabel pertama disebut juga dengan variabel terikat 

dan variabel kedua disebut sebagai variabel bebas (Jonathan, 2012: 181). 

Adapun rumus regresi sederhana yaitu: 

 

Sementara rumus untuk mencari a dan b adalah sebagai berikut: 

   
∑    ( ̅)( ̅)

∑     ( ̅ )
     ,      ̅   ( ̅) 

Keterangan: 

Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

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

Y = a + bX 



49 

 

b : Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel.  

X : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai 

tertentu.   (Ali Anwar, 2013: 149) 

 

3.8.2.5 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).  

 

 

 

 

 

 


