
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode survei. Berdasarkan defenisi tersebut, dapat diketahui bahwa 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya mengajar 

guru terhadap motivasi belajar peserta didik di SDN 12 Tongkuno Kabupaten Muna. 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 12 Tongkuno, Kabupaten Muna Sulawesi 

Tenggara mempunyai gaya mengajar guru yang masih belum terlaksana dengan baik 

dan motivasi belajar peserta didik yang belum maksimal, sehingga di SDN 12 

Tongkuno Kabupaten Muna mempunyai relevansi dengan kepentingan penelitian. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April semester genap, 

tahun pembelajaran 2021/2022 di SDN 12 Tongkuno untuk lebih jelasnnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

. 
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Tabel 3.1 Keterangan Kegiatan 

No Keterangan Kegiatan 

1 28 Februari 2022 Peneliti mengunjungi sekolah tempat yang akan 

menjadi lokasih penelitian 

2 1-2 Maret 2022 Menyerahkan surat izin penelitian kepada pihak 

sekolah. 

3 7-8 Maret 2022 Menyiapkan instrumen untuk dabagikan ke peserta 

didik 

4 14 Maret 2022 peneliti memperhatikan guru-guru yang sedang 

mengajar di kelas IV, V, VI serta mengambil 

dokumentasi. 

5 17-19 Maret 2022 Peneliti mulai menyebarkan angket kepada peserta 

didik serta mengambil bukti dokumentasi 

6 21-22 Maret 2022  Peneliti mewawancarai peserta didik yang berada di 

kelas IV dan  V serta mengambil dokumentasi.  

7 4 April 2022 Penenyusun hasil penelitian   

8 19 April 2022 Pembuatan surat keterangan telah melakukan 

penelitian serta berpamitan dengan pihak sekolah dan 

mengambilan dokumentasi  

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IV, V dan VI  di SDN 

12 Tongkuno Kabupaten Muna sebanyak 76 orang. 

Tabel 3.2 Keadaan Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

IV 20 

 V 31 

VI 25 

Jumlah  76 
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3.3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

teknik sampling sehingga diperoleh sampel sampling stratified random sampling. 

Penentuan jumlah minimal sampel dihitung dari rumus Slovin, sebagai berikut: 

n = 
 

      
 

Keterangan:  

n  = jumlah sampel 

N = besar populasi 

e  = tingkat kepercayaan (1% = 0,1) 

 

n = 
 

    
 

n =  
  

            
 

n =  
  

          
 

n =  
  

       
 

n =  
  

     
 

n = 43, 1818 = (43) 

Tabel 3.3 Sampel Peneliti 

 

Kelas Populasi Sampel 

 

IV 20 11 

V 31 18 

VI 25 14  

Jumlah 76 43  

Sumber: lampiran 1.12 

Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan digunakan adalah 43 orang. 
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3.4  Variabel dan Desain Penelitian 

3.4.1 Variabel Penelitian  

1. Variabel X (bebas) yaitu variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap 

variabel lain, variabel bebas dalam penelitian ini adalah gaya mengajar guru 

di SDN 12 Tongkuno Kabupaten Muna 

2. Variabel Y (terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel X (bebas) 

variabel Y (terikat) dalam penelitian ini adalah motivasi belajar peserta didik 

di SDN 12 Tongkuno Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. 

3.4.2 Desain Penelitian  

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X 

(bebas) terhadap variabel Y (terikat). Desain penelitian ini adalah: 

     Desain penelitian  

 

Keterangan: 

X : Gaya Mengajar Guru 

Y : Motivasi Belajar Siswa 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi tempat, pelaku dan 

aktivitas. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik menggunakan angket, 

dan dokumentasi. 

3.5.1  Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dillakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2011). Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa 

X Y 
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bantuan bentuk pertanyaan yang disiapkan kepada responden tentang gaya mengajar 

guru terhadap motivasi belajar peserta didik. Angket tersebut diberikan kepada 

peserta didik SDN 12 Tongkuno Kabupaten Muna dengan cara memilih jawaban 

yang sudah disiapkan pada angket tersebut, selanjutnya angket di skor berdasarkan 

skala likert “skala Likert”digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

Tabel 3.4  skala Likert 

Skor penilain Kategori (+) Katogori (-) 

Sangat Sering 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 
     Sumber: (Sugiyono,2018: 95) 

3.5.3 Dokementasi 

Dokumentasi yaitu upaya pengambilan data yang terkait dengan seluruh 

subjek penelitian. Sesuai dengan penelitian, dukumentasi sebagai sumber data dan 

teknik pengumpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Data mengenai jumlah tenaga operasional sekolah yaitu kepala sekolah dan guru 

2. Data berupa keadaan atau jumlah peserta didik 

3. Data mengenai keadaan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain.  
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3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Angket Gaya Mengajar Guru  

Adapun kisi-kisi instrumen angket variabel gaya mengajar guru antara lain 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Gaya Mengajar Guru 

Variabel Indikator Sub indikator No  

 

 

 

 

Gaya 

mengajar 

guru (X) 

Gaya mengajar 

klasik  
 Peran guru dominan  

 Isi pelajaran berupa sejumlah 

informasi yang paling 

populer dan dipilih dari 

dunia yang diketahui anak 

 Proses pengajaran bersifat 
pasif, yakni siswa diberi 

pelajaran 

 Cara menyampaikan bahan 
pelajaran dengan 

komunikasih lisan 

 Menyampaikan bahan 

pelajaran disertai contoh 

yang konkret diikuti dengan 

mengajukan pertanyaan 

 Guru menyampaikan ikhtisar 
yang berungsi memberikan 

informasi mengenai bahan 

pelajaran secara garis besar 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7. 8 

 Teknologis   Peranan isi pelajaran sangat 

dominan 

 Peran siswa adalah belajar 
dengan menggunakan 

perangkat atau media 

 Peran guru sebagai pemandu 

 Isi pelajaran sudah di 

program dalam perangkat 

baik softwere maupun 

hardwere  

 Guru hanya berpegang pada 
sumber media yang tersedia 

9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16, 

17 

 Personalisasi   Pengajaran dilakukan 

berdasarkan minat atau 

perkembangan mental siswa 

18, 19, 

20, 21, 

22, 23, 
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 Dominasi pengajaran ada di 
tangan siswa 

 Guru harus mempunyai 
kemampuan dalam bertindak 

sebagai narasumber  

24, 25 

 Interaksional   Peran guru sangat dominan  

 Guru lebih mengedepankan 
dialog sebagai bentuk 

interaksi yang dinamis 

 Siswa belajar melalui 

hubungan dialogis 

26, 27, 

28, 29, 

30, 31, 

32, 33, 

34, 35 

 

3.6.2 Angket Motivasi Belajar 

Adapun kisi-kisi instrumen angket motivasi belajar antara lain sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Belajar 

 

Variabel Indikator Sub indicator No item 

 

 

 

 

 

Motivasi 

belajar 

peserta didik 

(Y) 

 

 

 

Motivasi 

Intrinsik 

 Adanya hasrat dan 
keinginan berhasil  

 Adanya dorongan dan 

kebutuhan belajar 

 Adanya harapan dan 
cita-cita 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18, 19, 20 

 

 

Motivasi 

Ekstrinsik 

 Adanya pengahargaan 
dalam belajar 

 Adanya kegiatan yang 
menarik dalam belajar 

 Adanya lingkungan 
belajar yang kondusif 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30, 31, 32, 

33, 34, 35 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian 

3.7.1. Validitas 

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan seberapa jauh data yang ditampung 

pada suatu kuesioner  akan mengukur apa yang ingin di ukur (Ardial,2014: 467). 

Untuk mengukur validitas dengan menghitung korelasi antara data pada masing-
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masing pernyataan dan skor total dengan memakai rumus teknik korelasi product 

moment menggunakan microsoft excel dengan rumus: 

    
  ∑      ∑  ∑   

√[ ∑      ∑    ][ ∑      ∑    ]
 

Keterangan: 

rxy        = Koefisien korelasi antara variabel x dan y. 

n       = Banyaknya peserta 

∑X     = Jumlah skor item 

∑Y     = Jumlah skor total 

∑X
2     

= Jumlah kuadrat skor item 

∑Y
2     

= Jumlah kuadrat total item 

∑XY  = Hasil perkalian antara skor item dan skor total 

Tabel 3.7 Kriteria dan 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 

     Sumber: Anas, 2007:181 

 

 Item pernyataan yang valid akan digunakan untuk mengukur gaya mengajar 

guru dan motivasi belajar peserta didik, sedangkan yang tidak valid tidak akan 

digunakan. Pada angket yang telah disediakan seperti pada lampiran 1.7 halaman 94-

95 terdapat 35 butir item. Setelah di uji validitas maka terdapat 20 item yang valid 

yaitu 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan terdapat 

15 item yang tidak valid yakni 3, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 35. 

Sedangkan pada motivasi belajar terdapat 26 butir item yang valid yakni, 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 dan 

terdapat 9 item yang tidak valid yakni 5, 6, 14, 16, 20, 21, 25, 33, 35. 
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3.7.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesutu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data instrumen 

(Arikunto, 2013:221). Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach 

dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

    [
 

   
] [   

∑   
 

  
 

] 

Keterangan: 

r11       = Reliabilitas secara keseluruhan 

k         = Jumlah soal yang valid 

∑σt
2     

= Total nilai varian soal 

σi
2  

     = Nilai varian total 

 

Tabel 3.8 Kriteria Dan Reliabilitas 

Interval Reliabilitas Kriteria 

0,80 <r11≤ 1,00 Sangat Reliabel 

0,60 <r11≤ 0,80 Reliabel 

0,40 <r11≤ 0,60 Cukup reliabel  

0,20 <r11≤ 0,40 Tidak Reliabel 

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

   Sumber: (Arikunto, 2013:93) 

 Setelah melakukan uji validitas, maka selanjutnya diadakan uji reliabilitas 

pada instrument angket gaya mengajar guru dan motivasi belajar peserta didik. Hasil 

uji reliabilitas angket menggunakan SPSS 25 

Reliability Statistics Gaya Mengajar 

Guru 

Motivasi Belajar 

Cronbach’s alpha 0,814 0,788 

N of items 20 26 

 Keputusannya dengan melihat nilai signifikan, jika nilai cronbach alpha lebih 

besar dari 0,60 maka angket dinyatakan reliabel (Ghozali, 2011: 42). 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistika 

deskriptif dan inferensial. 

3.8.1 Analisis statistik deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu menentukan rata-rata distribusi frekuensi dan 

persentase. Pengelolaan data pada kedua variabel penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan rumus sebagai berikut (Sudjino, 2008: 43). 

1. Mean 

Mean (rata-rata) dari beberapa buah data, nilai mean dapat ditentukan dengan 

membagi jumlah data dengan banyaknya data 

   
∑    

 
 

Keterangan: 

    = rata-rata  

  = nilai data 

  = banyaknya data 

2. Median 

Median adalah nilai data yang terletak ditengah setelah data itu disusun 

menurut urutan nilainnya sehingga membagi dua sama besar. Rumus ini digunakan 

jika data tunggal yang banyaknya ganjil 

Me = 
 

 
       

 

Jika banyaknya data genap, menggunakan rumus berikut: 

Me =  
      (

 

 
)           

 

 
       

 
 

 

Kemudian untuk mencari nilai median pada data kelompok, menggunakan rumus 

berikut: 
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Me = b + p (

 

 
    

 
) 

Keterangan: 

b = batas bawah kelas median, ialah kelas dimana media akan tereletak 

p = panjang kelas median 

n = banyak data 

F = jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas 

median 

f = frekuensi kelas median 

 

3. Modus 

Untuk mencari nilai modus pada data kelompok bisa menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

Mo = b + p (
  

      ) 

 

Keterangan: 

Mo = modus 

b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p = panjang kelas innterval 

b = frekuensi pada kelas modud (frekuensi pada kelas interval yang terbanyak) 

dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 

b = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya 

 

4. Varians  

varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individu terhadap 

rata-rata kelompok. Akar dari varians disebut standar deviasi atau simpangan baku. 

Symbol varians untuk populasi yaitu (a
2
) dibaca sigma kuadrat. Sedangkan symbol 

varian untuk sampel yaitu (s
2
) 

s
2 
= 

∑       ̅  

     
 (rumus varian untuk sampel)   

Keterangan: 

P  = angka persentase 

Ƒ = jumlah  Frekuensi dari setiap jawaban yang telah menjadi pilihan  

responden 

N  = Jumlah frekuensi atau banyaknya individu 
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Untuk Menentukan kelas interval dapat dihitung dengan rumus sturges 

(Sugiyono, 2017: 34) yaitu: 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan:  

K = jumlah kelas interval  

n = jumlah data obesrvasi  

log = logaritma 

5. Secara deskriptif data akan dianalisis sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

 

No Persentase Kriteria 

1 80 < x ≤ 100%  Sangat Tinggi  

2 60 < x ≤ 80% Tinggi  

3 40 < x ≤ 60% Sedang  

4 20 < x ≤ 40%  Rendah  

5 0 < x ≤ 20% Sangat Rendah  

Sumber: (Suharsimi. 2013) 

Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu 

atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Histogram adalah grafik yang 

sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan 

grafik batang dari distribusi frekuensi. Kategori adalah keadaan subjek pada aspek 

atau variabel yang diteliti. 

Kategori Skor 

Sangat Sering 4 

Sering 3 

Kadang-Kadang 2 

Tidak Pernah 1 
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Tujuan analisis deskriptif adalah untuk mengidentifikasi kecenderungan 

sebaran dari masing-masing variabel penelitian atau menggambarkan suatu keadaan 

dengan apa adanya tanpa dipengaruhi dari dalam peneliti. Untuk mengidentifikasi 

kecenderungan rata-rata tiap variabel digunakan rata-rata (M) ideal dan simpangan 

baku ideal (SD) tiap variabel dimana:  

Kecenderungan tiap-tiap variabel digolongkan menjadi 4 (empat) kategori, 

yaitu: 

Tabel 3.10 Pengkategorian Gaya Mengajar Guru Terhadap Motivasi Belajar  

No  Interval Kategori 

1 X   (Mean + STD) Sangat Tinggi 

2 Mean ≤ X < (Mean + STD) Tinggi  

3 (Mean – STD) ≤ X < Mean Sedang  

4 X < (Mean – STD) Rendah 

  (Sumber: Djemari, 2008: 37) 

Keterangan: 

X = nilai variabel bebas 

Mean = nilai rata-rata 

STD = simpangan baku 

3.8.2 Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial yaitu untuk mengetahui hipotesis penelitian yang 

diajukan, adapun langkah-langkahnya dalam analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yakni: 

 

 



 

45 
 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji kenormalan distribusi (pola) data. Dengan demikian, uji 

normalitas ini mengasumsikan bahwa data ditiap variabel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Rumus yang digunakan adalah Kolmogorov-smirnov. 

Hipotesis : 

Ho : Data berdistribusi normal 

H1 :  Data tidak berdistribusi normal 

Statistik uji: 

Dmax = {
   

 
 [

   

 
 – (p ≤ z )]} 

Keterangan: 

n = Jumlah data 

f  = Frekuensi 

fki= Frekuensi kumulatif 

z  
   

 
 

D tabel= D σ (n) 

 

Keputusan: 

Tolak H0 jika sig D hitung ≥ D tabel, data berdistribusi normal 

Terima H1 jika sig Dhitung ≤ Dtabel data tidak berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas 

Dilakukannya uji linearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah antara 

variabel independent (X) dan varaiabel dependen (Y) memiliki hubungan yang linear 

atau tidak linear. Proses perhitungan dari uji linearitas menggunakan aplikasi SPSS 

Versi 21. 

Hipotesis: 

H0 : garis regresi linear 

H1 : garis regresi non linear 
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Statistik uji (SPSS): 

α = 0.05 

Keputusan: 

Tolak H0 jika nilai sig > α sehingga variabel (X) mempunyai hubungan yang 

linear dengan motivasi belajar (Y) 

Terima H1 jika nilai sig < α sehingga variabel (X) tidak mempunyai hubungan 

yang linear dengan motivasi belajar (Y) 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi kesamaan varian dari faktor pengganggu pada data pengamatan yang ke 

satu data pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji glejser yaitu dengan 

meregresikan nilai absolut residual variabel independen. Data dikatakan bebas 

heteroskedastisitas jika nilai signifikansi absolut residual dan variabel 

independen > α (0,05) (Ghozali, 2011:149). 

2. Persamaan Regresi linearitas sederhana 

untuk mengetahui tingkat persamaan regresi dari tiap variabel di gunakan rumus 

regresi linear sederhana yaitu: 

ŷ = a + bX 

 

Dimana:  

Ῡ = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 

a = nilai konstan 

b = konstanta regresi 

 

besarnya konstanta a dan b dapat ditentukan menggunakan persamaan: 
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a = 
      (     )                 

               
 

b = 
                        

                
 

yang mana n = jumlah data 

3. Uji Hipotesis (Uji T) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh masing-

masing independent variabel terhadap dependent variabel parsial. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

t = 
 √   

√    
 

keterangan:  

t = nilai signifikan (t hitung) yang nantinya dibandingkan dengan t tabel 

r = koefisien regresi 

n = banyaknya sampel 

𝝱n = koefisien regresi setiap variabel 

S𝝱n = standar eror setiap variabel 

4. Koefisien Determinasi 

Langkah ketiga menghitung koefisien determinasi (besarnya pengaruh 

variabel x terhadap variabel y) dengan menggunkan rumus : 

KD = R
2 
x 100% 

Keterangan: 

KD = Koefisien determinasi/koefisien penentu 

R
2
 = R square 
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