
28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan 

ini, pengukuran data kuantitatif dan statistik objek dilakukan dengan 

perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel siswa yang diminta untuk 

memberi respon atau pernyataan yang diberikan sebagai salah satu teknik 

pengumpulan data yang digunakan. Metode penelitian kuantitatif yang 

digunakan adalah metode korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Metode korelasi adalah suatu penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan sejumlah data untuk mengetahui serta menentukan ada 

atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih guna mengukur 

seberapa besarnya tingkat hubungan kedua variabel yang diukur tersebut.
40

 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 37 

Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.Sampel adalah 
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bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V yang berada 

disekolah dasar negeri 37 pekanbaru yang berjumlah 192 orang, yang terdiri 

dari kelas Va, Vb, Vc, Vd, Ve, Vf. Sedangkan pengambilan sampel 

menggunakan tekhnik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel di 

mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih untuk menjadi anggota 

sampel. Teknik ini juga diberi istilah pengambilan sampel secara rambang 

atau acak.
41

 Menurut pendapat Suharsimi Arikunto apabila subjek kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.Tapi jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% 

atau lebih. Dari pernyataan inilah yang mendasari penulis untuk menetapkan 

pengambilan 25% dari jumlah populasi  karena menimbang dari segi waktu, 

dana dan tenaga. 

Pengambilan untuk populasi 48, maka : 

Sampel = 
  

   
 ×32= 8 maka menjadi 8 sampel. 

Penelitian dalam pengambilan sampel dengan cara populasi kelasa, yaitu: 

Sampel = 
  

   
 × 192 = 48, Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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TABEL III.1 

POPULASI DAN SAMPEL 
No  Kelas    Populasi  Sampel  

1 Va 32 8 

2 Vb 32 8 

3 Vc 32 8 

4 Vd 32 8 

5 Ve 32 8 

6 Vf 32 8 

Jumlah  192  48 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan memnggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada responden untuk 

dijawabnya.
42

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, atau karya- karya monumental dari 

seseorang. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bertujuan untuk mengetahui sejarah sekolah, sarana dan prasarana, 

keadaan guru dan siswa yang ada di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 
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E. Uji Validitas dan Reliabilitas Angket 

Sebelum dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada responden harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas 

terhadap instrumen penelitian. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur, 

sedangkan uji reliabilitas ditujukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen 

penelitian dapat dipercaya atau dihandalkan.  Jika hasil pengujian tersebut 

valid dan reliabel, maka kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

di lapangan. 

1. Analisis Validitas Angket 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan suatu instrumen.
43

 Uji validitas akan diujikan terlebih 

dahulu kepada sejumlah responden yang dipilih, hasil jawaban responden 

tersebut dianalisis dengan teknik korelasi product moment sehingga dapat 

dihitung harga rxy sebagai harga mengukur reliabilitas instrumen dengan 

rumus sebagai berikut : 
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Keterangan: 

rxy  : Koefisien validitas item yang dicari 

n  : Jumlah subyek 

xi  : Skor yang diperoleh subyek dalam setiap item 
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yi  : Skor total yang diperoleh subyek dari seluruh item 

xi  : Jumlah skor dalam distribusi x yang berskala interval 

yi  : Jumlah skor dalam distribusi y yang berskala interval 

xi
2
  : Jumlah kuadrat masing-masing skor x 

yi
2
  : Jumlah kuadrat masing-masing skor y. 

Kriteria kelayakan adalah sebagai berikut: 

a. Jika rxy>rtabel  berarti kuesioner valid 

b. Jika rxy<rtabel  berarti kuesioner tidak valid 

2. Uji Reliabilitas Angket 

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik.
44

Uji reliabilitas akan diujikan terlebih dahulu kepada sejumlah 

responden yang dipilih. Teknik yang digunakan dalam pengujian 

reliabilitas pada penelitian ini adalah teknik internal consistency yaitu 

pengujian reliabilitas instrumen yang dilakukan dengan cara mencobakan 

instrumen sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik 

tertentu  Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan 

dengan teknik Alfa Cronbach, rumusnya sebagai berikut: 
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Keterangan : 

 k =  mean kuadrat antara subyek 

 
2

is  =  mean kuadrat kesalahan 

 
2

ts  =  varians total. 

Rumus untuk varians total dan varians item : 
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Keterangan : 

JKi  = jumlah kuadrat seluruh skor item 

JKs  = jumlah kuadrat subyek  

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis 

kuantitatif. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel x (gaya belajar siswa) dengan variabel y (hasil belajar siswa). 

Teknik korelasi yang digunakan adalah dengan analisis korelasi product 

moment. Sebelum masuk statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh 

untuk masing-masing alternatif jawaban dicari persentase jawabannya 

pada item pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus : 

P =  F   x 100 % 

       N 
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Keterangan: 

P  = angka persentase 

F  = frekuensi yang sedang dicari 

n  = jumlah frekuensi atau banyak individu.
45

 

Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasikan 

dengan kriteria sebagai berikut :
46

 

81%-100% kategori “sangat tinggi” 

61%-80% kategori “tinggi” 

41%-60% kategori “sedang” 

21%-40% kategari “rendah” 

0%-20% kategori “sangat rendah” 

2. Perubahan Data ordinal ke Interval 

Kemudian, data ordinal yang diperoleh melalui angket diubah 

menjadi data interval dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Ti = 50 + 10(
      

  
) 

Keterangan : 

Xi  = variabel data ordinal 

X  = Mean (Rata) 

SD  = Standar Deviasi.
47
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3. Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal. Teknik uji normalitas yang dapat 

digunakan dalam menguji distribusi normal data diantaranya  probability 

plot dan kolmogorov smirnov. Pada penelitian ini untuk menguji apakah 

distribusi data normal ataukah tidak, dilakukan dengan metode uji 

kolmogorov-smirnov. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya sebaran data adalah jika p > 0,05 maka sebaran normal atau 

tidaknya sebaran data adalah jika p < 0,05 maka sebaran tidak normal.
48

 

4. Uji Linearitas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji 

linieritas dimaksudkan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Maksudnya untuk mengetahui garis 

regresi antara variabel x (gaya belajar siswa) dan variabel y ( hasil belajar 

siwa) membentuk liniear atau tidak. Jika data tidak linear maka analisis 

regresi tidak dapat dilanjutkan. Pada penelitian ini untuk menguji linieritas 

data dilakukan dengan uji F. Apabila F hitung< F tabel baik untuk taraf 

kesalahan 5% maupun 1% , kesimpulannya regresi linier. 
49

 Uji linieritas 

dalam penelitian ini dilakukan bantuan SPSS 21.0 for  windows.  
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5. Uji Korelasi Product Moment 

Adapun rumus korelasi product moment tersebut sebagai berikut 

    
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi Product Moment 

N  = Number of cases 

∑X  = Jumlah seluruh skor X 

∑Y  = Jumlah seluruh skor Y. 
50

 

6. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diperoleh nilai 

korelasi rxy, kemudian nilai rxy akan dikonsultasikan dengan tabel “rt” 

dalam tabel product moment, sehingga dapat diketahui apakah akan 

diterima atau ditolak hipotesa yang diajukan sebelumnya. Uji korelasi 

product moment dalam penelitian ini dilakukan bantuan SPSS 21.0 for 

windows. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan apabila nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 (p. < 0,05) maka Ha diterima H0 ditolak, 

selanjutnya diinterprestasi juga dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Jika rxy>rt maka Ha diterima H0 ditolak.  

2) Jika rxy<rt maka H0 diterima Ha ditolak. 
51

 

Data penulis peroleh diproses dengan menggunakan bantuan 

program komputer melalui program IBM SPSS Statistic 21.00 SPSS 
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merupakan salah satu program komputer yang dignakan dalam mengolah 

statistik. 

TABEL III.2 

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRESTASI 

TERHADAP KOEFISIEN KORELASI
52

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20- 0,399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0,80-1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 
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