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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh minat penggunaan internet dalam belajar terhadap 

prestasi belajar siswa di SMP Negeri 22 Pekanbaru. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 22 Pekanbaru alamat jalan 

Sidodadi No.32 Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Tangkerang 

Utara. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa kajian yang 

penulis teliti di lokasi. Selain itu dari segi waktu, tempat, dan biaya penulis 

sanggup untuk melaksanakan penelitian di sekolah ini. Penelitian ini mulai 

dilaksanakan dimulai pada 16 April 2018 – 18 Juli 2018. 

 

C. Subyek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 22 Pekanbaru, 

sedangkan objek penelitian ini adalah minat penggunaan internet dalam 

belajar terhadap prestasi belajar siswa dalam kajian pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling di SMP Negeri Pekanbaru. 

 

D. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
23

 Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMP Negeri 22 Pekanbaru yang 
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jumlahnya 916 orang. Lebih lanjut apabila subjek kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua, sehingga penelitian ini menjadi penelitian populasi. Tetapi jika 

populasi lebih dari 100 orang, maka penelitian ini dapat diambil 10%-25% 

atau lebih dari jumlah populasi. 

Karena jumlah populasi 916, maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sampel sebesar 10%. Penarikan sampel ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan sampel 

secara acak.
24

 Pengambilan sampel dilakukan secara acak, peneliti mengambil 

sampel 10% dari masing masing kelas sehingga mendapatkan sampel sebesar 

92 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menngumpulkan data-data yang diperlukan, maka peneliti akan 

menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut:  

1. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
25

 Bentuk pertanyaan dan pernyataan angket 

dapat berupa terbuka atau tertutup. Pertanyaan atau pernyataan terbuka 

adalah pertanyaan atau pernyataan yang mengharapkan responden (siswa) 

untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian atau berbagai hal. 

Sedangkan pertanyaan dan pernyataan tertutup adalah pertanyaan atau 
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pernyataan yang mengharapkan responden (siswa) untuk memilih salah 

satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan atau pernyataan yang 

tersedia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan metode angket tertutup pada variabel X (minat penggunaan 

internet) dan variabel Y (prestasi belajar siswa). Angket disusun 

sedemikian rupa dengan mengikuti skala skor dimana setiap pernyataan 

memiliki lima alternative jawaban yaitu: 

TABEL III.1 

SKOR ALTERNATIF JAWABAN KUESIONER ATAU ANGKET  

Pilihan Jawaban Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Kurang Setuju (KS) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

 

2. Dokumentasi 

Metode pengumpulan datadengan cara mengumpulkan data-data 

yang berhubungan dengan siswa baik yang berada di sekolah maupun 

yang ada di luar sekolah. Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk kelengkapan data penelitian, karena 

dengan adanya dokumentasi data yang sifatnya lisan dapat dibuktikan 

dengan adanya dokumen yang ada di sekolah.
26

 Data tersebut mengenai 

profil sekolah, seperti keadaan guru, keadaan siswa serta sarana dan 

prasarana sekolah. 
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F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila alat ukur yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak 

relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki 

validitas rendah.
27

 

Untuk mengetahui validitas instrument bila harga kolerasi < 0,250, 

maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid, 

sehingga diperbaiki atau dibuang.
28

 Rumus untuk mengukur tingkat 

validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson dengan bantuan SPSS Versi 20,0 for 

Windows. Rumus perhitungan r product moment sebagai berikut: 

 
    

      (  )(  )

√        (  ) ]         (  )  

 

 

Keterangan:  

Rxy : Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

ƩX  : Jumlah skor butir 

ƩY  : Jumlah skor total 

Ʃ    : Jumlah kuadrat total 

Ʃ     : Jumlah kuadrat total 

ƩXY : Jumlah perkalian skor item dan skor total 

N  : Jumlah responden
29
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 Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien korelasi 

dengan skor totalnya maka selanjutnya adalah membandingkan dengan 

skor tabel yaitu 0,205 untuk mengetahui validitas tersebut. Setelah hasil 

selesai ditotalkan, jika ada item yang tidak valid akan diganti atau dibuang 

dan diuji kembali kepada siswa yang dijadikan sampel. 

2.   Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu pada instrumen yang dianggap dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik artinya instrument sudah dapat dipercaya (reliabel) 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Rumus untuk 

mengukur tingkat reliabilitas instrument dalam penelitian ini 

menggunakan teknik koefisien Alpha Croanbach dengan bantuan program 

SPSS Versi 20,0 for Windows. Rumus yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas adalah menggunakan rumus alpha croanbach, yaitu:
30

 

  r11 = [
 

(   )
] [1-

   

  
  

  Keterangan: 

 r11 : Nilai reliabilitas 

 ƩSi : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

 St : Varians total 

 k  : Jumlah item 

Menurut Azwar nilai reliabilitas Alpha Croanbach alat ukur dalam 

melakukan penelitian telah dianggap memuaskan bila koefisiennya 

mencapai minimal 0,60. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kuantitatif 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif. Teknik analisis korelasi yang dipergunakan adalah analisis 

product moment. Menganalisis data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan analisis statistic berupa teknik persentase, dengan rumus: 

P = 
 

 
        

Keterangan: 

P = Angka persentase 

F = frekuensi yang dicari 

N= Number of case (jumlah frekuensi/banyaknya individu)
31

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

criteria sebagai berikut: 

a. 81%-100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi 

b. 61%-80% dikategorikan baik/tinggi 

c. 41%-60% dikategorikan cukup baik/sedang 

d. 21%-40% dikategorikan kurang baik/rendah 

e. 0%-20% dikategorikan tidak baik/sangat rendah
32

 

2. Uji normalitas 

Hipotesis yang diuji adalah: 

Ha   : Data tidak berdistribusi normal 

Ho  : data berdistribusi normal
33
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Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas > 0.05 Ho diterima 

Jika probabilitas < 0.05 Ho ditolak 

Taraf signifikan yang digunakan 5% 

3. Analisis Regresi Linier 

Analisis regresi linier berguna untuk mendapatkan pengaruh antara 

variabel predictor terhadap variabel kriteriumnya atau meramalkan 

pengaruh variabel predictor terhadap variabel kriteriumnya.
34

 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

Ŷ = a + bX 

Keterangan: 

Ŷ = subjek dalam variabel dependen yang dipresdiksikan 

a = harga konstan (ketika harga x=0) 

b = koefisien regresi  

X = nilai variabel independen 

4. Pengaruh Variabel X Terhadap Variabel Y 

Penulis menggunakan rumus korelasi Product Moment untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. 

 
    

      (  )(  )

√        (  ) ]         (  )  

 

Keterangan:  

Rxy : Koefisien korelasi “r” Product Moment 

ƩX  : Jumlah seluruh skor X 

ƩY  : Jumlah seluruh skor Y 
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Ʃ    : Jumlah kuadrat total 

Ʃ     : Jumlah kuadrat total 

ƩXY : Jumlah perkalian variabel X dan variabel Y 

N  : Jumlah responden
35

 

TABEL III.2 

TABEL INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI  

PRODUCT MOMENT 
 

Besarnya ”r” 

Product Moment 
Interpretasi 

0,00 – 0,200 

 

 

0,200 – 0,400 

0,400 – 0,700 

0,700 – 0,900 

0,900 – 1,000 

Korelasi antara variabel X dengan 

variabel Y sangat lemah/rendah sehingga 

dianggap tidak ada korelasi 

Korelasinya lemah atau rendah 

Korelasinya sedang atau cukup 

Korelasinya kuat atau tinggi 

Korelasinya sangat kuat atau sangat 

tinggi 

 

5. Uji Hipotesis 

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian 

hipotesis), yaitu membandingkan   (r observasi) dari hasil perhitungan 

dengan    (r tabel) dengan ketentuan: 

1. Jika    ≥    maka Ha diterima Ho ditolak 

2. Jika    ≤    maka Ho diterima Ha ditolak 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara minat penggunaan internet 

dalam belajar terhadap prestasi belajar siswa 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat penggunaan 

internet dalam belajar terhadap prestasi belajar siswa. 
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6. Besar Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 

Selanjutnya untuk menghitung besar kecilnya sumbangan variabel 

X terhadap variabel Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien 

diterminan (KD). 

KD =    x 100% 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi/ Koefisien penentu 

    = R square 

 

 

 

 

 


