
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan hikmat metode yang dapat menetapkan semua aturan 

pengumpulan dan analisis data sebelumnya. Mereka sudah mengetahui 

verifikasi hipotesis yang akan di uji.61 

B. Pendekatan penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakandi dalam penelitian ini adalah 

menggunakan penelitian kuantitatif dalam bentuk korelasi. Pendekatan ini 

digunakan karena penelitian ini di lakukan dengan angka dan di analisis 

dengan menggunakan statistik setelah semua data yang di kumpulkan sserta di 

gunakan untuk menjawab pertanyaan hipotesis. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu Penelitian ini dilaksanakan bulan oktober  2016 dengan dengan 

enam kali pertemuan di mulai tanggal 13 oktober hingga 15 November 2016. 

Yang mana penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan.Lokasi penelitian ini 

adalah di sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar yang 

beralamat di Desa Kualu. 

Alasan dari penulis memilih Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian ialah dikarenakan 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar memiliki data 

                                                           
61Hikmat, Manajemen Pendidikan, Bandung : Pustaka Setia, 2012, h. 45 
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yang penulis perlukan dalam penelitian, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar tidak jauh dari tempat tinggal penulis. 

D. Subjek dan Objek 

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini adalah 

Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Motivasi Belajar di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

 Populasi dapat dikatakan sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang di tetapkan oleh peneliti.62Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 

2 Tambang Kabupaten Kampar yang berjumlah 983 siswa. 

2. Sampel Penelitian 

 Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

Random Sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai 

beraneka ragam terdiri dari berbagai golongan, berstrata secara 

proposional. Sampel yang di ambil adalah siswa kelas XI IPS dengan 

jumlah siswa sebanyak 101 orang. 

Ukuran sampel dari jumlah populasi menggunakan rumus Slovin 

dengan persen kelonggaran 5% . 

                                                           
62Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2012, h.  215 
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Keterangan: 

n  =  Besarnya Sampel 

N  =  Besarnya Populasi 

E  =  Tingkat kesalahan (catatan : penulis menggunakan 5%). 

Berdasarkan rumus diatas maka sampel peneliti berjumlah: 

� =  
136

1 + (136 × 0,05�)
 

� =  
136

1 + 0,34
 

� =  
136

1,34
= 101,49 ���������� ������� 101 ����� 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpualan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Angket (Kuesioner) 

Menurut burhan bunging, angket merupakan serangkaian atau 

daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian di kirim untuk 

diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau 

dikembalikan kepeneliti. Angket merupakan cara pengumpulan data secara 

langsung dengan memberi pertanyaan secara individual kepada setiap 

siswa tentang pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa di 

kelas XI jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) Sekolah Menegah Atas 

Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar dengan tujuan mendapatkan yang 
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dibutuhkan. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur di dalam 

penelitian ini menggunakan skala ikert.  

Riduwan mengatakan skala likert adalah yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang 

kejadian atau gejala siswa. jawaban yang dipergunakan didalam skala 

likert ini mulai dari jawaban yang tinggi sampai jawaban yang terendah, 

sehingga data yang diterima dapat berupa interval.63 

Skala yang digunakan untuk jawaban untuk variabel x fasilitas belajar 

yaitu sebagai berikut : 

TABEL III.1 
SKALA INTERVAL 

Alternatif Jawaban Skor Kriteria 
Sangat Baik  5 81% - 100% 
Baik 4 61% - 80% 
Cukup Baik  3 42% - 60% 
Kurang Baik 2 21% - 40% 
Sangat Tidak Baik 1 0% - 20% 

Sumber : Sugiono, h. 9364 

Sedangkan untuk variabel Y yaitu motivasi belajar penulis menggunakan 

alternative jawaban sebagai berikut : 

TABEL III.2 
SKALA INTERVAL 

Alternatif Jawaban Skor Kriteria 
Selalu 5 81% - 100% 
Sering 4 61% - 80% 
Jarang 3 42% - 60% 
Kadang-Kadang 2 21% - 40% 
Tidak Pernah 1 0% - 20% 

Sumber : Sudaryono,Gaguk,Wardani, h.50
65 

                                                           
63Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung : Alfabeta, 2013, h. 149 
64Sugiyono, Op. Cit, h. 93 
65Sudaryono,Gaguk,Wardani, Op. Cit, h. 50 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah di tujukan untuk memperoleh data langsung 

dati tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, lalporan kegiatan, foto-foto, film dokumentar, data yang relevan 

penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya seni, yang dapat berupa gambar, 

patung, film, dan lain-lainyang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar.66 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis  Instrumen Angket Penelitian 

Angket yang baik digunakan untuk pengumpulan data penelitian 

haruslah terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk pengujian validitas dan 

realibilitas angket. Penulis menggunakan teknik korelasi produk moment 

dari pearson dengan bantuan program SPSS 20,0. 

a. Validitas 

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengujian yang 

kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya 

                                                           
66Ibid, h. 41 
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di ukur. Instrumen yang di ujikan didalam penelitian ini adalah angket 

tentang fasilitas belajar dan motivasi belajara siswa. 

Menurut sugiono instrumen yang valid adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Berarti 

instumen tersebut dapat dilakukan untuk mengukur apa yang 

seharusnya dapat diukur. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa valid itu mengukur apa yang hendak diukur. Pelaksanaan 

pengujian dilakukan secara statistik dengan bantuan program SPSS 

20.0. Kriteria pengujian adalah r hitung > tabel maka item dinyatakan 

valid dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka item dikatakan 

drop atau tidak valid.  

Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang 

terkumpul dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrumen 

tersebut valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrumen 

tersebut tidak valid maka instrumen tersebut harus diganti atau 

dibuang. 

b. Realibilitas  

Realibilitas adalah kemampuan alat ukur untuk melakukan 

pengukuran secara cermat. Alat ukur yang reliabel akan memberikan 

hasil pengukuran yang relatif stabil dan konsisten karena 

pengukurannya menghasilkan alat yang minimal.67 Ralibilitas setiap 

                                                           
67Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, h. 154 
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butir item dalam penelitian ini. Akan diukur dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 20.0. 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Artinya instrumen yang reliabel merupakan 

instrumen yang memberikan hasil yang sama walau waktu yang 

digunakan berbeda. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak 

reliabel maka instrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan. 

2. Analisis Data Kuantitatif  

Teknik analisis data adalah analisis kuantitatif. Analisi data yang 

diigunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (fasilitas belajar) 

terhadap variabel Y (motivasi belajar siswa). Teknik korelasi yang 

digunakan adalah dengan analisis regreasi linear sederhana. Sebelum 

masuk ke rumus statistik. Terlebih dahulu data yang yang diperoleh untuk 

masing-masing alternatif jawaban dicari persentase jawabannya pada item 

pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus: 

P= F/N x 100%68 

Dimana: 

P= Persentase 

F= Frekuensi 

N= Sampel 

                                                           
68Anas Sudjono, Pengantar Statistik Penelitian, Jakarta : Rajawali Press, 2012, h. 43 
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Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dengan keriteria 

seperti pada tabel berikut69 : 

TABEL III.3 
INTERVAL DAN KRITERIA SISWA 

Interval Kategori 
81-90% Sangat Baik 
61-80% Baik 
41-60% Cukup Baik 
21-40% Kurang Baik 
0-20% Sangat Tidak Baik 

Sumber :Riduwan,h. 15 
 

3. Analisis Deskriptif  

Pada penelitian ini statistik deskriptif diperlukan untuk mengetahui 

gambaran dari data yang akan digunakan. 

4.  Uji Normalitas  

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual 

yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau 

tidak. Nilai residual dikatakn berdistribusi normal jika nilai residual 

terstandarisasi tersebut sbagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Tidak 

terpenuhinya normalitass pada umumnya disebabkan karena distribusi data 

yang dianalisis tidak normal, karena terdapat nilai ekstrem pada data yang 

diambil. Nilai ekstrem ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam 

pengambilan sampel, bahkan karena kesalahan dalam melakukan input 

data atau memang karena karakteristik data tersebut sangat jauh dari rata-

rata. Dengan kata lain, data tersebut memang benar-benar berbeda 

dibandingkan yang lain. Untuk mendeteksi apakah nilai residual 

                                                           
69

Riduwan, Skala Pengukur Variabel-Variabel Penelitian, Bandung : Alfabeta, 2012, h. 15 
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terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak, maka dapat digunakan 

metode analisis grafik dan metode statistik.Pengujian normalitas 

menggunakan analisis grafik dilakukan dengan menggunakan histogram 

dengan menggambarkan variabel dependent sebagai sumbu vertikal 

sedangkan nilai residual terstandarisasi digambarkan sebagai sumbu 

horizontal.  

5. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak 

sama untuk semua pengamatan atau observasi. Jika varians satu 

pengamatan kepengamatan yang lain tetap maka disebut 

homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi 

homokedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat scatteplot serta melalui atau 

menggunakan uji gletjer, uji park, dan uji white. Uji heterokedastisitas 

yang paling sering digunakan adalah uji scatterplot.Uji  

heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati scatterplot di mana 

sumbu horizontal menggambarkan nilai Predicted Standardized 

sedangkan sumbu vertical menggambarkan nilai residual Studentized. 

6. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara 

variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk 
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terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka 

model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier. 

7. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Data yang telah di beri kategori kemudian di masukkan kedalam 

rumus regresi linier sederhana dengan metode kuadrat kecil untuk 

mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara fasilitas 

belajar(variabel X) terhadap motivasi belajar (variabel Y) dengan 

persamaan sebagai berikut : 

Ῡ =  � +  �� 

Keterangan : 

Y : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a  : Harga konstan. 

b  : Koefisien regresi. 

X : Nilai variabel independen.70 

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

� =  
(ΣΥ)�ΣΧ�� − (ΣΧ)(ΣΧΥ)

�ΣΧ� − (ΣΧ)�
 

� =  
ΝΣΧΥ − (ΣΧ)(ΣΥ)

ΝΣΧ� − (ΣΧ)�
 

8. Pengajuan Hipotesis  

Untuk memperoleh kesimpuloan dari analisis regresi linier 

berganda, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. Dalam 

                                                           
70Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru : Zanafa, 2011, h. 160. 
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analisis regresi penulis menggunakan tiga pengujian yaitu secara (Uji t), 

secara menyeluruh atau simultan (Uji F) dan koefisien determinasi (R2). 

a. Uji t, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel 

independent secara individual dalan menerangkan variabel dependent. 

Pengambilan keputusan uji t juga didaasarkan pada nilai probalitas 

yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 

statistic parametric. Ketentuan dalam dalam pengujian ini adalah 

sebagai berikut: 

Jika probabilitas <5% Ho ditolah dan Ha diterima 

Jika probabilitas <5% Ho diterima dan Ha ditolak 

b. Uji F, digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan 

regresi. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai probalitas 

yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui SPSS statistic 

parametrik sebagai berikut:  

Jika probalitas >0,05 maka Ho diterima 

Jika probalitias <0,05 maka Ho ditolak 

9. Pengaruh  Variabel X terhadap Variabel Y 

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel X yaitu pengaruh 

fasilitas belajar dalam proses belajar mengajar dengan variabel Y yaitu 

motivasi belajar siswa dapat di interpretasikan dengan menggunakan 

rumus tabel nilai “r” Product Moment.71 

                                                           
71Ibid, h. 84 
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��� =  
ΝΣΧΥ − (ΣΧ)(ΣΥ)

�[ΝΣ�� − Σ��][ΝΣy� − Σy�]
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi product moment 

N = Jumlah subjek  

X = Skor total tiap subjek 

Y = Skor total setiap subjek 

Σx = Jumlah skor total 

Σy = Jumlah skor total72 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat computer melalui program SPSS (Statisca Program 

Society Science) versi 20.0 for Windows. 

10. Koefisien Determinasi (KD) 

Koefisien determinasi adalah suatu hubungan yang dinyatakan 

dalam bentuk persentase mengenai sumbangan variabel X dan terhadap 

Y atau untuk memperoleh seberapa besar pengaruh varibel X terhadap Y 

KD = r2 x 100%73 

 Untuk mengetahui variabel bebas mana yang paling berpengaruh 

terhadap variabel terikatnya dapat dilihat dari koefisien korelasi 

parsialnya. Variabel bebas yang saling berpengaruh terhadap variabel 

terikat dilihat dari koefisien korelasi parsial yang paling besar. Nilai 

koefisien determinasi akan berkisar 0 sampai 1, apabila nilai koefisien 

                                                           
72Anas Sujiono, Op. Cit, h. 206. 
73 Riduwan, Dasar-Dasar Statistik, Bandung : Alfa Beta, 2012, h. 208 
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determinasi = 1 menunjukkan 100% total variasi diterangkan oleh varian 

persamaan regresi, atau variabel bebas mampu menerangkan variabel Y 

sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi = 0 

menunjukkan bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh varian 

bebas.  




