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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang 

menekankan analisisnya berupa data-data angka, kemudian akan diolah 

dengan metode statistika. Metode kuantitatif biasanya dilakukan pada penelitian 

inferensial untuk menguji hipotesis. Dengan metode ini akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang 

diteliti (Azwar, 2015 : 5).  

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel penelitian yang digunakan yaitu:  

a. Variabel tergantung  : prestasi belajar IPA  

b. Variabel bebas  : minat belajar IPA dan sikap siswa terhadap guru  

  IPA 

 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian kali ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

tergantung dan variabel bebas. Berikut definisi operasional yang digunakan 

dalam penelitian:  

a. Prestasi Belajar IPA 

Prestasi belajar IPA adalah hasil usaha yang telah dilakukan siswa 

baik secara individu maupun kelompok pada pelajaran IPA yaitu ilmu yang 



31 
  

 
 

mempelajari alam berdasarkan interaksi antara fenomena alam serta manusia 

dengan lingkungannya sehingga dari kegiatan belajar tersebut terjadi 

perubahan dalam diri siswa baik berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mengukur prestasi belajar 

siswa melalui hasil nilai PAS (Penilaian Akhir Sekolah) semester 1 pada mata 

pelajaran IPA.  

b. Minat Belajar IPA 

Minat belajar IPA adalah rasa tertarik dan suka dengan mata 

pelajaran IPA yang mempelajari alam berdasarkan interaksi antara fenomena 

alam serta manusia dengan lingkungannya berdasarkan kesadaran diri yang 

dimiliki sehingga mendorong individu ikut dalam kegiatan belajar tanpa 

adanya yang memaksa atau ada yang menyuruh. Dalam melakukan 

pengukuran tentang minat, peneliti menyusun skala minat belajar IPA 

berdasarkan indikator minat belajar, yaitu perasaan senang, ketertarikan 

siswa, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa. Semakin tinggi skor yang 

didapat dari skala minat belajar IPA maka semakin tinggi minat siswa 

terhadap mata pelajaran IPA dan sebaliknya.  

c. Sikap Siswa Terhadap Guru IPA 

Sikap siswa terhadap guru IPA adalah penilaian yang dimiliki siswa 

terhadap guru pelajaran IPA mengajar yang dimunculkan melalui pikiran, 

perasaan, reaksi serta tindakan berdasarkan guru mengajar pelajaran IPA. 

Dalam melakukan pengukuran tentang sikap siswa terhadap guru, peneliti 

menyusun skala sikap siswa terhadap guru IPA dengan komponen kognitif, 

komponen afektif, komponen konatif. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

dalam skor sikap siswa terhadap guru, maka semakin positif sikap siswa 
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siswa terhadap guru yang dimiliki oleh siswa. Semakin rendah skor yang 

diperoleh siswa maka semakin rendah sikap siswa terhadap guru.  

 

3.04. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan 

(Azwar, 2015 : 77). Populasi yang hendak diteliti pada penelitian ini 

adalah siswa SMP PGRI 1 Ciawi Bogor kelas VIII.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki 

sifat yang sama dengan populasi (Hatibe, 2012 : 29). Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random 

sampling yaitu melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan 

terhadap subjek secara individual (Azwar, 2015 : 87).  

 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data, merupakan salah satu hal yang 

sangat penting dalam penelitian karena metode ini memiliki tujuan 

mengungkapkan fakta mengenai variabel yang akan diteliti (Azwar, 2015 : 

91). Dalam penelitian kali ini menggunakan skala Likert. Prinsip pokok 

skala Likert adalah menentukan skala yang disusun untuk mengungkap 

sikap pro dan kontra, positif dan negatif, setuju dan tidak setuju terhadap 

suatu objek sosial yang berisikan suatu pernyataan mengenai objek sikap 
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(Azwar, 2015 : 97). Pada skala Likert biasanya digunakan skala dengan 

lima atau empat angka. Skala Likert disusun berupa pernyataan dan 

beberapa pilihan respon yang menunjukan tingkatan. Pengambilan data 

pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan dua skala pengukuran 

yaitu :  

a. Skala Minat Belajar IPA 

Skala minat belajar IPA ini disusun berdasarkan 4 indikator 

yaitu: 

1. Perasaan senang 

2. Ketertarikan siswa 

3. Perhatian dalam belajar 

4. Keterlibatan siswa 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Minat Belajar IPA  

 
Aspek Minat 

 
Fav 

 
Unfav 

Jumlah 
Item 

Perasaan senang 3 3 6 

Ketertarikan siswa 3 3 6 

Perhatian dalam belajar 3 3 6 

Keterlibatan siswa 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 

  

Dalam pembuatan skala minat belajar IPA, setiap 

pernyataan yang dibuat memiliki empat alternatif pilihan jawaban 

yang dapat dipilih oleh responden. Empat alternatif jawaban adalah 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan sangat tidak 

sesuai (STS). Skor yang dimiliki untuk item favourable pilihan SS 

adalah 4, S adalah 3, TS adalah 2, dana STS adalah 1. Pemberian 
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skor berbeda dengan pernyataan unfavourable yang memiliki skor 

kebalikannya, yaitu SS memiliki skor 1, S memiliki skor 2, TS memiliki 

skor 3, dan yang terakhir STS memiliki skor 4. 

 

b. Skala Sikap Siswa Terhadap Guru IPA 

Skala sikap terhadap guru IPA disusun berdasarkan 

komponen sikap yang terdapat 4 komponen, yaitu: 

1. Komponen kognitif 

2. Komponen afektif 

3. Komponen konatif 

Tabel 3.02. Blueprint Skala Sikap Siswa Terhadap Guru IPA 

 

Aspek Minat 

 

Fav 

 

Unfav 

Jumlah 

Item 

Komponen kognitif 4 4 8 

Komponen afektif 4 4 8 

Komponen konatif 4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

 

Sistem penilaian pada skala sikap terhadap guru IPA 

memiliki nilai 1 hingga 4. Pada item favourable, nilai untuk 

pernyataan sangat tidak setuju (STS), nilai 2 untuk pernyataan tidak 

setuju (TS), nilai 3 untuk pernyataan setuju (S), dan nilai 4 untuk 

pernyataan sangat setuju (SS). Lalu  untuk item unfavourable, nilai 1 

untuk pernyataan sangat setuju (SS), nilai 2 untuk pernyataan setuju 

(S), nilai 3 untuk pernyataan tidak setuju (TS), dan nilai 4 untuk 

pernyataan sangat tidak setuju (STS).  
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c. Pengukuran Prestasi Belajar  

Untuk mengukur prestasi belajar, peneliti menggunakan 

rerata nilai PAS (Penilaian Akhir Semester) semester satu siswa 

kelas VIII yang mencakup mata pelajaran IPA. 

 

3.06. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Item 

Validitas yaitu berkaitan dengan ketepatan alat ukur terhadap 

konsep yang diukur, sehingga benar-benar mengukur yang seharusnya 

diukur (Hatibe, 2012 : 77). Uji validitas alat ukur didapatkan melalui 

koefisien korelasi skor item dengan skor total pada skala minat dan sikap.  

Perhitungan terhadap validitas alat ukur dihitung menggunakan 

teknik korelasi product moment yang selanjutnya dikoreksi dengan 

korelasi part whole guna untuk menghindari kelebihan bobot pada angka 

korelasi. Teknik ini digunakan untuk mengukur minat belajar IPA dan 

sikap terhadap guru IPA.  Sedangkan untuk mengukur prestasi belajar 

IPA menggunakan validitas isi, yang diperoleh dari konsultasi peneliti 

dengan guru IPA sebagai professional judgement. Validitas isi yaitu 

validitas yang berkaitan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi 

yang harus diukur, sehingga alat ukur tersebut mampu mengungkapkan 

isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. (Hatibe, 2012 : 78). 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan alat ukur dalam 

mengukur apa yang diukurnya. Artinya kapan pun alat ukur tersebut yang 

digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama (Hatibe, 2012 : 84). Uji 
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reliabilitas pada penelitian ini akan diuji dengan menggunakan alpha 

cronbach.   

 

3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini oleh peneliti 

yaitu :  

a. Hipotesis Mayor 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini, menggunakan teknik 

analisis korelasi ganda karena penelitian ini terdapat satu variabel 

tergantung dan dua variabel bebas. Teknik analisis korelasi ganda adalah 

suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua 

variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain 

(Himawanto & Hanief, 2017 : 89). 

b. Hipotesis Minor 

Pengujian hipotesis minor pada penelitian ini, menggunakan 

perhitungan korelasi product moment. Teknik korelasi product moment 

adalah teknik analisis yang berguna untuk mengetahui adanya hubungan 

yang erat antara variable independen dengan variable dependen 

(Kasemin, 2015 : 102). Pada penelitian ini korelasi  product moment 

digunakan untuk menguji dua hipotesis minor.  

 

 

 


