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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 
A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

korelasional. Menurut Gay,1982 dalam Sukardi (2007:166) bahwa “Penelitian 

korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna 

menentukan, apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih”. Menurut 

Sumadi Surya Brata (2006:82) tujuan penelitian korelasional adalah untuk 

mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan 

variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. 

 
 
B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi,2006:130). Dengan 

mengacu pada pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Gadingrejo Tahun Pembelajaran 

2009/2010 yang berjumlah 824 siswa terdiri dari tiga kelas , yaitu kelas X 

berjumlah 252 siswa, kelas XI berjumlah 269 siswa dan kelas XII berjumlah 303 

siswa. 

 
2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi,2006:131) 

menyatakan bahwa “untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang 
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dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 

20-25 % atau lebih” (2006:134). 

 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi 

sampel seluruh siswa kelas XI IPS yang berjumlah 65 siswa. Penarikan sampel 

menggunakan sampel bertujuan atau purposive sampling. Purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel bukan didasarkan atas strata, random atau daearah 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Kelas XI IPS dijadikan sampel 

dengan alasan siswa kelas XI IPS mendapatkan pelajaran geografi serta jumlah 

siswa kelas XI IPS lebih sedikit di bandingkan jumlah kelas X atau XII IPS 

sehingga peneliti bisa lebih fokus dalam meneliti, hal ini dilakukan karena 

keterbatasan kemampuan peneliti.  

 
Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Gadingrejo Tahun Pelajaran 2009/2010 
 
No Kelas *Populasi **Sampel 

1 
X 
 

252 - 

2 
XI IPA 
XI IPS 

 

204 
65 

Kelas XI IPS berjumlah 65 siswa 

3 
XII IPA 
XII IPS 

 

185 
118 

- 

JUMLAH 824 65 
Sumber: * Dokumentasi guru geografi Tahun Pelajaran 2009/2010 
              ** Hasil Penarikan sampel 
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) bahwa variabel adalah objek penelitian, 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian 

ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.  

 
1. Variabel Bebas 

                   Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah: 

a. Motivasi belajar siswa, yang selanjutnya disebut variabel (X1) 

b. Aktivitas belajar siswa, yang selanjutnya disebut variabel (X2) 

 
2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa (Y) pada mata 

pelajaran geografi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Gadingrejo Tahun Pelajaran 

2009/2010. 

 
2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan 

aktivitas belajar. 

 
a. Motivasi Belajar 

Menurut Mc Donald dalam Sardiman (2004:73) bahwa motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian tersebut, 

maka indikator motivasi belajar adalah sebagai berikut: 
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1) Durasi kegiatan (berapa lama kemampuan penggunaan waktunya untuk 

melakukan kegiatan). 

2) Frekuensi kegiatan (berapa sering kegiatan dilakukan pada periode waktu 

tertentu). 

3) Presistensi (ketetapan dan kelekatan pada tujuan kegiatan). 

4) Ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalammenghadapi rintangan dan 

kesulitan untuk mencapai tujuan). 

5) Deviasi (pengabdian) dan pengorbanan (uang, tenaga, pikiran, bahkan 

jiwanya atau nyawanya untuk mencapai tujuan). 

6) Tingkat aspirasinya (maksud, rencana, cita-cita, sasaran, atau targetdan 

idolanya) yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. 

7) Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan. 

 
Skala yang digunakan untuk mengukur variabel motivasi adalah skala Likert 

dalam bentuk 5 (lima) alternatif jawaban: 

1. Sangat Setuju (SS) skor 5 

2. Setuju (S) skor 4 

3. Ragu-Ragu (RG) skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1 

 
Jumlah pernyataan berjumlah 18 buah, adapun skor tiap pernyataan berkisar 1-5 

dengan ketentuan untuk pernyatan yang bersifat positif skornya mulai dari 5-1. 

untuk pernyataan bersifat negatif skornya mulai dari 1-5. Sehingga skor total 

tertinggi adalah 90 dan skor total terendah adalah 18. Langkah berikutnya untuk  
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menggolongkan tingkatan motivasi menurut kategori sebagai berikut: tinggi, 

sedang, dan rendah. Rumus interval yang digunakan untuk menentukan kategori 

motivasi menurut Soegyarto Mangkuatmodjo (1997:37) menggunakan kriterium 

Sturgess yaitu: 

  

  
 Ket: I  = Interval 

  NT = Nilai variabel tertinggi 

  NR = Nilai variabel terendah 

 K = Kategori 

  Maka,  I=  
3

1890 
  

   I=24 

 
b.  Aktivitas Belajar 

Menurut The Liang Gie (1985:6) aktivitas belajar adalah segenap rangkaian 

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan 

mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau 

kemahiran yang sifatnya sedikit banyak permanen.Maka Indikator aktivitas 

belajar yang diukur adalah: 

1) Aktivitas mendengarkan, seperti mendengarkan uraian pelajaran. 

2) Aktivitas menulis atau mencatat. Membuat ringkasan seperti menulis 

cerita, ringkasan pelajaran,  dan menyalin. 

3) Aktivitas membaca seperti bagaimana cara membaca yang baik, 

penggunaan teknik dalam membaca. 

K

NRNT
I
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4) Aktivitas mengingat seperti bagaimana cara menghafal pelajaran yang 

baru berlangsung. 

5) Aktivitas berpikir seperti bagaimana cara memusatkan perhatian pada saat 

pelajaran sedang berlangsung. 

6) Aktivitas bicara seperti mengeluarkan pendapat, berdiskusi, bertanya, dan 

menjawab. 

 
Skala yang digunakan untuk mengukur variabel aktivitas adalah skala Likert 

dalam bentuk 5 (lima) alternatif jawaban: 

1. Sangat Setuju (SS) skor 5 

2. Setuju (S) skor 4 

3. Ragu-Ragu (RG) skor 3 

4. Tidak Setuju (TS) skor 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1 

 
Jumlah pernyataan berjumlah 18 buah, adapun skor tiap pernyataan berkisar 1-5 

dengan ketentuan untuk pernyatan yang bersifat positif skornya mulai dari 5-1. 

untuk pernyataan bersifat negatif skornya mulai dari 1-5. Sehingga skor total 

tertinggi adalah 90 dan skor total terendah adalah 18. Langkah berikutnya untuk  

menggolongkan tingkatan aktivitas menurut kategori sebagai berikut: aktif, 

sedang, dan kurang aktif. Rumus interval yang digunakan untuk menentukan 

kategori aktivitas menurut Soegyarto Mangkuatmodjo (1997:37) menggunakan 

kriterium Sturgess yaitu: 

  

  
 Ket: I  = Interval 

K

NRNT
I
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  NT = Nilai variabel tertinggi 

  NR = Nilai variabel terendah 

 K = Kategori 

  Maka,  I=  
3

1890 
  

   I=24 

 
c.  Prestasi Belajar 

Prestasi belajar geografi adalah hasil yang dicapai siswa dalam mata pelajaran 

geografi setelah siswa mengikuti kegiatan belajar. Prestasi yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah nilai sumatif semester ganjil hasil belajar siswa yang berupa 

angka yang berkisar antara 0-100 yang dicapai dalam mata pelajaran geografi di 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Gadingrejo Tahun Pelajaran 2009/2010 yang 

diperoleh siswa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Tes   

Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar adalah tes, karena 

dari sekumpulan pertanyaan atau soal dapat mengukur kemampuan siswa. 

Pelaksanaan evaluasi dapat berbentuk tes tertulis, lisan dan tes perbuatan.  Hal ini 

seperti pendapat Suharsimi Arikunto (2006 :29) menyatakan bahwa “ Tes adalah 

serentetan pertayaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

sekelompok individu” 
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Tes diberikan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen yang akan 

diteskan maka dilakukan uji coba instrumen tes terlebih dahulu, setelah diketahui 

kevaliditan dan kereabelan instrumen tes, baru dilakukan tes. 

Di dalam penelitian ini teknik tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar 

siswa yang berupa nilai semester ganjil tahun pembelajaran 2009/2010. 

 
2. Teknik Kuesioner 

Menurut Hadari Nawawi dalam Moh. Pabundu Tika (2005:54) bahwa kuesioner 

adalah usaha menyampaikan informasi dengan menyampaikan sejumlah 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Dalam penelitian 

ini, kuesioner dibagikan kepada seluruh responden yaitu seluruh siswa kelas XI 

IPS yang menjadi sampel penelitian. Lembar pertanyaan dibagikan langsung 

kepada responden dan akan dikembalikan langsung oleh responden pada saat itu 

juga setelah diisi oleh responden. Responden akan memilih salah satu alternatif 

jawaban yang disediakan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer 

dalam penelitan, yaitu data mengenai motivasi belajar siswa terhadap pelajaran 

geografi. 

 
3.Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notulen rapat, catatan harian, prasasti, 

simbol-simbol, dan sebagainya.Suharsimi Arikunto(2006:158). Berdasarkan 

dengan pendapat tersebut, maka teknik dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data sekunder mengenai prestasi belajar yang menunjukkan prestasi 

belajar siswa dalam bidang studi geografi dan data mengenai keadaan sekolah. 



 35 

E. Uji Persyaratan Instrumen 
 
1. Uji Validitas 
 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi sedangkan instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah.(Suharsimi Arikunto, 2006:168) 

 
Untuk mengukur validitas instrumen digunakan rumus korelasi Product Moment, 

sebagai berikut: 

    
  






2222xy

y)(y(Nx)(xN

y)x)((xyN
r  

Keterangan: 

rxy  =  Koefisien korelasi antara butir X dan Y 

N =  Jumlah sampel yang diteliti 

Xy =  Jumlah produk gejala x dan y 

Dengan kriteria uji apabila r hitung > r tabel  maka alat ukur tersebut dinyatakan valid 

dan sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak 

valid.(Suharsimi Arikunto,2006:170) 

 
2. Uji  Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya 

atau diandalkan. Dalam penelitian ini uji reliablitas menggunakan rumus 

Spearmen Brown sebagai berikut: 

r11 = 

2
1

2
1

2
1

2
1

.r1

.r2
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Keterangan: 

r11 : Reliabilitas instrumen 

2
1

2
1 .r  : rxy yang disebut sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrumen 

(Suharsimi Arikunto,2006:180) 
 
Dengan kriteria uji apabila r hitung > r tabel maka alat ukur tersebut dinyatakan 

reliabel dan sebaliknya jika r hitung < r tabel maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak 

reliabel (Suharsimi Arikunto,2006:184) 

 

F.Teknik Analisis Data 

Sehubungan dengan data instrumen dalam penelitian ini masih berbentuk ukuran 

ordinal, maka digunakan Methode Of Sucsessive Interval (MSI) yaitu metode 

yang digunakan untuk menaikkan atau mengubah tingkat pengukuran dari data 

ordinal menjadi data interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 Mencari skor terbesar dan terkecil 

Langkah 2  Mencari nilai rentangan (R) = skor terbesar – skor terkecil 

Langkah 3  Mencari banyak kelas (BK) = 1 + 3,3 Log n (Rumus Sturgess) 

Langkah 4  Mencari nilai panjang kelas (i) = R / BK 

Langkah 5 Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

No Kelas f 

Nilai 
tengah Xi2 f Xi f Xi2 

Interval (Xi) 

       

       

 
Langkah 6  Mencari rata-rata dengan rumus 
   
Langkah 7  Mencari standar deviasi dengan rumus 
   
Langkah 8  Mengubah data ordinal menjadi data interval dengan rumus 
   
 
 
(Riduwan, 2006:187). 
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Analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis 1 dan 2 adalah analisis 

data korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut: 

 

rxy = 

Ket: rxy = Koefisien korelasi antara butir X dan Y 

 X = Variabel bebas (motivasi dan aktivitas belajar siswa) 

 Y = Variabel terikat ( prestasi belajar siswa) 

 N = Banyaknya responden atau subjek  

   (Suharsimi Arikunto,2006:191) 

 
Setelah diperoleh besarnya r, maka untuk menguji signifikasi korelasi dihitung 

dengan uji stasistik t dengan rumus :     

Kreteria pengujian hipotesis tolak Ho jika hitungt
 abelt  untuk dk distribusi t 

diambil n-2 dengan  = 0,05. (Sugiyono 2004 : 182-184) 

Analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis 3 adalah analisis data 

korelasi berganda (Multiple Correlation) dengan rumus sebagai berikut: 

Rx1x2y = 
21

2

21212
2

1
2

XXr1

XY.rXY.rX2.rXYXrYXr




 

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda X1 dan X2 terhadap Y 

ditentukan dengan rumus Fhitung kemudian dibandingkan dengan Ftabel sebagai 

berikut: 

  

Rumus Fhitung =  

  
Dimana; 

    

     






}YY}{NXX{N

YXXYN
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R  = Nilai koefisien korelasi ganda. 

k  = Jumlah variabel bebas. 

n  = Jumlah sampel. 

F  = Fhitung yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Ftabel. 

Kaidah Pengujian Signifikansi: 

Jika Fhitung > Ftabel, maka signifikan 

Jika Fhitung < Ftabel, maka tidak signifikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


