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3. METODE PENELITIAN 

3.1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode survei merupakan riset yang menjadikan kuesioner 

sebagai alat untuk mengumpulkan data (Meiriza, 2017). Pendekatan 

penelitian kuantitatif digunakan untuk menjabarkan hasil penelitian berupa 

angka-angka dengan menganalisis menggunakan statistik. Analisis yang 

peneliti gunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dan uji kolerasi 

bertujuan untuk mencari pengaruh veriabel bebas minat belajar dan motivasi 

belajar terhadap variabel bebas hasil belajar sebelum itu melakukan validasi 

data terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat keakuratan data. Metode ini 

akan menyelidiki pengaruh antar variabel serta akan memberikan sebuah 

gambaran data faktual berdasarkan hasil yang ditemukan di lokasi penelitian.  

3.2.  Lokasi, Subjek dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Malang, 

ini didasarkan pada hasil observasi dan lokasi tersebut menurut peneliti 

sesuai dengan problematika yang peneliti telah rumuskan di rumusan 

masalah. 

3.2.2. Waktu penelitian 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, maka penelitian 

ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus - 27 September 2018, 

29 dan 30 November 2019, dan 10 Desember 2019. 
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3.3. Subjek Penelitian 

Subjek yang menjadi penelitian ini adalah kelas VII SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. Penelitian ini melibatkan kelas VII dengan jumlah 

siswa adalah 57 siswa yang terbagi 3 ruangan A, B dan C 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

pada penelitian ini adalah angket dan hasil belajar 

a) Kuesioner 

Kuesoner ini merupakan kuesoner modifikasi dari penelitian 

sebelumnya. Kuesoner dibagikan langsung kepada responden agar 

menghasilkan data yang sebenarnya serta mengefesienkan waktu dan 

biaya. Kuesioner yang telah dibagikan berisikan kata pengantar, identitas, 

pertanyaan  mengenai motivasi dan minat belajar siswa dan ucapan terima 

kasih. 

b) Hasil Belajar 

Hasil belajar didapatkan peneliti melalui guru matematika kelas VII 

yang berjumlah 57 siswa. Peneliti menggunakan sampling jenuh dalam 

pengembilan sampel yang dimana semua anggota populasi dijadikan 

sebagai sampel penelitian (Khoerudin, Hermawan, & Purnamasari, 2017). 

3.5. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu 

sebagai berikut: 

a) Tahap Persiapan  

Tahap persiapan ialah tahapan awal yang akan dilakukan dalam 

penelitian. Berikut langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini: 

1) Menentukan topik permasalahan dengan mengidentifikasi masalah, 

menganalisa dan dan merumuskan masalah 

2) Menentukan lokasi penelitian yang akan dijadikan subjek penelitian 

3) Observasi awal dengan melakukan pengamatan awal, berdiskusi bersama 

guru dan kepala sekolah 
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4) Membuat surat izin penelitian agar dalam penelitian mempunyai ligelitas 

5) Menyiapkan instrumen penelitian seperti kuesioner 

b) Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan pengumpulan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Berikut langkah-langkah yang dilakukan 

pada tahap ini: 

1) Observasi lanjutan dilakukan untuk melengkapi kekurangan pada  

observasi awal  

2) Memberikan surat izin penelitian kepada kepala sekolah SMPM 1 

Malang 

3) Mengumpulkan responden yang dijadikan subjek penelitian 

4) Pembagian angket minat dan motivasi belajar  

5) Melakukan wawancara kebeberapa responden 

6) Pengumpulan angket minat dan motivasi belajar 

7) Mengumpulkan hasil belajar dari guru responden 

c) Tahap Pelaporan 

Tahap pelaporan merupakan tahap pengumpulan dan analisis data 

yang telah dikumpulkan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan pada 

tahap ini: 

1) Uji validitas data untuk mengetahui kevalidan data 

2) Uji normalitas data untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

3) Uji homogenitas data untuk mengetahui apakah data bersifat homogen 

4) Uji regresi linear berganda  untuk mengetahui tingkat pengaruh antar 

variabel 

5) Uji korelasi sederhana untuk mengetahui tingkat kekuatan antar variabel 

6) Pengambilan kesimpulan 

7) Mengumpulkan laporan penelitian 
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3.6. Instrumen Penelitian 

Alat untuk mengumpulkan data merupakan definisi dari Instrumen 

penelitian. Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

dalam memperoleh suatu data. Penelitian ini menggunakan instrumen 

pengumpulan data. Adapun instrumen pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah lembar angket minat belajar dan motivasi belajar. 

Angket minat belajar dan motivasi belajar pada penelitian ini 

merupakan angket penelitian hasil modifikasi dari penelitian sebelumnya. 

Peneliti menjadikan angket tersebut sebagai intrumen penelitian karena 

merasa ada kecocokan dari penelitian yang sedang peneliti lakukan. Peneliti 

melakukan beberapa modifikasi dalam angket tersebut seperti pengurangan 

jumlah butir soal dan perubahan redaksi pernyataan ini disesuaikan dengan 

subjek penelitian. 

Pengurangan jumlah butir soal minat belajar yang awalnya berjumlah 

34 soal menjadi 23 soal dan pengurangan jumlah butir soal motivasi belajar 

yang awalnya berjumlah 36 soal menjadi 24 soal. Contoh perubahan redaksi 

pernyataan yang peneliti lakukan terdapat di nomor 18 angket minat belajar 

yang pada awalnya mempunyai redaksi “Rasa ingin tahu saya seringkali 

tergerak oleh pertanyaan dan masalah yang diberikan guru“ menjadi “Saya 

tertarik setiap pernyataan dan masalah yang diberikan guru”. Perubahan 

redaksi lainnya pada angket minat belajar terdapat pada nomor 20 dan 24. 

Sedangkan perubahan redaksi pada angket motivasi belajar terdapat pada 

nomor 8, 16, 19 dan 21. 
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Tabel 1: Angket Minat Belajar 

(Sumber: Ricardo dan Rini, 2017) 

  

NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 

STS TS R S SS 
1. Guru benar-benar mengetahui bagaimana 

membuat kami menjadi antusias terhadap materi 
pelajaran. 

     

2. Pembelajaran matematika kurang menarik bagi 
saya. 

     

3. Guru membuat materi pembelajaran ini menjadi 
penting. 

     

4. Saya perlu keberuntungan untuk mendapatkan nilai 
yang baik dalam pembelajaran matematika. 

     

5. Saya tidak melihat bagaimana hubungan antara isi 
pelajaran ini dengan sesuatu yang telah saya 
ketahui. 

     

6. Materi pembelajaran matematika terlalu sulit bagi 
saya. 

     

7. Saya akan berhasil atau tidak dalam pembelajaran 
matematika tergantung pada saya sendiri. 

     

8. Saya merasa bahwa pembelajaran matematika 
memberikan banyak kepuasan kepada saya. 

     

9. Saya mencoba menentukan standar keberhasilan 
yang sempurna. 

     

10 Saya berpendapat bahwa nilai yang saya terima 
adalah adil jika dibandingkan dengan nilai yang 
diterima siswa lain. 

     

11 Sulit memprediksi berapa nilai yang akan diberikan 
oleh guru untuk tugas-tugas yang saya kerjakan. 

     

12 Saya puas dengan penilaian yang dilakukan guru 
dibandingkan dengan penilaian saya sendiri. 

     

13 Saya berperan aktif dalam proses pembelajaran.      

14 Guru menggunakan teknik mengajar yang menarik.      

15 Saya tidak yakin pembelajaran matematika akan 
bermanfaat bagi saya. 

     

16 Saya sering melamun di dalam kelas.      

17 Pada saat mengikuti pembelajaran matematika, 
saya percaya bahwa saya bisa berhasil jika 
berusaha keras. 

     

18 Saya tertarik setiap pernyataan dan masalah yang 
diberikan guru . 

     

19 Saya berpendapat bahwa tingkat tantangan dalam 
pembelajaran matematika sudah tepat, yakni tidak 
terlalu gampang dan tidak terlalu sulit. 

     

20 Saya merasa agak kecewa dengan pembelajaran 
matematika. 

     

21 Saya merasa memperoleh penghargaan yang 
cukup atas hasil kerja saya dalam pembelajaran 
matematika; berupa nilai, komentar dan tanggapan. 

     

22 Jumlah tugas yang harus saya kerjakan adalah 
memadai untuk pembelajaran matematika ini. 

     

23 Saya memperoleh masukan yang cukup untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan saya. 
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Tabel 2: Angket Motivasi Belajar 

NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 

STS TS R S SS 
1. Pada awal pembelajaran ada sesuatu yang menarik 

bagi saya. 
     

2. Materi pembelajaran matematika lebih sulit 
dipahami dari yang saya bayangkan. 

     

3. Setelah membaca pendahuluan, saya mengetahui 
apa yang harus saya pelajari dari pembelajaran 
matematika. 

     

4. Hubungan antara materi pembelajaran matematika 
dengan kehidupan nyata terlihat jelas bagi saya. 

     

5. Halaman-halaman buku yang begitu banyak 
memuat informasi membuat saya sukar untuk 
mengambil ide-ide penting dan mengingatnya. 

     

6. Menyelesaikan pembelajaran matematika dan 
mendapatkan nilai bagus adalah sangat penting 
bagi saya. 

     

7. Kualitas tulisan pada buku-buku matematika 
membuat saya sangat tertarik. 

     

8. Pembelajaran matematika sangat abstrak sehingga 
sulit bagi saya untuk fokus kepada pelajaran. 

     

9. Selagi saya menekuni pelajaran matematika, saya 
percaya bahwa saya dapat mempelajari isinya. 

     

10. Saya sangat senang pada pembelajaran 
matematika sehingga saya ingin mengetahui lebih 
lanjut pokok bahasannya. 

     

11. Halaman-halaman buku pelajaran matematika tidak 
menarik bagi saya 

     

12. Isi pembelajaran matematika sangat sesuai dengan 
minat saya 

     

13. Tugas-tugas latihan yang diberikan terlalu sulit.      

14. Pengulangan-pengulangan pada pembelajaran 
matematika terkadang membuat saya bosan. 

     

15. Isi dan tampilan buku matematika memberi kesan 
bahwa matematika memberikan manfaat untuk 
dipelajari. 

     

16. Saya telah mempelajari sesuatu yang sangat 
menarik dalam matematika dan tak terduga 
sebelumnya. 

     

17. Setelah mempelajari matematika beberapa saat, 
saya yakin bahwa saya akan lulus dalam tes. 

     

18 Pembelajaran matematika tidak sesuai dengan 
kebutuhan saya sebab sebagian besar isinya tidak 
saya ketahui. 

     

19. Kalimat umpan balik setelah latihan soal-soal 
membuat saya merasa mendapat penghargaan 
atas usaha saya. 

     

20. Keanekaragaman bacaan, tugas, ilustrasi dan lain-
lain yang terdapat dalam buku matematika 
memukau perhatian saya pada matematika. 

     

21. Gaya tulisan pada buku matematika membosankan.      

22. Saya dapat menghubungkan isi pembelajaran 
matematika dengan sesuatu yang telah saya lihat, 
saya lakukan, atau saya pikirkan di dalam 
kehidupan sehari-hari. 

     

23. Isi pembelajaran matematika akan sangat 
bermanfaat bagi saya. 
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NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 

STS TS R S SS 
24. Sangat menyenangkan bila mempelajari 

matematika yang dirancang dengan baik dan 
menarik. 

     

      

(Sumber: Ricardo dan Rini, 2017) 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Indikator Minat Belajar dan Motivasi Belajar 

Variabel Sub Variabel 
No Soal 

Jumlah Soal 
Favorable Unfavorable 

Minat Belajar 

Perasaan  
2, 7, 12, 18, 

21, 23 
6, 15, 20 9 

Perhatian 1, 8, 9, 14, 17 5, 16 7 

Ketertarikan 
3, 10, 13, 19, 

22 
4, 11 7 

Motivasi 

Belajar 

Ketekunan 
4, 9, 15, 17, 

23,  
5, 13, 21 8 

Pencapaian 3, 6, 7, 12, 16 2, 8, 18 8 

Partisipasi 

Aktif 

1, 10, 19, 20, 

22, 24 
11, 14 8 

Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, R = Ragu, S= Setuju, 

SS = Sangat Setuju 
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Kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan data minat belajar (𝑋1) dan 

motivasi belajar (𝑋2), sebelum pembagian kuesioner terlebih dahulu 

diadakan analisis instrumen yaitu uji validitas. Variabel terikat menggunakan 

hasil belajar matematika (𝑍) yang didapatkan dari nilai UAS semester ganjil 

pada ajaran 2018/2019 dari guru matematika kelas VII SMP Muhammadiyah 

1 Malang. Selain menyebarkan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

peneliti juga melakukan wawancara kepada guru dan siswa untuk 

menguatkan hasil penelitian serta peneliti juga melakukan proses belajar dan 

mengajar di kelas tersebut.  

Variabel bebas dan terikat untuk memperjelas pengaruh antar variabel 

yang ditampilkan dalam bentuk sebagai berikut: 

 

Gambar 1: Hubungan Antara Variabel 

 

‘ 

 

Keterangan:   

(𝑋1) : Minat belajar   

(𝑋2) : Motivasi belajar  

(𝑍) : Hasil belajar 

3.7. Teknik Analisis Data 

Penelitian pada pengujian hipotesis ini, perlu dilaksanakan analisa data. 

Tahap-tahap menganalisis data yaitu mendiskripsikan data setiap variabel 

pada penelitian, uji hipotesis dan uji persyaratan analisis, 

1. Validitas angket dalam penelitian bertujuan untuk menguji coba 

instrumen untuk mengukur tingkat kevalidan instrumen penelitian. 

2. Awal hipotesis dilakukannya uji normalitas dan uji homogenitas data. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 
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dan uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui data bersifat homogen 

atau tidak. 

3. Hipotesis kedua ada dampak minat belajar terhadap hasil belajar yang 

diuji melalui analisis regresi linear ganda. Uji regresi linear berganda 

mengungkapkan tingkat pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

4. Hipotesis yang ketiga menghasilkan dampak yang positif motivasi 

belajar atas hasil belajar diuji menggunakan regresi linear berganda. Uji 

regresi berguna untuk mengungkapkan tingkat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

5. Hipotesis keempat didapatkan dampak minat belajar dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa diuji menggunakan analisis regresi linear 

ganda dan kolerasi sederhana. Uji regresi berguna untuk mengungkapkan 

tingkat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dan Uji 

kolerasi berguna untuk mengungkapkan tingkat kekuatan antar variabel. 

 

Penerapan analisis korelasi dan regresi ganda untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara variabel bebas yang diteliti yaitu minat belajar dan 

motivasi belajar terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. Peneliti 

menggunakan program SPSS 20 untuk mengelolah data. 

  


