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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah salah satu aspek penting yang harus ditentukan dalam 

suatu kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik 

agar dapat diketahui terdapat atau tidaknya hubungan antara persepsi mahasiswa 

terhadap penggunaan simulasi laboratorium “Dry Lab” dengan motivasi belajar 

mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh yang disajikan secara statistik 

berdasarkan data-data empirik  yang akurat dan dapat diukur serta dianalisis 

secara statistik.  

Arifin (2011, hlm. 15) menjelaskan pendekatan positivistik sebagai “salah 

satu upaya pencarian ilmiah (scientific inquiry) berdasarkan filsafat positivisme 

logik (logical positivsm) yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat 

mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi”. 

 

2. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013, hlm. 3). Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian korelasional. Ali (2010, hlm. 60) menyatakan bahwa studi 

korelasional dimaksudkan untuk menjawab masalah hubungan antara dua variabel 

atau lebih dalam situasi nyata yang sedang dihadapi. 

 Studi korelasi ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya 

hubungan antara variabel X (persepsi mahasiswa terhadap penggunaan simulasi 

laboratorium “Dry Lab”) dan variabel Y (motivasi belajar mahasiswa).  
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3. Variabel Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikatnya. Variabel bebas/independent (X) dalam penelitian ini adalah 

persepsi mahasiswa terhadap penggunaan Dry Lab dan variabel terikat/dependent 

(Y) adalah motivasi belajar mahasiswa. Adapun hubungan antara persepsi 

mahasiswa terhadap penggunaan media simulasi laboratorium Dry Lab dengan 

motivasi belajar mahasiswa digambarkan dengan variabel XY.  Desain penelitian 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian 

Variabel Bebas (X) 

 

 

Variabel Terikat (Y) 

Persepsi terhadap 

Penggunaan Dry Lab 

 

(X) 

Motivasi Belajar 

(Y) 

Otonomi (Y1) XY1 

Kompetensi (Y2) XY2 

Keterhubungan (Y3) XY3 

 

 

B. Lokasi, Populasi, dan Sampel 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Unit Penyelenggara Program Belajar Jarak Jauh 

(UPBJJ) Universitas Terbuka Bandung. Jalan Panyileukan Raya no. 1a, Soekarno-

Hatta, Kota Bandung. Universitas Terbuka dipilih karena lembaga ini 

menyelenggarakan pendidikan dengan model pembelajaran jarak jauh. 

 

2. Populasi Penelitian 

 Ali (2010, hlm. 256) menyatakan bahwa populasi adalah sumber data secara 

keseluruhan. Lebih lanjut, Arifin (2011, hlm. 215) menjelaskan bahwa populasi 

adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik orang, benda, kejadian, nilai maupun 
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hal-hal yang terjadi. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa peserta didik mata 

kuliah Praktikum Biologi di Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. 

  

3. Sampel Penelitian 

 Sugiyono (2009, hlm. 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sementara Ali (2010, hlm. 257) 

menjelaskan bahwa sampel adalah bagian yang mewakili populasi, yang diambil 

menggunakan teknik-teknik tertentu. 

 Pada penelitian ini, sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling 

atau sampel bertujuan. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa populasi 

sangat bervariasi dan tidak semua mahasiswa peserta mata kuliah Praktikum 

Biologi di Universitas Terbuka UPBJJ Bandung menggunakan media 

pembelajaran “Dry Lab” sebagai suplemen dalam pembelajaran jarak jauhnya. 

Dengan purposive sampling, peneliti mengambil sampel dari populasi dengan 

membatasi penelitian pada mahasiswa yang menggunakan media simulasi 

laboratorium “Dry Lab” dalam kegiatan pembelajarannya. 

 Sugiyono (2013, hlm. 124) mengungkapkan bahwa purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Lebih lanjut, 

Arifin (2012, hlm. 221) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah “... cara 

pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan dan atau tujuan 

tertentu, serta berdasarkan cara-cara atau sifat-sifat tertentu.” 

 Adapun jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 16 

orang. 

 

C. Definisi Operasional 

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan Media Simulasi 

Laboratorium Dry Lab 
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 Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan media simulasi laboratorium Dry 

Lab adalah penghitungan akumulasi jumlah skor persepsi yang meliputi aspek 

perhatian, pengetahuan, pengertian, dan penghayatan mahasiswa mengenai 

penggunaan media simulasi laboratorium Dry Lab. 

 

2. Motivasi Belajar 

 Motivasi belajar adalah penilaian aspek otonomi (autonomy), kompetensi 

(competence), keterhubungan (relatedness), dan keseluruhan aspek motivasi 

berdasarkan teori motivasi determinasi diri (self-determination). 

 

D. Instrumen Penelitian 

1. Jenis Instrumen 

 Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah angket atau 

kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013, hlm. 199). 

 Adapun bentuk angket yang digunakan pada penelitian ini adalah angket 

berstruktur dengan jawaban tertutup. Angket berstruktur adalah angket yang 

menyediakan kemungkinan jawaban (Ali, 1982, hlm. 88). Sementara bentuk 

angket dengan jawaban tertutup adalah angket yang pada setiap itemnya sudah 

tersedia berbagai alternatif jawaban (Ali, 1982, hlm. 88). Dengan demikian, 

responden tidak dapat memberikan jawaban lain kecuali alternatif-alternatif 

jawaban yang telah disediakan dalam angket. 

 Penggunaan angket ini diterapkan untuk memperoleh data dari kedua 

variabel. Angket pertama digunakan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

terhadap penggunaan media simulasi laboratorium “Dry Lab”, sedangkan angket 

yang kedua digunakan untuk mengetahui motivasi belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Praktikum Biologi. 

 Angket ini telah menyediakan pilihan jawaban bagi responden, sehingga 
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responden tidak perlu memberikan jawaban diluar opsi yang telah disediakan. 

Adapun skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013, hlm. 

134). 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Pernyataan SS S TS STS 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

2. Proses Pengembangan Instrumen 

 Pada angket untuk memperoleh data berupa motivasi mahasiswa (variabel y), 

peneliti melakukan adaptasi dari beberapa angket yang telah disusun oleh para 

ahli. Angket yang digunakan untuk memperoleh data berupa motivasi belajar 

mahasiswa pada aspek otonomi (autonomy) diadaptasi dari angket The Perceived 

Autonomy in Life Domains Scale (PALDS-16) yang dikembangkan oleh Blais, 

Vallerand dan Lachance (1990).  Angket yang digunakan untuk memperoleh data 

berupa motivasi belajar mahasiswa pada aspek kompetensi (competence) 

diadaptasi dari angket Perceived Competence Scales (PCS) yang dikembangkan 

oleh Williams, Freedman, dan Deci (1998). Sementara angket yang digunakan 

untuk memperoleh data berupa motivasi belajar mahasiswa pada aspek 

keterhubungan (relatedness) diadaptasi dari angket The Need for Relatedness 

Scale (NRS-10) yang disusun oleh Richer dan Vallerand (1996). 
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3. Pengujian Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2006, hlm. 168). Sebuah instrumen 

tergolong valid jika mampu mengukur apa yang hendak diukur dan dapat 

menangkap data secara tepat.  

 Penelitian ini menggunakan dua langkah dalam melakukan pengujian 

validitas instrumen, yakni melakukan uji validitas isi (content validity) dan uji 

validitas konstak (construct validity). 

 

a. Uji Validitas Isi (Content Validity) 

 Uji validitas isi dapat dilakukan dengan cara mencocokkan isi instrumen 

dengan teori yang relevan. Teknik uji validitas isi yang digunakan pada penelitian 

ini adalah dengan menyusun kisi-kisi instrumen. 

 

b. Uji Validitas Konstrak (Construct Validity) 

 Validitas konstrak berkaitan dengan kesesuaian instrumen yang telah disusun 

dengan landasan teori tertentu. Pengujian validitas konstrak pada instrumen 

penelitian ini menggunakan teknik expert judgement dengan meminta pendapat  

dan penilaian ahli pada bidang terkait. 

 

2. Pengujian Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah tingkat konsistensi instrumen dalam hal kemampuannya 

memperoleh data dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Suatu instrumen 

dapat dikatakan reliabel jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan 

pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. (Arifin, 

2012, hlm 248). 

 Dalam pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian ini, peneliti akan 

menguji konsistensi internal instrumen. Adapun teknik yang digunakan adalah 
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teknik Cronbach's Alpha atau Koefisiensi Alfa. Teknik ini dipilih karena 

kemampuannya untuk menguji reliabilitas skala pengukuran dengan tiga, lima, 

atau tujuh pilihan (Arifin, 2012, hlm. 249).  

 Penghitungan reliabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software GNU PSPPIRE. 

 

Tabel 3.3 

Uji Reliabilitas Angket Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan Media 

Simulasi Laboratorium Dry Lab 

Cronbach's Alpha N of Items 

.91 36 

 

 Dari tabel perhitungan uji reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa nilai 

reliabilitas pada angket persepsi mahasiswa terhadap penggunaan media simulasi 

laboratorium Dry Lab adalah 0,91. Agar dapat dilihat apakah instrumen tersebut 

reliabel atau tidak, maka digunakan rtabel dengan tingkat kepercayaaran 95%. Telah 

diketahui pula bahwa nilai rtabel adalah 0,632, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rhitung > rtabel atau 0,91 > 0,632 yang berarti bahwa instrumen angket persepsi 

mahasiswa terhadap penggunaan media simulasi laboratorium Dry Lab (variabel 

X) dapat dinyatakan reliabel serta layak digunakan sebagai alat pengumpul data. 

 Hasil uji reliabilitas untuk instrumen variabel Y (motivasi belajar mahasiswa) 

setelah dianalisis dengan teknik Cronbach's Alpha menggunakan software GNU 

PSPPIRE diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Uji Reliabilitas Angket Motivasi Belajar Mahasiswa 

Cronbach's Alpha N of Items 

.80 16 

 

 Dari tabel perhitungan uji reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa nilai 
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reliabilitas pada angket motivasi belajar mahasiswa adalah 0,80. Agar dapat dilihat 

apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, maka digunakan rtabel dengan 

tingkat kepercayaaran 95%. Telah diketahui pula bahwa nilai rtabel  adalah 0,632, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa rhitung > rtabel atau 0,80 > 0,632 yang berarti 

bahwa instrumen angket motivasi belajar mahasiswa dapat dinyatakan reliabel dan 

dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Setelah data dari kuisioner terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan dan analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data yang 

telah diperolah menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya 

mudah dipahami dan dapat menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

penelitian, baik dalam hal deskripsi, induksi, maupun penarikan kesimpulan (Ali 

dan Abdurrahman 2007, hlm. 52). 

 

1. Uji Koefisien Korelasi 

 Untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, dilakukan uji korelasi 

dengan teknik Product Moment atau Korelasi Pearson. Teknik ini digunakan 

karena korelasi product moment berfungsi untuk menguji hipotesis hubungan 

antara satu variabel independen dengan satu dependen (Sugiyono, 2013, hlm. 

215). Arifin (2012, hlm. 273) juga mengungkapkan kondisi yang memungkinkan 

penggunaan teknik korelasi ini, antara lain: 

a) sumber data dari dua variabel tersebut datang dari subjek yang sama 

b) menggunakan angket atau wawancara terstruktur 

c) data diperoleh dari interviewer dan observer yang sama 

d) data dari dua variabel itu adalah data kontinum interval atau rasio 

e) hubungan dua variabel itu linier 

f) varian dua variabel itu homogen 

g) jumlah sampelnya besar, dan 



48 

Yuniar Fajar Perdhana, 2015 
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SIMULASI 
LABORATORIUM “DRY LAB” DENGAN MOTIVASI BELAJARNYA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

h) distribusi data tiap variabel berbentuk unimodal 

  

 Pengujian korelasi product moment ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software GNU PSPPIRE. 

2. Uji Signifikansi 

 Koefisien korelasi yang dilakukan pada langkah tersebut baru berlaku untuk 

sampel penelitian, maka selanjutnya perlu dipertanyakan apakah hubungan yang 

ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi penelitian. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan melakukan uji signifikansi. Adapun rumus signifikansi product 

moment adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013, hlm. 257):  

 

  t =  

ρ√n− 2

√1− ρ
2

 

  Keterangan : 

  t  : uji signifikansi korelasi 

  ρ : koefisien korelasi Rank Spearman 

  n : banyaknya ukuran sampel 

 

 Nilai thitung tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0,05). Kemudian dilakukan uji hipotesis dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1) Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1  diterima  

2) Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Di mana: 

 H0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan positif 

signifikan antara variabel X dengan variabel Y 

 H1 adalah hipotesis kerja yang menyatakan adanya hubungan yang 

positif dan signifikan antara variabel X dengan variabel Y 
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3. Identifikasi Koefisien Korelasi 

 Nilai koefisien korelasi yang didapatkan kemudian diterjemahkan 

menggunakan tabel kriteria interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono 

(2013, hlm. 257). Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses analisis data. 

 

Tabel 3.5 

Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi (Sugiyono, 2013, hlm. 257) 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

± 0,00 – 0,199 Sangat rendah 

± 0,20 – 0,399 Rendah 

± 0,40 – 0,599 Sedang 

± 0,60 – 0,799 Kuat 

± 0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 


