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Diagram 3.1.: Paradigma Penelitian 

(Sumber: Data Pribadi) 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, artinya penelitian 

deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan 

(Suprian, 2015:22). Kemudian hasil penelitian akan dijelaskan secara 

komparatif dan tidak memerlukan kelompok kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1 = Motivasi Belajar yang Tinggal di Kos (X11 = Dekat, X12 = Jauh) 

X2 = Motivasi Belajar yang Tinggal di Rumah (X21 = Dekat, X22 = Jauh) 

 

Y1 = Prestasi Belajar yang Tinggal di Kos (Y11 = Dekat, Y12 = Jauh) 

Y2 = Prestasi Belajar yang Tinggal di Rumah (Y21 = Dekat, Y22 = Jauh) 
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3.2. Wilayah dan Waktu Penelitian 

1. Wilayah 

Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur 

(DPTA), yang berada di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

(FPTK) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).   

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli tahun 2019.  

 

3.3. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Departemen 

Pendidikan Teknik Arsitektur (DPTA), Fakultas Pendidikan Teknologi 

dan Kejuruan (FPTK), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 

Mahasiswa DPTA yang dijadikan populasi adalah mahasiswa yang 

berada pada tingkat studi akhir/4 atau angkatan 2015 dengan jumlah 80 

orang, terdiri dari 44 mahasiswa Pendidikan Teknik Arsitektur (PTA) 

dan 36 mahasiswa Teknik Arsitektur (TA). Pertimbangan populasi yang 

diambil pada tingkat 4 adalah karena pada tingkat 4 mahasiswa sudah 

berada di tingkat akhir dan sudah memahami dinamika perkuliahan. 

 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 

sampling. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Departemen 

Pendidikan Teknik Arsitektur (DPTA) yang memenuhi kriteria sebaga 

berikut: 

1. Mahasiswa aktif yang berada di tingkat 4/angkatan 2015. 

2. Mahasiswa yang tinggal di kos atau dengan orang tua. 

3. Mahasiswa yang bersedia memberikan data IPK. 

 

Teknik menentukan ukuran sampel yang digunakan adalah Teknik 

Solvin (Siregar, 2013:34). 
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𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

 Di mana: n= sampel, N=populasi, e=perkiraan tingkat kesalahan. 

Jika populasi awal yang dimiliki adalah 80 orang, maka perhitungan 

sampel jika menggunakan perkiraan tingkat kesalahan 5% adalah sebagai 

berikut: 

𝑛 =
80

1+80(5%)2
 = 66.67 = 66 orang 

 

Maka jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 66 sampel 

mahasiswa DPTA, terdiri dari 42 mahasiswa PTA dan 24 mahasiswa TA. 

Sampel tersebut terdiri dari 33 orang mahasiswa yang tinggal di kos dan 

33 orang mahasiswa yang tinggal di rumah. 

 

3.4. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner, kuesioner tertutup menggunakan skala likert, digunakan untuk 

memperoleh data motivasi belajar. 

 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Motivasi Belajar 

No. Variabel Indikator Jumlah 

Butir Soal 

Nomor 

Butir Soal 

1 Motivasi 

Belajar 

Dorongan belajar untuk 

memenuhi kebutuhan 

dan keinginan 

 

11 1 – 11 

Minat, kemampuan, dan 

kondisi pembelajar. 

 

7 12 – 18  

Lingkungan dan 

kegiatan dalam belajar. 

 

12 19 – 30 

 

(Sumber: Data Pribadi) 
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2. Wawancara, digunakan untuk memperoleh data lebih lanjut mengenai 

keadaan tempat tinggal dan mengenai prestasi belajar mahasiswa. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel  pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi Belajar Mahasiswa yang Tinggal di Kos (X1). 

2. Motivasi Belajar Mahasiswa yang Tinggal di Rumah (X2). 

3. Prestasi Belajar Mahasiswa yang Tinggal di Kos (Y1). 

4. Prestasi Belajar Mahasiswa yang Tinggal di Rumah (Y2). 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tes Validitas Instrumen 

Tes validitas dilakukan pada kuesioner tentang motivasi belajar. Pengujian 

validitas konstruk, dengan kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kuesioner yang digunakan sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin 

diukur, yaitu (Siregar, 2013:47): 

1. Jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 (Azwar, 1992. 

Soegiyono, 1999). 

2. Jika koefisien product moment > r-tabel (α ; n-2) n = jumlah sampel. 

3. Nilai sig. ≤ α. 

Dengan rumus: 

rhitung = 
𝑛(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑛(∑𝑥2)−(∑𝑋)2][ 𝑛 (∑𝑌2)−(∑𝑌)2  ]
 

di mana: 

n = jumlah responden 

X = skor variabel (jawaban responden) 

Y = skor total dari variabel (jawaban responden) 

 

Tes validitas instrumen dilakukan dengan bantuan aplikasi Microsoft 

Excel ver 2016. Langkah yang dilakukan untuk melakukan uji validitas ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Menyebarkan kuesioner uji coba kepada 22 orang responden. 

2. Memasukkan data yang diperolah dan memeriksa jika ada data yang tidak 

sesuai atau belum benar, kemudian mengoreksinya. Data dimasukkan ke 

Microsoft Excel. 

3. Menghitung skor total dari setiap responden kemudian menggunakan 

rumus correlation pada Microsoft Excel. 

4. Membuang nomor pertanyaan yang memiliki nilai rhitung dibawah rtabel 

(0,444). 

Setelah melakukan prosedur tersebut, diperoleh 6 nomor pertanyaan yang 

memiliki nilai rhitung dibawah rtabel. Keenam pertanyaan tersebut terdiri dari 1 

pertanyaan dari indikator pertama (nomor 11), 2 pertanyaan dari indikator 

kedua (nomor 13 dan 17), dan 3 pertanyaan dari indikator ketiga (nomor 22, 

24, 28). Pertanyaan – pertanyaan tersebut dibuang sehingga kisi-kisi 

pertanyaan untuk instrumen kuesioner motivasi belajar menjadi sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Motivasi Belajar 

No. Variabel Indikator Jumlah 

Butir Soal 

Nomor 

Butir Soal 

1 Motivasi 

Belajar 

Dorongan belajar untuk 

memenuhi kebutuhan 

dan keinginan 

 

10 1 – 10 

Minat, kemampuan, dan 

kondisi pembelajar. 

 

5 11 – 15  

Lingkungan dan 

kegiatan dalam belajar. 

 

9 16 – 24 

 

(Sumber: Data Pribadi) 

 

3.6.2 Tes Reliabilitas Instrumen 

Tes reliabilitas dilakukan pada kuesioner tentang motivasi belajar. 

Pengukuran reliabilitas menggunakan Teknik Spearman Brown yaitu Teknik 

Belahan Ganjil-Genap yang prinsipnya membagi atau mengelompokkan 
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instrument penelitian ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama (belahan 

ganjil) dari setiap butir pertanyaan yang bernomor ganjil, sedangkan 

kelompok kedua (belahan genap) dari setiap butir pertanyaan yang bernomor 

genap (Siregar, 2013:63). 

Tes reliabilitas instrumen dilakukan dengan bantuan aplikasi Microsoft 

Excel ver 2016. Langkah yang dilakukan untuk melakukan uji validitas ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyebarkan kuesioner uji coba kepada 22 orang responden. 

2. Memasukkan data yang diperolah dan memeriksa jika ada data yang tidak 

sesuai atau belum benar, kemudian mengoreksinya. Data dimasukkan ke 

Microsoft Excel. 

3. Membagi data ke dalam nomor ganjil dan nomor genap, kemudian 

menghitung data menggunakan rumus sebagai berikut: 

r = 
𝑛(∑𝑋𝑌)−(∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑛(∑𝑥2)−(∑𝑋)2][ 𝑛 (∑𝑌2)−(∑𝑌)2  ]
 

di mana: 

r = nilai korelasi 

n = jumlah responden 

X = skor ganjil 

Y = skor genap 

 

Kemudian, 

r11 =
2𝑟

1+𝑟
 

di mana: 

r11 = reliabilitas instrumen 

 

4. Diperoleh r11 > rtabel  (0,9763 > 0,444), sehingga instrumen dianggap 

reliabel.  

 

3.6.3 Tahap Penelitian dan Tahap Penutupan 

Penelitian dilaksanakan dan instrumen yang sudah teruji digunakan untuk 

mengumpulkan data. Peneliti menyebarkan kuesioner ke 66 sampel, sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap penutupan adalah 
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ketika peneliti mengolah data, menyusun laporan mengenai penelitian sesuai 

dengan hasil dari apa yang telah dilaksanakan, dan di analisis datanya, 

kemudian dibuat kesimpulan. 

 

3.7. Analisis Data 

1. Deskripsi Data 

Deskripsi data dilakukan agar data dapat ditampilkan dengan baik dan 

lebih mudah untuk dipahami. Hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu memeriksa data yang telah dikumpulkan apakah sudah 

sesuai syarat dan mengoreksi jika terdapat kesalahan. Pada kesempatan 

ini, kesalahan data dapat diperbaiki dan kekurangan data dilengkapi 

dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipam data 

(Siregar, 2013:86). 

2. Codeting, yaitu memberikan kode pada tiap-tiap data yang termasuk 

kategori yang sama.kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-

angka atau huruf untuk membedakan antara data atau identitas data yang 

akan dianalisis (Siregar, 2013:87). 

3. Tabulasi, yaitu proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah 

diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis (Siregar, 2013:88). 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan 

dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal (Duwi Prayitno, 

2012:144). Hal dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh 

memiliki distribusi normal, sehingga akan menggunakan statistik parametrik 

atau tidak berdistribusi normal, sehingga akan menggunakan statistic 

nonparametric. Pengujian data yang diperoleh dilakukan pada motivasi 

belajar dan prestasi belajar. 

Uji normalitas dilakukan dengan uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan program SPSS 25.0 for Windows, yaitu jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal, dan jika nilai 
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signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi 

normal. 

 

3. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan sebagai prasyarat untuk melakukan uji-t. Uji 

homogenitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 25.0 for Windows, 

yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka varian dari beberapa 

populasi adalah sama, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

varian dari beberapa populasi adalah tidak sama. 

 

4. Uji – t 

Uji – t digunakan untuk menguji hipotesis dan melihat apakah terdapat 

pengaruh antara variabel-variabel penelitian. Uji – t akan dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 25.0 for Windows. Uji t yang dilakukan adalah analisis 

komparatif dua sampel independent (tak berkorelasi), yaitu jika sampel yang 

menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas, artinya anggota 

sampel kelompok A tidak ada yang menjadi anggota sampel kelompok B 

(Siregar, 2013:178). 

 

 

 

  


