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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Penentuan metode penelitian yang tepat  

mutlak dilakukan dalam sebuah penelitian. Bila metode yang digunakan tepat 

maka peneliti dapat mudah menemukan jawaban dari pertanyaan peneliti. Metode 

penelitian berhubungan dengan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan 

penelitian.  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang digunakan berkaitan dengan 

kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis. Data yang telah terkumpul juga harus diuji melalui 

pengujian reabilitas dan obyektivitas sehingga tercapai tujuan dan kegunaan yang 

diharapkan. Penelitian diharapkan mempunyai tujuan dan kegunaan yang bersifat 

penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Menurut Sugiyono (2010 : 6), 

metode penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 
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A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010 : 14), metode penelitian kuantitatif 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode survey yang 

digunakan untuk meneliti tempat yang alamiah. Menurut  Sugiyono (2010 : 12), 

metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang 

alamiah (bukan buatan), peneliti hanya melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data. Pengumpulan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan 

dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Menurut  Sugiyono (2010 : 117), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada, namun meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek tersebut. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga Tahun angkatan 2008-2010 dengan gambaran sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Jumlah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi  

FKIP-UKSW Salatiga Tahun Angkatan 2008-2010 

��� ������	�
������ ����������������
�� ����� ���
�� ����� ���
�� ����� ���

������������ ����
����� �!�"�
����	#� ����#���$�
��� ����%&�' �("	$	�%&�' )*�+����,� ��-���,����� �����(���� ������)�

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah populasi 

penelitian dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga tahun angkatan 2008-2010 berjumlah 184 mahasiswa. Populasi penelitian 

terbagi dalam tiga strata yaitu mahasiswa tahun angkatan 2008 sejumlah 57 

mahasiswa, mahasiswa tahun angkatan 2009 sejumlah 72 mahasiswa, dan 

mahasiswa tahun angkatan 2010 sejumlah 55 mahasiswa. Jumlah populasi 

tersebut relatif besar sehingga peneliti perlu menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Sugiyono (2010 : 118) menyatakan bahwa sampel merupakan 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Adapun 

sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga tahun angkatan 2008-2010 yang ditentukan 

jumlahnya. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Proportionate Stratified Random Sampling. Menurut Sugiyono (2010 : 118), 

Proportionate Stratified Random Sampling digunakan untuk populasi mempunyai 

anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Berdasarkan 

populasi penelitian dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga tahun angkatan 2008-2010 mempunyai anggota yang tidak 
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homogen dilihat dari jumlah mahasiswa berdasarkan tahun angkatan yang 

memiliki perbedaan dalam pengambilan mata kuliah dan tugas perkuliahan yang 

diterima sehingga perlu digunakan teknik sampling ini. Jumlah mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga tahun angkatan 2008-

2010 juga berstrata secara proporsional dilihat dari jumlahnya yang memiliki 

proporsi hampir sama pada tiap angkatan. Teknik ini termasuk dalam probability 

sampling, dimana teknik pengambilan sampel memberikan peluang yang sama 

bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel penelitian. 

Berdasarkan jumlah populasi yang telah diketahui, penarikan sampel 

menggunakan rumus dari Taro Yamane dalam Riduwan dan Engkos Achmad 

Kuncoro (2008 : 44) adalah sebagai berikut :  

.  = /
/0123�4

 

.  = 456
4560(78)23�4

 

.  = ��-*�� = ��- 

Keterangan : 

. = jumlah sampel 

9 = jumlah populasi 

:; = presisi yang ditetapkan 

Hasil perhitungan rumus di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel dari 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga tahun 

angkatan 2008-2010 sejumlah 126 mahasiswa. Pada tahap berikutnya sampel 

penelitian akan dibagi secara proporsional sesuai strata dari jumlah populasi itu. 
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Menurut Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2008 : 45), pembagian sampel 

secara proporsional dari populasi yang berstrata dapat dilakukan dengan rumusan 

alokasi proportional sebagai berikut :  

.i  =  
/<
/
0 . 

Keterangan : 

.i = jumlah sampel menurut stratum 

. = jumlah sampel seluruhnya 

9i = jumlah populasi menurut stratum 

9 = jumlah populasi seluruhnya 

Berdasarkan rumusan alokasi proportional di atas, sampel penelitian yang 

diambil dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga tahun angkatan 2008 adalah : 

.i  =  
7=
456

0 ��- 

.i  = ��*�� = �� mahasiswa   

Sampel penelitian untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga tahun angkatan 2009 yang memiliki populasi sejumlah 72 adalah:  

.i  =  
=;
456

0 ��-  

.i  = ��*�� = �� mahasiswa 

Penarikan sampel penelitian dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

FKIP-UKSW Salatiga tahun angkatan 2010 adalah : 
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.i  =  
77
456

0 ��-  

.i  = ��*-- = 38 

Hasil perhitungan rumusan alokasi proportional untuk populasi penelitian 

yang berstrata pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW 

Salatiga tahun angkatan 2008-2010  dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2  

Jumlah Sampel Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

FKIP-UKSW Salatiga Tahun Angkatan 2008-2010 

��� ������	�
������ ���������������� ���������,���
�� ����� ��� ���
�� ����� ��� ���
�� ����� ��� ���

��������������� ������� ��-�

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Peneliti dapat menggunakan berbagai 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang lengkap dan obyektif. 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Observasi Terstruktur 

Menurut Sugiyono (2010 : 205), observasi terstruktur adalah observasi yang 

telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan di mana 

tempatnya. Teknik ini dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang 

variabel apa yang akan diamati. Pedoman untuk melakukan observasi terstruktur 
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dapat diperoleh dari instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Teknik observasi terstruktur digunakan untuk meneliti variabel 

penggunaan media internet dengan melakukan pengamatan di POSNET dan 

pemanfaatan fasilitas hotzone (hotspot zone) di lingkungan UKSW sesuai area 

yang ada, pengamatan lanjutan dapat dilakukan dengan melihat dokumen data 

pengguna POSNET dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-

UKSW Salatiga tahun angkatan 2008-2010. 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden. Menurut Sugiyono (2010 : 199), kuesioner (angket) 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Pertanyaan/pernyataan yang digunakan berbentuk pertanyaan 

tertutup karena akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan 

memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket 

yang telah terkumpul. Kuesioner (angket) digunakan dalam penelitian ini agar 

peneliti dapat melakukan kontak langsung dengan responden sehingga data yang 

diperoleh lebih cepat dan obyektif.  

3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Instrumen yang telah 

disusun oleh peneliti perlu diuji validitas dan reliabilitasnya agar data yang 

46 



lx 
 

dihasilkan dapat dipercaya kebenarannya. Instrumen yang valid berarti alat ukutr 

yang digunakan untuk menghasilkan data itu valid. Menurut Sugiyono (2010 : 

173), valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Reliabilitas instrumen menjadi syarat untuk pengujian validitas 

instrumen. Pada umumnya instrumen yang valid pasti reliabel, tetapi pengujian 

reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan. 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk 

mengukur variabel-variabel yang akan diteliti. Definisi operasional adalah suatu 

definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat 

diukur. Menurut Roni Kontur (2004 : 65), definisi operasional harus ada pada 

setiap penelitian, agar variabel-variabel yang diteliti dapat diukur. Adapun 

definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai tinggi rendahnya skor item yang 

didasarkan atas tingkat ketersetujuan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga tahun angkatan 2008-2010 terhadap kemauan, 

kesenangan dan kemampuan belajar yang dimiliki, yang muncul karena 

adanya dorongan dalam diri (motivasi intrinsik) maupun dari luar diri 

mahasiswa (motivasi ekstrinsik) yang memberikan arah pada pencapaian 

tujuan belajar.  
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2. Penggunaan media internet adalah tingkat ketersetujuan yang dimiliki 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga tahun 

angkatan 2008-2010 yang dinilai dengan tinggi rendahnya skor item yang 

diperoleh dalam mengenal dan mengoperasikan media internet sebagai sarana 

pertukaran informasi yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan 

pengguna lainnya. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian pada dasarnya adalah melakukan pengukuran, maka diperlukan alat 

ukur yang baik untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Menurut Sugiyono 

(2010 : 148), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, secara spesifik semua 

fenomena tersebut disebut variabel penelitian. Instrumen penelitian disusun 

dengan maksud mendapatkan data penelitian dengan tingkat ketercukupan data 

tertentu sesuai dengan fokus masalah penelitian. Instrumen penelitian yang akan 

digunakan untuk melakukan pengukuran harus mempunyai skala. Skala 

pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert. Menurut 

Sugiyono (2010 : 134), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). 

Menurut Sugiyono (2010 : 199), kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pertanyaan/pernyataan 
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yang digunakan berbentuk pertanyaan tertutup karena akan membantu responden 

untuk menjawab dengan cepat dan termasuk kuesioner (angket) langsung 

sehingga data yang diperoleh lebih cepat dan obyektif. Penyusunan kisi-kisi 

instrumen penelitian didasarkan pada variabel dan indikator penelitian yang ada. 

Kisi-kisi instrumen variabel motivasi belajar (X) terdiri dari dua indikator yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sedangkan kisi-kisi instrumen variabel 

penggunaan media internet (Y) terdiri dari dua indikator yaitu mengenal media 

internet dan mengoperasikan media internet. Penyusunan kisi-kisi instrumen dari 

variabel motivasi belajar (X), peneliti lakukan dengan mengembangkan kisi-kisi 

instrumen penelitian yang di susun oleh Amrih Yuwana Adi Putra (2009) pada 

penelitiannya tentang motivasi belajar pada siswa kelas V di Sekolah Dasar Gugus 

Sembrodo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang tahun 2009/2010. Kisi-

kisi instrumen yang dikembangkan telah disesuaikan dengan kondisi mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga. Sedangkan menyusun 

kisi-kisi instrumen dari variabel penggunaan media internet (Y), peneliti lakukan 

secara mandiri dengan memperhatikan indikator-indikator yang ada. kisi-kisi 

instrumen pengaruh motivasi belajar terhadap penggunaan media internet di 

kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

yang telah tersusun dalam seperangkat pernyataan terstruktur sebagai berikut: 
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Tabel 3.3  

Kisi-kisi Instrumen Pengaruh Motivasi Belajar  

Terhadap Penggunaan Media Internetdi Kalangan Mahasiswa  

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 
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F. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Menurut Sugiyono (2010 : 207), kegiatan analisis 

data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji dipotesis yang telah 

diajukan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi sederhana. 

1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal. 

Validitas internal instrumen dikembangkan menurut teori yang relevan, seperti 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010 : 176) bahwa instrumen yang mempunyai 

validitas internal atau rasional, bila kriteria yang ada dalam instrumen secara 

54 



lxviii 
 

rasional (teoritis) telah mencerminkan apa yang diukur. Validitas internal 

instrumen yang berupa test harus memenuhi construct validity (validitas 

kontruksi) dan content validity (validitas isi), Sedangkan untuk instrumen yang 

nontest yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi construct 

validity (validitas kontruksi). Validitas eksternal dikembangkan dari fakta empiris. 

Menurut Sugiyono (2010 : 176), instrumen yang mempunyai validitas eksternal, 

bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang 

telah ada. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara 

kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di 

lapangan. 

Peneliti telah menyusun instrumen penelitian yang telah dikonstruksikan 

sesuai aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori yang ada dan 

telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing skripsi untuk mendapatkan 

perbaikan. Instrumen penelitian ini termasuk instrumen nontest karena hanya 

digunakan untuk mengukur sikap dimana tidak ada jawaban “benar dan salah” 

tetapi bersifat “positif dan negatif”. Menurut Sugiyono (2010 : 176), instrumen 

nontest yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas 

kontruksi (construct validity). Pengujian validitas dilakukan melalui analisis 

faktor terhadap instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang telah disusun 

sejumlah 41 item terdiri atas 14 item untuk mengukur variabel penggunaan media 

internet (Y) dan 27 item untuk mengukur variabel motivasi belajar. Tiap item 

instrumen telah disediakan lima interval jawaban dengan skor 1 untuk jawaban 

terendah dan skor 5 untuk jawaban tertinggi.  
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Analisis faktor pada pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan 

antar skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor 

dengan skor total. Adapun faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah skor 

item instrumen dari variabel penggunaan media internet (Y) dan variabel motivasi 

belajar (X). Instrumen penelitian dapat dikatakan memiliki validitas tinggi jika 

korelasi tiap faktor tersebut positif dan memiliki koefisien korelasi diatas 0,3. 

Menurut Masrun (1979) dalam Sugiyono (2010 : 188), syarat minimum item 

instrumen dapat dianggap valid adalah kalau r = 0,3. Jadi item instrumen yang 

memiliki korelasi di bawah 0,3 dinyatakan tidak valid dan perlu diperbaiki atau 

dibuang. Pengujian validitas instrumen pada penelitian ini digunakan korelasi 

pearson product moment dengan rumus sebagai berikut :  

�Pxy   = 
QRS<T<�U�(RS<)�(RT<)

VWQRS<2X(RS<)2YWQRT<2X(RT<)2Y
 

Keterangan : 

Pxy = koefisien korelasi 

. = jumlah responden 

Z[ = skor item tertentu 

\[ = skor total (seluruh item) 

Instrumen penelitian sejumlah 41 item yang telah diedarkan kepada 94 

responden dianalisis melalui komputer dengan program SPSS 16.0 for windows 

untuk menguji validitasnya. Jika nilai r hitung dari item instrumen lebih besar dari 

nilai r kritis yang ditentukan (r hitung > r kritis), maka item instrumen dinyatakan 

valid. Sedangkan untuk item instrumen yang memiliki r hitung lebih kecil dari r 
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kritis (r hitung < r kritis), maka item instrumen dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas dari variabel motivasi belajar (X) 

sejumlah 27 item instrumen diperoleh 27 koefisien korelasi sebagai berikut : 

Tabel 3.4  

Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar  

��0�  ������
�  �� ����� &�,�������
D�0�0�� �*����� �*��� B���#�
D�0�0�� �*���- �*��� B���#�
D�0�0�� �*�-�� �*��� ��#���B���# 
D�0�0�� �*���- �*��� ��#���B���# 
D�0�0�� �*��-� �*��� ��#���B���# 
D�0�0-� �*���� �*��� ��#���B���#�
D�0�0�� �*���� �*��� B���#�
D�0�0�� �*���- �*��� B���#�
D�0�0�� �*���� �*��� B���#�
D�0�0�� �*�-�� �*��� B���#�
D�0�0�� �*���� �*��� B���#�
D�0�0�� �*���� �*��� ��#���B���# 
D�0�0�� �*���� �*��� ��#���B���# 
D�0�0�� �*���� �*��� B���#�
D�0�0�� �*���� �*��� ��#���B���#�
D�0�0�� �*���� �*��� B���#�
D�0�0-� �*���� �*��� B���#�
D�0�0�� �*���� �*��� B���#�
D��0�0�� �*���� �*��� B���#�
D��0�0�� �*�--� �*��� B���#�
D��0�0�� �*���� �*��� ��#���B���#�
D��0�0�� �*���� �*��� B���#�
D��0�0�� �*���� �*��� B���#�
D��0�0�� �*���� �*��� ��#���B���#�
D��0�0�� �*�-�� �*��� ��#���B���#�
D��0�0�� �*���� �*��� B���#�
D��0�0�� �*�-�� �*��� ��#���B���#�
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Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa 16 item dari 27 item instrumen 

variabel motivasi belajar dinyatakan valid. Sesuai ketentuan uji validitas di atas, 

instrumen dapat dinyatakan valid jika item instrumen memiliki koefisien korelasi 

di atas 0,3 (r hitung > r kritis), sedangkan item instrumen yang memiliki koefisien 

korelasi di bawah 0,3 (r hitung < r kritis), maka item instrumen dinyatakan tidak 

valid. Item instrumen yang tidak valid sejumlah 11 item yaitu item Xi.1.3, Xi.1.4, 

Xi.1.5, Xi.1.6,�Xi.3.1, Xi.3.2, Xi.3.4, Xii.1.3, Xii.2.3, Xii.3.1, dan Xii.3.3.�Item instrumen yang 

mempunyai validitas tertinggi adalah item Xi.2.3 dengan koefisien korelasi sebesar 

0,5690, sedangkan item instrumen yang memiliki validitas terendah adalah item 

Xi.3.5 dengan koefisien korelasi sebesar 0,3183. Jadi item instrumen dari variabel 

motivasi belajar (X) yang dapat digunakan untuk pengukuran dalam pengumpulan 

data sejumlah 16 item yaitu item Xi.1.1, Xi.1.2, Xi.1.7, Xi.2.1, Xi.2.2, Xi.2.3, Xi.2.4, Xi.3.3, 

Xi.3.5, Xi.3.6, Xi.3.7, Xii.1.1, Xii.1.2, Xii.2.1, Xii.2.2, dan Xii.3.2. 

Item instrumen dari variabel penggunaan media internet (Y) sejumlah 14 item 

dengan dua indikator empiris yaitu mengenal media internet dan mengoperasikan 

media internet. Indikator mengenal media internet memiliki 8 item instrumen dan 

6 item instrumen digunakan untuk mengukur indicator mengoperasikan media 

internet. Perhitungan korelasi pearson product moment melalui komputer dengan 

program SPSS 16.0 for windows diperoleh 14 koefisien korelasi yang dapat dilihat 

pada tabel 3.5 di bawah ini : 
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Tabel 3.5  

Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Penggunaan Media Internet 

��0�  ������
�  �� ����� &�,�������
K�0�0�� �*����� �*��� B���#�
K�0�0�� �*���� �*��� B���#�
K�0�0�� �*���� �*��� B���#�
K�0�0�� �*�-�� �*��� ��#���B���#�
K�0�0�� �*�-�� �*��� B���#�
K�0�0�� �*���� �*��� B���#�
K�0�0�� �*���� �*��� B���#�
K�0�0�� �*��-� �*��� B���#�
K��0�0�� �*��-� �*��� B���#�
K��0�0�� �*���� �*��� B���#�
K��0�0�� �*���- �*��� B���#�
K��0�0�� �*���- �*��� B���#�
K��0�0�� �*���� �*��� B���#�
K��0�0�� �*���� �*��� B���#�

Dari tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa 13 item dari 14 item instrumen 

variabel penggunaan media internet telah dinyatakan valid. Item instrumen dapat 

dinyatakan valid jika memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r kritis (r hitung 

> 0,3) dan untuk item instrumen yang memiliki r hitung lebih kecil dari r kritis (r 

hitung < 0,3), maka item dinyatakan tidak valid. Item instrumen yang tidak valid 

sejumlah satu item yaitu item Yi.1.4 dengan koefisien korelasi sebesar 0,2680. Item 

instrumen yang mempunyai validitas tertinggi adalah item Yi.2.2 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,5357, sedangkan item instrumen yang memiliki validitas 

terendah adalah item Yi.2.4 dengan koefisien korelasi sebesar 0,3061. Jadi item 

instrumen dari variabel penggunaan media internet (Y) yang dapat digunakan 

untuk pengukuran dalam pengumpulan data sejumlah 13 item yaitu item Yi.1.1, 

Yi.1.2, Yi.1.3, Yi.2.1, Yi.2.2, Yi.2.3, Yi.2.4, Yii.1.1, Yii.1.2, Yii.1.3, Yii.2.1, Yii.2.2, dan Yii.2.3. 
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b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. 

Pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan, walaupun instrumen sudah valid. 

Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data akan 

memberikan hasil penelitian yang valid dan reliabel juga. Menurut Sugiyono 

(2010 : 176), pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal 

dan internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest 

(stability), equivalent, dan gabungan keduanya. Sedangkan pengujian reliabilitas 

instrumen secara internal dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi item-

item yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Menurut Riduwan dan 

Engkos Achmad Kuncoro (2008 : 221), teknik pengujian reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus alpha (�) yaitu : 

P11  = ] ^
(^X4)

_] 1- R`a
`b
_ 

Keterangan : 

P11 = reliabilitas instrumen 

c = jumlah item dalam instrumen 

Rd<� = jumlah varians butir 

de = varians total 

Instrumen penelitian yang akan diuji reliabilitasnya sejumlah 41 item dengan 

rincian yaitu 27 item instrumen variabel motivasi belajar (X) dan 14 item 

instrumen variabel penggunaan media internet (Y). Pengujian reliabilitas 
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instrumen menggunakan rumus alpha (�) dilakukan melalui komputer dengan 

program SPSS 16.0 for windows yang hasilnya akan dikonsultasikan dengan r 

tabel. Hasil pengujian reliabilitas instrumen untuk variabel motivasi belajar (X) 

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,8320  yang ditunjukkan pada tabel 3.6 di 

bawah ini : 

Tabel 3.6 

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Motivasi Belajar  

��������������������	�����
�����	�������������������������������� ��� 

�
�I��������� �I����>� ���I�� f�  �I��#� 	�,���

�E�?��� �+�����#� �E�?��� �+�����#� ?��� H������f�  �������� �E�?��� �+�����#�
D�0�0�� �-*����� ��*����� �*����� �*��--�
D�0�0�� �-*���� ��*���� �*���- �*���� 
D�0�0�� �-*���� ��*���� �*�-�� �*���� 
D�0�0�� �-*���� ��*���� �*���- �*���� 
D�0�0�� �-*���- ��*���- �*��-� �*���� 
D�0�0-� ��*���� �-*���� �*���� �*���� 
D�0�0�� ��*���� ��*���� �*���� �*���� 
D�0�0�� ��*���� ��*�-�� �*���- �*���� 
D�0�0�� �-*���� ��*�-�� �*���� �*���� 
D�0�0�� �-*���� ��*�--� �*�-�� �*���� 
D�0�0�� �-*�-�� ��*���� �*���� �*���� 
D�0�0�� �-*���� ��*���- �*���� �*���� 
D�0�0�� �-*���� ��*���� �*���� �*���� 
D�0�0�� �-*�--� ��*���� �*���� �*���� 
D�0�0�� ��*���� �-*���- �*���� �*���� 
D�0�0�� �-*���� ��*��-� �*���� �*���� 
D�0�0-� �-*��-� ��*���� �*���� �*��-� 
D�0�0�� ��*���� ��*-��� �*���� �*���� 
D��0�0�� �-*���� ��*-��� �*���� �*���� 
D��0�0�� ��*���� ��*���� �*�--� �*���� 
D��0�0�� �-*���� ��*���� �*���� �*���- 
D��0�0�� �-*-��� ��*-��- �*���� �*���� 
D��0�0�� ��*���- ��*���- �*���� �*���� 
D��0�0�� ��*�-�� ��*���� �*���� �*���� 
D��0�0�� �-*���� �-*���� �*�-�� �*���� 
D��0�0�� �-*���� ��*-��� �*���� �*���- 
D��0�0�� �-*���- ��*���� �*�-�� �*���� 
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Hasil perhitungan dari rumus alpha (�) pada tabel 3.6 dari instrumen variabel 

motivasi belajar (X) melalui komputer dengan program SPSS 16.0 for windows 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi (P11) dari instrumen adalah 0,8320. 

Instrumen dikatakan reliabel jika nilai P11 lebih besar dari nilai r tabel (P11 > r 

tabel), dan ketika nilai P11 lebih kecil dari nilai r tabel (P11 < r tabel) maka 

instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel. Nilai r tabel dari instrumen variabel 

motivasi belajar diperoleh dari nilai r product moment pada taraf signifikansi 5% 

yaitu 0,381. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan mengkonsultasikan koefisien 

korelasi instrumen variabel motivasi belajar (P11) dengan r tabel dan hasilnya 

adalah reliabel. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa koefisien korelasi instrumen 

variabel motivasi belajar (P11) lebih besar dari r tabel (0,8333 > 0,381), artinya 

reliabel. Hasil uji reliabilitas instrumen juga dapat diukur tingkat reliabilitasnya 

dengan cara mengartikan indeks korelasi yang diperoleh berdasarkan interpretasi 

yang telah ditentukan. Menurut Sugiyono (2010 : 257), terdapat pedoman 

memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut : 

Tabel 3.7 

Intepretasi Reliabilitas 

"��� �A��������P11� ?��� , ������
�*���U��*���� ���
��� ��#���
�*���U��*���� $��#���
�*���U��*���� ��#��
�
�*-��U��*���� &����
�*���U��*���� ���
��������
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Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa instrumen variabel penggunaan 

media internet termasuk dalam kategori sangat kuat. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan koefisien korelasi (P11) sebesar 0,8320 yang berada pada interval koefisien 

korelasi (P11) antara 0,80 – 1,000 sehingga instrumen variabel instrumen variabel 

motivasi belajar (X) dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Hasil 

perhitungan uji reliabilitas untuk variabel penggunaan media internet (Y) 

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,7777 yang dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penggunaan Media Internet 

��������������������	�����
�����	�������������������������������� ��� 

� �I��������� �I����>� ���I�� f�  �I��#� 	�,���

� �E�?��� �+�����#� �E�?��� �+�����#� ?��� H������f�  �������� �E�?��� �+�����#�
K�0�0�� ��0���-� ��0����� �0����� �0�-���
K�0�0�� ��0����� ��0����� �0����� �0�-���
K�0�0�� ��0-���� ��0��-�� �0����� �0�-���
K�0�0�� ��0����� ��0�-��� �0�-��� �0�����
K�0�0�� ��0����� ��0����� �0�-��� �0�����
K�0�0�� ��0����� ��0��-�� �0����� �0�����
K�0�0�� ��0����� ��0����� �0����� �0�-���
K�0�0�� ��0����� ��0����� �0��-�� �0�����
K��0�0�� ��0����� ��0�-��� �0��-�� �0�-���
K��0�0�� ��0����� ��0����� �0����� �0�����
K��0�0�� ��0����� ��0���-� �0���-� �0�-���
K��0�0�� ��0��--� ��0����� �0���-� �0�-���
K��0�0�� ��0����� ��0����� �0����� �0�-���
K��0�0�� ��0����� ��0-���� �0����� �0�-���
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Pengujian reliabilitas menggunakan rumus alpha (�) untuk instrumen variabel 

penggunaan media internet (Y) pada tabel 3.8 diperoleh koefisien korelasi (P11) 

sebesar 0,7777. Pada tahap berikutnya hasil uji reliabilitas instrumen akan 

dikonsultasikan dengan nilai r product moment pada taraf signifikansi 5% dan 

diperoleh nilai r tabel sebesar 0,532. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai P11 

lebih besar dari nilai r tabel (P11 > r tabel), dan ketika nilai P11 lebih kecil dari nilai 

r tabel (P11 < r tabel) maka instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan uji reliabilitas di atas, dapat dinyatakan bahwa koefisien korelasi 

(P11) lebih besar dari r tabel (0,7777 > 0,532), maka instrumen variabel 

penggunaan media internet (Y) dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas instrumen 

juga dapat diukur tingkat reliabilitasnya berdasarkan interpretasi koefisien 

korelasi yang tercantum pada tabel 3.7, dan diperoleh informasi bahwa instrumen 

variabel motivasi belajar termasuk dalam kategori kuat.  Hal tersebut terlihat dari 

koefisien korelasi (P11) sebesar 0,7777 yang berada pada interval koefisien 

korelasi (P11) antara 0,60 – 0,799 sehingga instrumen variabel instrumen variabel 

penggunaan media internet (Y) juga dapat digunakan untuk pengumpulan data 

penelitian.  

2. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk melakukan prediksi seberapa 

tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (diubah-

ubah). Analisis ini digunakan untuk mencari pengaruh antara dua variabel, yaitu 

variabel motivasi belajar (X) terhadap penggunaan media internet (Y) 
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menggunakan analisis regresi sederhana. Menurut Sugiyono (2010 : 262), secara 

umum persamaan regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut : 

h’  = i j kl 

Keterangan : 

h’ = nilai yang diprediksikan 

i = konstanta atau bila harga X = 0 

k = koefisien regresi 

l = nilai variabel independen  

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif berkenaan dengan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. 

Analisis data ini untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap 

penggunaaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga. Analisis regresi sederhana digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui pola pengaruh dari motivasi belajar (variabel 

bebas) terhadap penggunaaan media internet (variabel terikat) dengan 

menganalisis signifikansi hasil regresi berdasarkan hipotesis yang diajukan. 

Analisis data menggunakan komputer dengan program SPSS 16.0 for windows 

karena program SPSS dapat menghemat waktu pengolahan data dan memudahkan 

peneliti dalam upaya mengetahui hasil perhitungan statistik dari analisis 

signifikansi hasil regresi yang didasarkan pada hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 
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Hipotesis empirik : 

H0 = tidak ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap 

penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

H1 = ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap penggunaan 

media internet di kalangan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 

Hipotesis Statistik : 

H0 : � = 0 artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar 

terhadap penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi FKIP- UKSW Salatiga 

H1 : � > 0 artinya ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap 

penggunaan media internet di kalangan mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi FKIP-UKSW Salatiga 
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