
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, dan penampilannya 

dari data. Maka penelitan ini bersifat deskriptif analisis kuantitatif yang disimpulkan 

melalui angka-angka faktual tentang pengaruh pemanfaatan internet dan motivasi belajar 

mahasiswa PAI terhadap prestasi belajar (IPK) mahasiswa PAI fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

B. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini ada tiga variabel yang diteliti yaitu pemanfaatan internet di 

kalangan mahasiswa, motivasi belajar mahasiswa, dan prestasi belajar mahasiswa. 

Pemanfaatan internet di kalangan mahasiswa merupakan X1 dan  motivasi belajar 

mahasiswa merupakan X2, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

timbulnya variabel dependen. Sedangkan prestasi belajar mahasiswa adalah variabel 

dependen (X3) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 

variabel independen. 

 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 



Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa PAI 

angkatan 2012-2013 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun populasi 

berjumlah 305 mahasiswa, Populasi ini diambil menurut program studi yaitu 

Pendidikan Agama Islam. 

2. Sampel 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik probability 

sampling melalui simple random sampling. Sampel yang diambil melalui metode 

random dari populasi yang yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada pada populasi tersebut. Berdasarkan populasi yang ada, maka rumus yang 

digunakan untuk menentukan sampel adalah rumus slovin yang akan dijabarkan 

sebagai berikut:    
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                                         (juliansyah 2011 :158) 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan beberapa metode yaitu: 

1. Observasi  

Jenis observasi  yang  digunakan adalah jenis observasi non partisipatif 

yaitu pengamat hanya mengamati kegiatan dan tidak ikut dalam kegiatan aktif. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang pemanfaatan internet di 



kalangan mahasiswa, motivasi belajar mahasiswa, dan prestasi mahasiswa program 

studi Pendidikan Agama Islam. 

2. Angket 

Metode angket ini berisi tentang pertanyaan tertulis yang diberikan kepada 

responden  guna memperoleh informasi tentang pemanfaatan internet, motivasi 

belajar, dan prestasi mahasiswa PAI UMY.  Skala yang digunakan dalam angket 

ini yaitu dengan menggunakan skala Likert.   

Pernyataan dalam angket yang mengandung kecenderungan favorabel, yaitu 

pernyataan yang mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut:  

SS : 4 

S : 3 

TS : 2 

STS : 1 

Sedangkan pernyataan dalam angket yang mengandung kecenderungan 

unfavorable, yaitu pernyataan yang tidak mendukung pada subjek diberi nilai 

sebagai berikut.  

SS : 1 

S : 2 

TS : 3 

STS : 4 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Angket Pemanfatan Internet dan Motivasi Belajar 

No Variabel Indikator Kisi Kisi 

1. 

 

Pemanfatan 

Internet 

Intensitas 

Pemanfatan 

Internet 

Lama penggunaan internet 

Biaya yang dihabiskan dalam 

penggunaan internet 

Jaringan internet yang digunakan 



Tujuan 

Pemanfatan 

Internet 

Situs yang sering dikunjungi di 

internet 

Pengetahuan tentang website 

edukatif 

Sosial media 

Pemanfatan 

Internet Sebagai 

Media Belajar 

Belajar dengan browsing di internet 

Situs edukatif yang sering dibuka 

untuk belajar 

Pencarian reverensi tugas kuliah 

dengan internet 

2. Motivasi 

Belajar 

 

Motivasi Dari 

Dalam Diri 

Mahasiswa 

Membaca buku dan memperkaya 

ilmu pengetahuan melalui media 

Ketertarikan tentang prodi PAI 

Motivasi Dari 

Luar Diri 

Mahasiswa 

Keinginan membahagiakan orang tua 

Tantangan lingkungan 

Motivasi 

Berprestasi 

Keinginan untuk meraih prestasi  

Perhatian terhadap mata kuliah, Aktif 

di kelas dalam bertanya, dan tugas 

kuliah 

Perencanaan tentang masa depan 

 

3. Dokumentasi  

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: dokumen 

sejarah PAI UMY, dokumen mahasiswa, ketatausahaan, data mahasiswa, dan data 

lain yang menunjang penelitian. 

E. Instrumen dan Analisis Intrumen  

Intrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa angket. Adapun 

langkah langkah dalam merumuskan angket adalah: 

1. Merumuskan tujuan yang dicapai dalam perumusan angket  

2. Menentukan variabel yang akan diteliti  

3. Merumuskan definisi operasional dari setiap variabel  

4. Menentukan indikator variabel  

5. Membuat pertanyaan dari indikator yang telah dirumuskan   



Analisis instrumen akan dilakukan dengan mengambil 20% dari jumlah 

sampel. Analisis instrumen yang dilakukan adalah: 

1. Uji validitas instrumen  

Pengujian validitas instrumen akan dilakukan dengan cara 

menganalisis setiap butir soal menggunakan program SPSS dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment dari pearson. Dari analisis butir 

soal, apabila r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5% maka 

butir soal dinyatakan valid, sebaliknya apabila r hitung lebih kecil dari r tabel 

maka butir soal dinyatakan gugur/ tidak valid. 

 

2. Uji reliabilitas instrumen  

Analisis reliabilitas instrumen digunakan untuk mengetahui tingkat 

keterandalan suatu butir soal (Arikunto,  2010:221). Analisis reliabilitas 

instrumen akan dilakukan dengan menggunakan rumus Crunbach’s Alpha 

yaitu:  

R11 = 

     
 
   

    
 
   

  

Dan akan di bantu dengan menggunakan program SPSS untuk 

mempermudah dalam penganalisisannya. 

F. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh pemanfaatan internet 

dan motivasi diri terhadap prestasi mahasiswa PAI UMY penulis menggunakan 

rumus persamaan regresi linier berganda . selain itu juga menggunakan program 

spss guna membantu pengolahan data agar menghasilkan hitungan akurat dan 



dapat dipercaya. Rumus mencari persamaan regresi linier berganda (sugiono : 

2014)  adalah  

Y=a+b1+X1+b2X2 

Keterangan : 

Y= Subyek dalam variabel dependen yang diramalkan / dipresiksikan 

X= Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu  

a = Bilangan konstanta 

b = koefisien dari nilai X 

Dengan menggunakan rumus regresi berganda dapat diketahui prediksinya 

pengaruh sesuatu terhadap sesuatu. Dengan bahasa statistik ”Y” dapat diprediksi 

dengan melihat berapa besar “a” dan “b” serta “X”. Sebelum menggunakan rumus 

itu, terlebih dahulu mencari “a” dan “b” dengan rumus berikut : 

∑       ∑         

∑      ∑     ∑  
 
   

      

∑      ∑     ∑          
  

Dalam pengolahan menggunakan program spss, harus dilakukan uji 

normalitas data dan uji asumsi klasik yang meliputi : 

1. Uji normalitas data 



Uji normalitas data dilakukan sebelum dilakukannya analisis data 

selanjutnya, hal ini dilakukan agar mengetahui data ini berdistribusi normal atau 

tidak, karena data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. 

2. Uji multikolinieritas 

Untuk mengetahui apakah variabel independen saling berkorelasi atau 

tidak. Model regresi yang baik menyarankan tidak adanya multikolinieritas. 

1. Uji heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian. Model regresi yang 

baik menyarankan tidak adanya kesamaan varian. 

2. Uji autokorelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi dari residual untuk pengamatan 

yang satu dengan yang lainnya, dan model regresi yang baik menyarankan tidak 

adanya autokorelasi. 

 


