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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan 

yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari 

penelian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi dan teori yang 

memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan 

masalah yang dihadapinya.1 Kegiatan tersebut disertai dengan asas 

pengaturan, yakni usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-

hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara sesama. Suatu 

penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan 

suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik 

tertentu, yakni yang ilmiah.2 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang didasari oleh filsafat positivisme yang 

menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. 

Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan 

                                                           
1 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 2 

2 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 11 
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menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan 

terkontrol.3 

Dalam suatu penelitian agar seorang peneliti mempunyai sebuah 

gambaran mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi dan cara 

mengatasi masalah tersebut serta memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh maka diperlukan pola 

pendekatan yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

atau analisis data statistik. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian 

yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya.4 

Berdasarkan dari jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

maka penulis menggunakan pendekatan deduktif, induktif. Pendekatan ini 

berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman 

peneliti berdasarkan pengalamannnya, kemudian dikembangkan menjadi 

permasalahan-permasalahan beserta pemecahan pemecahannya yang 

diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam 

bentuk dukungan empiris di lapangan. 

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, 

                                                           
3Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal 53. 

4 Ibid, hal 53 
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menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, 

memberikan deskripsi statistik, menafsir dan meramalkan hasilnya.5 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Deskriptif Korelatif. Penelitian 

korelasi adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan diantara dua 

variabel dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu 

(variabel bebas) terhadap variabel lainnya (variabel terikat).  

Korelasional terbagi menjadi 2, yakni korelasi sederhana dan korelasi 

berganda. Adapun korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui derajat 

atau kekuatan hubungan antara dua variabel, sedangkan korelasi berganda 

digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara tiga 

variabel atau lebih.6 

Ditinjau dari jenis permasalahan yang dibhas dalam skripsi ini, maka 

penulis menggunakan jenis penelitian korelasional. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian deskriptif. Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah korelasional prediktif dua predictor. 

                                                           
5 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017), hal 30 

6 Ibid, hal 335-351 
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Menurut Best, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa 

adanya.7 

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut penelitian bertujuan untuk 

menemukan ada tidaknya korelasi antara gaya belajar dan penggunaan 

media pembelajaran dengan prestasi belajar siswa bidang studi Al-Qur’an 

Hadits kelas VIII di MTs Negeri 15 Jombang. Kemudian menghitung data 

yang diperoleh dari angket gaya belajar dan penggunaan media 

pembelajaran serta nilai raport siswa yang menunjukkan prestasi belajar 

bidang studi Al-Qur’an Hadits dengan menggunakan rumus statistik. 

Setelah diketahui koefisien korelasinya, peneliti menafsirkan hasil 

terssebbut dan memakarkan fakta-fakta yang dihasilkan. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan8.  

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus dalam penelitian. 

Variabel menunjukkan atribut dari sekelompok orang atau objek yang 

mempunyai variasi antara satu dengan lainnya dalam kelompok tersebut. 

Dalam keterangan Sudjana mengemukakan tentang variabel, variabel dalam 

                                                           
7 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal 157 

8 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan., hal 60-61 
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penelitian dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat, atau variabel independen dan variabel dependen.  

Variabel bebas adalah variabel perlakuan atau sengaja dimanipulasi 

untuk diketahui intensitasnya atau pengaruhnya terhadap variabel terikat, 

variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat variabel bebas, atau 

respons dari variabel bebas. Oleh sebab itu, variabel terikat menjadi tolok 

ukur atau indikator keberhasilan variabel bebas.9 

Dan variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Independen/ Bebas/ X = X1 = Gaya Belajar 

X2 = Media Pembelajaran 

2. Variabel Dependen/ Terikat/ Y = Y = Prestasi Belajar Siswa  

C. Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu: “Population” yang berarti 

jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer 

dipakai untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek menjadi 

sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek 

                                                           
9 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), 

hal 24 
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penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, 

gejala, nilai, peritiwa, sikap, hidup dan sebagainya.10 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek 

yang memunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII MTsN 15 Jombang Tahun Ajaran 2018/2019 yang 

berjumlah 130 siswa. 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian11 

No Kelas L P Jumlah Siswa 

1 Kelas VIII-A 6 25 32 

2 Kelas VIII-B 26 8 34 

3 Kelas VIII-C 23 9 32 

4 Kelas VIII-D 21 11 32 

 Jumlah 76 54 130 

 

2. Sampling  

Sampling adalah pembicaraan bagaimana menata berbagai teknik 

dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian, bagaimana kita 

                                                           
10 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif..., hal 56 

11 Dokumen data siswa MTsN 15 Jombang Tahun Ajaran 2018/2019 
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merancang tata cara pengambilan sampel agar menjadi sampel 

representatif.12 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode sampling “proporsional random 

sampling”  

a. Proporsional sampling adalah “pengambilan subyek dari setiap strata 

atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan 

banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau wilayah”.13 

Suharsimi Arikunto telah menjelaskan batasan-batasan pengambilan 

sampel, yaitu: 

Apabila subjeknya kurang dari 100, sebaiknya diambil semua sehingga 

penelitiannya disebut penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya 

besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.14 

Sesuai pendapat tersebut, sampel yang diambil adalah empat kelas, 

yaitu mulai kelas VIII-A sampai VIII-D yang berjumlah 130 siswa, 

seluruhnya dismbil 25%. Jadi responden 25% dari 130 siswa adalah 32 

siswa/ responden.  

                                                           
12Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hal 134 

13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,... hal 182 

14 Ibid, hal 71 
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b. Random sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Teknik acak biasa dilakukaan dengan komputer, bilangan random, 

maupun undian dengan diberi nomor terlebih dahulu.15 

Penerapan random sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengundi, yaitu dengan menulis nama-nama siswa yang menjadi 

populasi kedalam kertas, kemudian dikocok dan nama yang keluar 

dijadikan sampel. Hal ini dilakukan sampai terpenuhinya jumlah sampel 

yang dibutuhkan. 

3. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.16  Dengan demikian yang dimaksud sampel disini adalah 

sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Dari penerapan 

sampling diatas diperoleh jumlah sampel sebanyak 32,5 yang dibulatkan 

menjadi 32 siswa. 

D. Kisi-kisi Instrumen 

Dalam penelitian ini instrumen disusun dan dikembangkan dalam bentuk 

angket atau kuesioner. Instrumen angket digunakan untuk menjaring data dari 

responden mengenai variabel-variabel yang diteliti yaitu: 

                                                           
15 Ahmad Tanzeh, Metode,.. hal 94 

16 Ibid, hal 61 
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1. Gaya Belajar (
1X ) 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Penyusunan Angket Gaya Belajar Siswa 

Variabel  Indikator  Sub Indikator No. 

Item 

Variabel 

X1 (Gaya 

Belajar) 

Gaya 

Belajar 

Visual 

Harus melihat bukti baru mempercayai 1 

Harus ada kontak mata dengan guru ketika 

pembelajaran 

2 

Lebih mudah menangkap pelajaran lewat 

materi bergambar 

3 

Jika berbicara, gerakan bola matanya sering 

kearah atas 

4 

Sangat teliti sampai ke hal-hal yang detail 

sifatnya 

5 

 Ia suka membuat perencanaan yang matang 

untuk jangka panjang 

6 

Tempo bicara cepat 7 

Biasanya kurang mampu mengingat informasi 

yang diberikan secara lisan karena anak pada 

tipe ini lebih mudah ingat dengan melihat 

8 

Dapat duduk tenang di tengah situasi yang 

rebut dan ramai tanpa merasa terganggu 

9 

Kepekaan kuat terhadap warna 10 

Gaya 

Belajar 

Audio 

Tidak membutuhkan kontak mata dengan guru 11 

Suara jelas dan kuat 12 

Mudah memahami bahan-bahan yang disajikan 

dalam bentuk ceramah 

13 

Meringkas materi dalam bentuk lisan dan 

direkam untuk didengarkan kembali 

14 

 Gerakan bola mata sejajar dengan telinga 15 

Bicara lebih sedikit 16 

Kurang cakap dalam mengerjakan tugas 

mengarang /menulis 

17 



61 

 

 

 

Kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di 

lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya anak 

baru, adanya papan pengumuman di pojok 

kelas, dan sebagainnya 

18 

Mengakses informasi dengan menengadahkan 

kepala 

19 

menggerakkan bibir/bersuara saat membaca 20 

 

Gaya 

Belajar 

Kinestetik 

Gerakan bola mata kearah bawah 21 

Anak tidak dapat duduk terlalu lama untuk 

mendengarkan pelajaran 

22, 25 

Saat membaca sambil menunjuk tulisan 23 

Suara cenderung berat 24 

Lebih suka bermain sambil belajar 26 

Lebih mudah menyerap dan memahami 

informasi dengan cara menjiplak gambar atau 

kata untuk belajar mengungkapkannya dan 

memahami fakta 

27 

Menerima informasi / pelajaran dengan cara 

cara menyentuh, berdiri berdekatan, dan 

banyak bergerak 

28 

Menggunakan gerakan atau bahasa tubuh 29, 30 

 

2. Penggunaan Media Pembelajaran ( 2X )  

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Penyusunan Angket Penggunaan Media Pembelajaran Siswa 

Variabel Sub indikator 
No. Item 

Positif Negatif 

Variabel X2 

(Media 

Pembelajaran) 

Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki siswa 
1, 2 16 

Media dapat mengatasi keterbatasan ruang 

kelas 
3, 4, 5 18 

Media memungkinkan adanya interaksi 

langsung antara siswa dan lingkungan 
9, 10, 13 23 
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Media menghasilkan keseragaman 

pengamatan 
14 19, 24 

Media dapat menanamkan konsep dasar yang 

benar, konkrit, dan realistis 
11, 12 

 

Media dapat membangkitkan keinginan dan 

minat 
15 20, 25 

Media dapat membangkitkan motivasi dan 

merangsang siswa untuk belajar 
7, 8 

17, 21, 

22 

Media dapat memberikan pengalaman yang 

integral dari suatu yang konkrit sampai 

kepada abstrak 

6 
 

 

Dan variabel terikat (Y) prestasi belajar di MTs Negeri 15 Jombang yang 

diambil dari nilai raport siswa. Pertanyaan-pertanyaan dirumuskan dalam 

angket berdasarkan pada indikator dengan maksud ntuk memperoleh 

jawaban yang menghasilkan data kuantitatif dan diolah dengan metode 

deskriptif. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

variabel dalam ilmu alam dan sudah tersedia dan telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Dari judul penelitian ini, terdapat 2 variabel independen dan 1 

variabel dependen. Instrumen yaitu alat, sedangkan pengumpulan data yaitu 

kegiatan dalam mengumpulkan data memungkinkan untuk diwakilkan.17 

Instrumen yang dipakai oleh peneliti berupa: 

 

                                                           
17 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis..., hal 67 
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1. Metode angket/ kuesioner 

Menurut Arikunto metode angket ialah "sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui".18 

Metode ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang 

disusun secara berencana dan diajukan kepada responden untuk 

memperoleh informasi mengenai suatu masalah yang ingin diteliti. 

Angket ini bertujuan untuk mencari data atau informasi tentang gaya 

belajar siswa dan penggunaan media pembelajaran (angket terlampir). 

2. Metode observasi 

Metode ini digunakan untuk megetahui situasi dan kondisi siswa di 

sekolah dan keadaan sekolah secara fisik, serta seluruh kondisi yang ada di 

lingkungan sekolah. Secara umum pengertian observasi yaitu cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena- fenomana yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.19 

Metode ini digunakan untuk mengetahui lebih dekat tentang obyek 

yang diteliti dengan mengamati secara langsung oleh penulis untuk 

                                                           
18 Ibid, hal 194 

19 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hal 

76 
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mendapatkan data tentang keadaan siswa yang menjadi responden 

(pedoman observasi terlampir). 

3. Metode wawancara 

Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan 

melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan 

arah serta tujuan yang telah ditentukan.20 Wawancara cara yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi dari responden dengan tanya jawab. 

Dalam hal ini, wawancara bukanlah sebagai metode utama melainkan 

metode pendukung. Wawancara diini diperlukan untuk menambah 

informasi terkait gaya belajar siswa serta sarana prasarana yang ada di 

madrasah (pedoman wawancara terlampir). 

4. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah "mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya".21 

Metode ini digunakan untuk peneliti mendapatkan data tentang 

prestasi belajar siswa (nilai raport), visi-misi sekolah, jumlah guru, jumlah 

siswa, struktur organisasi, sarana prasarana dan sebagainya. 

                                                           
20 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis..., hal 82 

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan..., hal 236 
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F. Skala Pengukuran 

1. Gaya belajar dan penggunaan media pembelajaran (Variabel Bebas) 

Pengukuran dara menurut Colid Narbuko dan Abu Achmadi adalah 

“suatu kegiatan atau usaha untuk mengidentifikasi besar kecilnya obyek 

yang didapat dilakukan dengan melkukan ukuran-ukuran tertentu”.22 

Berdasarkan pendapat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi diatas, 

bahwa semakin tinggi skor diperoleh, maka akan semakin baik hasilnya 

yang diisi oleh subyek penelitian. 

Pengukuran skala ini mengikuti skala likert yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti 

yang disebbut sebagai variabel penelitian.23  

Dalam penelitian ini menggunakan emat alternatif jawaban: yaitu 

“selalu”, “sering”, “kadang-kadang”, dan “tidak pernah”. Untuk masing-

masing pilihan jawaban peneliti memberikan skoring untuk masing-

masing pilihan item jawaban dengan rentang skor terendah dan tertinggi 

antara satu sampai empat, berikut dipaparkan dalam tabel: 

 

 

                                                           
22 Arikunto, Prosedur,.. hal 47 

23 Sugiono, Metode,.. hal 133-134 
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Tabel 3.4 

Penilaian Skor Angket 

Soal positif Soal negatif 

Jawaban  Skor  Jawaban  Skor  

A 4 A 1 

B 3 B 2 

C 2 C 3 

D 1 D 4 

 

Butir-butir dalam penyusunan pertanyaan angket didasarkan pada 

indikator dari variabel gaya belajar siswa dan penggunaan media 

pembelajaran. 

2. Prestasi belajar siswa bidang studi Al-Qur’an Hadits (Variabel Terikat) 

Prestasi belajar siswa bidang studi Al-Qur’an Hadits dengan 

indikator nilai hasil belajar pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

baik tes formatif, sub sumatif mupun sumatif yang dapat dilihat dari hasil 

raport. Sehingga hasil dari pengukuran nilai prestasi belajar siswa bidang 

studi Al-Qur’an hadits dapat diinterpretasikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.5 

Norma-Norma Pengukuran Prestasi Belajar Dan Interpretasinya24 

No Simbol Nilai Predikat 

1 91-100 Amat Baik 

2 75-90 Baik 

3 60-74 Cukup 

4 40-59 Kurang 

5 0-40 Kurang Sekali 

 

G. Data Dan Sumber Data 

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak 

dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”. 

Dalam penggunaansehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima 

secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan 

suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka atau kata-kata. Dalam 

keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan menjadi data. Data kemudian diolah 

sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti 

oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan 

deskripsi. Pemilahan banyak data sesuai dengan persamaan atau perbedaan 

yang dikandungnya dinamakan klasifikasi.25 

Data yang diperoleh terbagi atas dua jenis data, yakni: 

                                                           
24 Dokumen dari MTsN 15 Jombang 

25 Munawaroh, Panduan memahami Metodologi Penelitian..., hal 73-74 
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1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.26 Data 

primer ini meliputi data hasil angket. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahnya (bahan kepustakaan).27 Data sekunder dalam 

penelitian ini meliputi struktur organisasi MTsN 15 Jombang, nilai raport 

dari tiap responden, denah lokasi dan data-data lainnya yang relevan. 

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data yang dimaksud 

dalam penelitian adalah “subjek dari mana data diperoleh”. Adapun sumber 

data dalam dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden, yaitu“orang yang diminta memberikan keterangan tentang 

suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam 

bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket atau lisan ketika menjawab 

wawancara”.28 Responden dalam penelitian ini adalah siswa, guru dan 

kepala MTsN 15 Jombang 

b. Tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan 

bergerak.29 Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi 

pembelajaran ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian. 

                                                           
26 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif..., hal 37 

27 Ibid, hal 37 

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan..., hal 129 

29 Ibid, 129 
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c. Dokumen, yaitu “barang-barang yang tertulis, maksudnya adalah didalam 

melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagianya”30. Dalam penelitian ini 

dokumen yang dijadikan sumber data adalah berupa data tentang siswa, 

tenaga kerja, sarana prasarana, struktur organisasi dan sebagainya. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan suatu tehnik atau cara 

mengumpulkan data secara tidak langsung (peneliti secara tidak langsung 

bertanya kepada responden). Metode pengumpulan data dengan angket 

dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk 

dijawab secara tertulis oleh responden.  

Dalam penelitian ini angket yang digunakan angket yang tertutup 

dalam arti angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data 

tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri. Dimana angket ini 

digunakan untuk informasi mengenai hubungan yang signifikan antara 

Gaya Belajar dan Penggunaan Media Pembelajaran Terhadap Prestasi  

Belajar Siswa. 

 

                                                           
30 Ibid, 201 



70 

 

 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.31 Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data nilai 

siswa. 

3. Observasi/pengamatan 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan terhadap  objek penelitian yang dapat 

dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Penelitian ini metode 

observasi digunakan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran atau proses 

belajar  dan mengetahui sarana mediaa pembelajaran yang sering 

digunakan dalam mengajar di MTsN 15 Jombang. 

4. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan panduan/pedoman wawancara.32  

Dalam penelitian ini, peneliti berharap mendapatkan informasi 

yang jelas dan lengkap tentang gaya belajar siswa dengan penggunaan 

                                                           
31  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif..., hal. 329. 

32 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif.., hal 40 
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media pembelajaran dengan prestasi belajar siswa yang secara langsung 

berhubungan dengan pihak sekolah dan guru mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits kelas VIII. 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data ialah mengkaji data dengan teknik analisis yang 

dipilih untuk mengkaji hipotesis penelitian. Tujuan analisis dalam 

penelitian untuk menyempitkan dn membatasi penemuan sehingga jadi 

data yang teratur tersusun dengan benar. 

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka peneliti 

menggunakan 2 macam analsis yaitu analisis kualitatif yang dalam hal ini 

peneliti menggunakan analisis induktif yaitu mengambil kesimpulan yang 

bersifat umum berdasarkan data atau fakta yang bersifat khusus, dan 

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan komputer dengan menggunakan paket program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) 16.0 for windows. Teknik analisisn data 

yang digunakan dalam penelitian iniadalah teknik statistik inferensial. 

Sugiyono menerangkan dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, bahwa: 

Statustik inferensial (sering juga disebut statistik induktif atau 

statistik probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi 
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yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan 

secara random.33 

Uji coba instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Uji validitas menggunakan metode Corrected item total correlation. 

Dengan bantuan computer program SPSS for Windows Release 16. 

Adapun cara membaca hasil validitas dengan metode Corrected item total 

correlation melalui program SPSS for Windows Release 16 adalah sebagai 

berikut: 

Setelah harga rxy untuk setiap butir diperoleh, maka untuk 

menentukan apakah setiap butir kuesioer valid atau tidak, digunakan taraf 

signifikansi 0,349. Bila nilai rxy lebih besar atau sama dengan r tabel pada 

taraf signifikansi 0,349 maka butir kuesioner tersebut dinyatakan valid dan 

jika nilai rxy lebih kecil dari nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,349 maka 

butir kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. 

Uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach melalu bantuan 

komputer dengan program SPSS for windows release 16. Adapun uji 

reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

rxy = 
2

22 1

1 Sx

SSx
x

K

K 


  

Keterangan: 

rxy = koefisien reliabilitas 

                                                           
33 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal 148 
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K = Jumlah butir koesioner 

S1 = Jumlah varian skor-skor butir 

Sx = varian skor koesioner 

Adapun analisis statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier 

berganda. 

Peneliti menggunakan teknik analisis product moment untuk mengetahui 

hubungan antara gaya belajar (X1) dengan prestasi belajar studi Al-Qur’an 

Hadits (Y) dan hubungan antara penggunaan media pembelajaran (X2) 

dengan prestasi belajar siswa bidang studi Al-Qur’an Hadits (Y). 

Rumus yang digunakan adalah: 

rxy = 
2222 )(][)([

))((








YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan: 

r = nilai korelasi Product Moment 

N = banyaknya subyek 

X = skor dalam distribusi variabel X 

Y = skor dalam distribusi variabel Y 

 XY  = jumlah perkalian antara skor X dan Y 
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 2X  = jumlah skor X kuadrat 

 2Y  = jumlah skor Y kuadrat 

Setelah mengetahui koefisien korelasi, selanjutnya memberikan 

interpretasi terhadap hasil analisa data tersebut untuk membuktikan 

hipotesa yang telah diajukan oleh penulis sehingga diketahui 

1) Apakah terdapat korelasi yang signifikan antara gaya belajar dengan 

presentasi belajar siswa bidang studi Al-Qur’an Hadits (variabel Y) 

atau tidak adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel 

tersebut. 

2) Apakah terdapat korelasi yang signifikan antara penggunaan media 

pembelajaran dengan prestasi belajar siswa bidang studi Al Qur’an 

Hadits (Variabel Y) atau tidak adanya hubungan yang signifikan antara 

kedua variabel tersebut. 

Langkah dalam melakukan interpretasi adalah memberikan interpretasi 

terhadap ada tidaknya korelasi antara dua variabel berdasar indeks 

koefisien korelasi sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 

Nilai Koefisien dan Keterangannya34 

No Nilai Koefisien Keterangan 

1 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

2 0,20 – 0,399 Rendah 

3 0,40 – 0,599 Sedang 

4 0,60 – 0,799 Tinggi 

5 0,80 – 1,000 Sangat Tinggi 

 

 Analisis regresi adalah “teknik statistika yang berguna untuk 

memeriksa dan memodelkan hubungan antara variabel-variabel”35. 

Sedangkan analisis regresi linear berganda adalah regresi linear di 

mana sebuah variabel terikat yaitu prestasi belajar siswa bidang studi 

Al-Qur’an Hadits (variabel Y) dihubungkan dengan dua variabel bebas 

yaitu gaya belajar dan penggunaan media pembelajaran (variabel X1,2). 

Analisis regresi linear berganda ini digunakan dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah dirimuskan. Untuk itu analisis regresi 

linier berganda dinyatakan dalam persamaan matematik sebagai 

berikut: 

Y=a+b1X1+b2X2 

 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal 142 

35 Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS untuk Pemula, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2007), hal 49 
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Keterangan: 

Y  = variabel terikat 

X1X2 = variabel bebas I,II 

A  = intercep atau konstanta 

b1,b2 = koefisien regresi36 

 

 

 

                                                           
36 I. Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), hal 117 


