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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan penelitian ini akan membahas tentang pendekatan 

penelitian dan jenis penelitian. 

1. Pendekatan Penelitian 

Sarwono menjelaskan sebagaimana yang dikutip Ahmad Tanzeh 

“pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variable-variable sebagai 

obyek penelitian dan variable-variabel tersebut harus didefinisikan dalam 

bentuk operasionalisasi variable masing-masing”.1 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode 

survey. Menurut Kerlinger, “penelitian survey adalah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari 

adalah data yang diambil dari populasi tersebut yang kemudian diambil 

generasinya”.2 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena 

menggunakan pendekatan pendekatan kuantitatif yang mana dalam 

analisis datanya menggunakan rumus statistik untuk memperoleh hasil 

penelitian yang berupa angka. Syarat utama dalam penelitian kuantitatif 

                                                           
1 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), 19. 
2 Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi, (Bandung; Alfabet, 2006), 7 
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adalah ralibilitas dan validitas karena keduanya akan menentukan hasil 

penelitian. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Menurut Sugiono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.3 Sedangkan dalam bukunya prosedur penelitian, 

Suharsimi Arikunto menjelaskan populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi, studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi 

sensus.4 Berdasarkan  pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

populasi merupakan keseluruhan objek yang sedang diteliti oleh peneliti.  

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Trenggalek. Populasi dalam 

penelitian berjumlah 1370 sisw, yakni  980 siswa Madrasah Aliyah Negeri 

Trenggalek dan 390 siswa Madrasah Aliyah Negeri Panggul. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki atau 

dapat juga dikatakan bahwa sampel adalah populasi dalam bentuk mini5.  

Menurut Suharsimi apabila subjeknya kurang  dari 100, lebih baik 

                                                           
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010) ,117  
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 

2002), 173. 
5 Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2011)., 215  
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diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara  10 – 15 % 

atau 20 – 25 % atau lebih6. 

 Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang akan 

diambil peneliti mengambil jumlah sampel dengan taraf kesalahan 10% 

yaitu 227 responden dari 1360 populasi yang ada. hal ini berdasarkan 

tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan 

oleh Issac dan Michael. Adapun rumusnya sebagai berikut: 

ni=Ni/N . n 

Keterangan: 

ni : Jumlah Sampel tiap MAN 

n : Jumlah sampel menurut Issac dan Michael  

Ni : Jumlah populasi tiap MAN 

N : Jumlah populasi keseluruhan 

 

a. MAN Trenggalek 

ni=967/1360.227=161,4 dibulatkan menjadi 161 

b. MAN Panggul 

ni=393/1360.227=65, 5 dibulatkan menjadi 66 

Dalam penelitian ini yaitu dengan melihat populasi X1 tentang 

kompetensi profesioanal dan X2 tentang kreativitas guru sedangkan Y1 

tentang motivasi belajar sisswa dan Y2 tentang hasil belajar siswa, maka 

sampling yang digunakan adalah random sampling, yaitu “pengambilan 

                                                           
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek,  (Jakarta : Rineka Cipta, 

2002),  112 
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secara random atau tanpa pandang bulu”. Random sampling dilakukan 

untuk menyempurnakan penggunaan teknik sampel berstrata atau sampel 

wilayah. Oleh karena itu setiap strata atau setiap wilayah tidak sama, naka 

untuk memperoleh sampel yang reprensetatif, pengambilan subyek dari 

setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding 

dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau wilayah. 

Teknik ini biasanya dilakukan karena bebarapa pertimbangna, misalnya 

keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar dan jauh.7 

C. Kisi-kisi Instrumen 

Variabel Indikator Deskriptor No. Item 

1 2 3 4 

Kompetensi 

Profesional 

(variabel ini 

dilandasi dari 

Peraturan 

Pemerintah 

Republik 

Indonesia 

Nomor 74 tahun 

2008 Pasal 3 

Ayat 7) 

1. Penguasaan 

keilmuan 

sesuai dengan 

bidang studi 

a. Pemahaman isi 

materi fiqih 

b. Kemampuan 

menyampaikan 

materi dengan 

baik dan jelas 

c. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan siswa 

dengan lancar 

d. Pemahaman 

1, 2 

 

3, 4 

 

 

 

5, 6 

 

 

 

7, 8 

                                                           
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur …, 177 

Berlanjut... 
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 siswa atas 

jawaban yang 

diberikan oleh 

guru 

e. Kemampuan 

membaca dalil 

nash dengan 

fasih dan benar 

 

 

 

 

9, 10, 11 

2. Penguasaan 

struktur dan 

metode 

keilmuan 

a. Penjelasan yang 

dapat menarik 

perhatian siswa 

b. Pengaitan 

materi dengan 

kehidupan 

modern 

c. Pemberian 

contoh dengan 

fenomena-

fenomena 

d. Penggunaan 

metode 

pembelajaran 

yang tepat 

sesuai 

12, 13 

 

 

14, 15 

 

 

 

16, 17 

 

 

 

18, 19, 20 

 

 

 

 

Berlanjut... 

 

Lanjutan...  
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kebutuhan 

siswa 

Kreativitas 

Guru Mata 

Pelajaran Fiqih  

(Variabel ini 

dilandasi dari 

teori Baron) 

1. Variasi-

variasi 

metode 

pembelajaran 

 

a. Menggunakan 

metode ceramah 

b. Menggunakan 

metode tanya 

jawab 

c. Menggunakan 

metode diskusi 

d. Menggunakan 

metode 

demonstrasi 

e. Menggunakan 

metode driil 

f. Menggunakan 

metode uswah 

hasanah 

1, 2 

 

3, 4 

 

 

5, 6 

 

7, 8 

 

 

9, 10 

 

11, 12, 13 

2. Variasi-

variasi media 

pembelajaran 

a. Menggunakan 

media visual 

b. Menggunakan 

media audio 

c. Menggunakan 

media audio-

visual 

14, 15 

 

16, 17 

 

18, 19, 20 

Berlanjut... 

 

Lanjutan...  
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Motivasi 

Belajar  

(Variabel ini 

Dilandasi dari 

teori Mc. 

Donald) 

1. Intrinsik a. Siswa aktif 

mencatat 

penjelasan guru 

b. Tepat waktu 

mengumpulkan 

tugas 

c. Memperhatikan 

penjelasan guru 

d. Masuk kelas 

tepat waktu 

e. Mengerjakan 

tugas atas 

kemauan sendir 

f. Aktif bertanya 

mengenai 

pelajaran yang 

kurang 

dimengerti 

1, 2 

 

 

3, 4 

 

 

5, 5 

 

7, 8 

 

9, 10 

 

 

11, 12 

2. Ekstrinsik a. Mengerjakan 

tugas karena 

disuruh guru 

b. Masuk kelas 

dengan tertib 

karena takut 

13, 14 

 

 

15 

 

 

Berlanjut... 

 

Lanjutan...  
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terkena 

hukuman 

c. Aktif bertanya 

karena ingin 

mendapatkan 

nilai 

d. Adanya arahan 

dari orang tua 

e. Semangat 

belajar jika 

gaya guru 

dalam 

mengajar 

menarik 

 

 

16, 17 

 

 

 

18 

 

19, 20 

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan instrumen pengambilan data berupa 

angket. Variabel diukur dengan beberapa indikator kemudian dikembangkan 

lagi menjadi beberapa butir item. Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil 

angket yang disebarkan dalam penelitian dimasukkan dalam tabel persiapan 

yang diberi skor atau bobot nilai pada tiap alternatif jawaban responden 

dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:  

1. Untuk alternatif jawaban “Selalu”dengan skor 4 

2. Untuk alternatif jawaban “Sering” dengan skor 3  

Lanjutan...  
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3. Untuk alternatif jawaban “Kadang-Kadang”dengan skor 2  

4. Untuk alternatif jawaban “Jarang” dengan skor 1 

E. Data dan Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah  unit 

informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat 

dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh.8 

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer 

merupakan data yang didapat dari sumber pertama dari individu atau 

perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang 

bisa dilakukan oleh seorang peneliti. Data Sekunder merupakan data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data 

primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram9.   

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Responen, yaitu “orang yang dimintai memberikan keterangan tentang 

suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam 

bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket atau lisan ketika menjawab 

wawncara”.10 Responden dalam penelitian ini adalah siswa dan guru.  

2. Dokumen, yaitu barang-barang yang tertulis maksudnya adalah di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda 

                                                           
8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi XV (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2013), . 172 
9 Husain Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta : PT Rajagrafindo 

Persada, 2004) , . 42 .  
10 Ibid., 188 
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tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peratuan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.11 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data sering juga disebut terhadap teknik 

pengumpulan data. Ha ini sesuai terhadap pendapat Suharsimi Arikunto, 

metode pengumpuan data adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitianya”.12di dalam penelitian ini meguunakan 

teknik pengumpulandata yaitu: 

1. Kuisioner (Angket) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap 

cara memberi seperangkatpertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuisioner daat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.13 

2. Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi, kutipan dari Sugiono mengemukakan bahwa 

“observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.14 Metode ini 

digunakan untuk mengetahui tentang keadaan siswa, lokasi madrasah, dan 

keadaan guru serta segala hal berhubungan terhadap topik penelitian.  

3. Interview (wawancara) 

                                                           
11 Ibid., 201 
12 Ibid., 203 
13Sugiono, Metodologi Kuantitatif dan Kualitatif,..142 
14 Ibid., 145 
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Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus di teliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.15 

4. Dokumentasi 

Dalam melakukan metode dokumentasi ini, penulis dapat menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian da sebagainya. Dalam penelitian ini 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah siswa, 

jumlah guru, struktur organisasi, prestasi belajar siswa melalui buku rapor 

siswa dan sebagainya. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola. Analisa data adalah rangkaian 

kegiatan penelaah, penelompokan, sistematisasi, penafsiran dan Verifikasi 

data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah 

Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel 

melalui instrumen yang diplih dan yang akan digunakan untuk menjawab 

masalah dalam penelitian atau menguji hipotesa yang diajukan melalui 

penyajian data. Data yang terkumpul tidak pasti seluruhnya disajikan dalam 

laporan penelitian, penyajian data ini dalam rangka untuk memperlihatkan 

data kepada pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai sesuai 

dengfan fokus dan tema penelitian.16 

                                                           
15 Ibid., 137 
16 Ahmad Tanzeh.Metodologi Penelitian........ 96. 
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Analisa data merupakan metode yang dipergunakan untuk 

menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan jenis penelitian korelasi. oleh karena itu dalam 

penyajian datanya peneliti menggunakan koefisien korelasi. koefisien korelasi 

adalah suatu alat statistik, yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil 

pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat 

hubungan antara variabel-variabel ini. Untuk menganalisis data dari hasil 

penelitian yang bersifat kuantitatif ini peneliti menggunakan analisis statistik 

dengan langkah sebagai berikut :  

1. Analisis pendahuluan  

Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil angket yang 

disebarkan dalam penelitian dimasukkan dalam tabel persiapan yang 

diberi skor atau bobot nilai pada tiap alternatif jawaban responden, yaitu 

dengan mengubah data yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan 

kriteria sebagai berikut:  

a. Untuk alternatif jawaban a dengan skor 4 

b. Untuk alternatif jawaban b dengan skor 3  

c. Untuk alternatif jawaban c dengan skor 2  

d. Untuk alternatif jawaban d dengan skor 1  

2. Analisis data  

Analisa data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap deskripsi, tahap 

uji persyaratan analisis, dan tahap pengujian hipotesis 

a. Tahap Deskripsi Data 
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Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap deskripsi data, adalah 

menyiapkan data, yaitu data tentang kompetensi guru, gaya mengajar 

dan motivasi belajar siswa di MAN se Kabupaten Tulungagung,  

b. Tahap Pengujian Persyaratan. 

Tahap pengujian persyaratan analisis dalam penelitian ini pertama 

data di uji normalitas dan homogenitas. Kalau data sudah normal dan 

homogen maka selanjutnya data di uji validitas dan uji reliabilitas. 

Persyaratan analisis statistic parametric adalah di uji normalitas dan 

homogenitas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data yang didapatkan mengikuti atau mendekati hukum sebaran 

normal baku dari Gauss. Di sini peneliti menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov satu sampel dengan SPSS 21.0 for windows, 

untuk menguji normalitas. 

d. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi antara 

kelompok yang diuji berbeda atau tidak, variansinya homogeny atau 

heterogen. Data yang diharapkan adalah homogeny. Dalam penelitian 

ini data di uji homogenitas menggunakan One-Way ANOVA dengan 

SPSS 21.0 for windows.17 

Untuk mendapatkan data yang akurat maka instrumen angket yang 

dipakai harus  diuji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan 

                                                           
17 Muhammad Nisfiannoor, Pendekatan Statistik Modern Untuk Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2009), 91-103. 
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untuk mendapatkan validitas yang tinggi dari instrumen, sehingga bisa 

memenuhi persyaratan. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan guna 

memperoleh gambaran yang tetap mengenai apa yang diukur. 

e. Uji Validitas 

Uji validitas yang dipakai adalah validitas internal. Untuk menguji 

validitas tiap item instrument adalah dengan mengkorelasikan antara 

skor-skor tiap item dengan skor total keseluruhan instrument. Item 

dikatakan valid, jika dan sebaliknya.18 Untuk 

mengetahui validitas instrument pada penelitian ini, digunakan 

program SPSS 21.0 for windows. 

f. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang dipakai adalah reliabilitas internal, yaitu 

menganalisis data dari satu kali hasil uji. Tehnik yang dipakai antara 

lain adalah tehnik belah dua (split-half-method) dengan rumus 

Spearman-Brown:  

 =  

Caranya terlebih dahulu angket dibagi menjadi dua bagian, 

misalnya ganjil dan genap.19 Setelah itu dilakukan perhitungan 

dengan SPSS 16.0 for windows. 

g. Regresi Ganda 

Penelitian ini menggunakan rumus Regresi ganda. Analisis regresi 

ganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. 

                                                           
18 Anas Sudijono, Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1987), 190-195. 
19 Gunawan Sudarmanto, Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2005), 89-99. 
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Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) 

apabila variabel bebasnya (X) dua atau lebih.20 

h. Analisis regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk 

membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan 

kausal antara dua atau lebih variabel bebas X1, X2, …., Xi terhadap 

suatu variabel terikat Y.  

Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut: 

Tiga variabel bebas: 
332211

ˆ XbXbXbaY   

Untuk memudahkan analisis regresi ganda maka peneliti 

menggunakan perhitungan dengan SPSS 21.0 for windows. 

 

3. Pengujian Hipotesis  uji statistik yang akan digunakan adalah :  

a. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan ada tidaknya pengaruh satu 

variabel bebas secara individual  terhadap variabel terikat. 

Formulasi hipotesis :  

Ho : bi = 0 ; artinya variabel bebas secara individual tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Ha : bi ≠ 0 ; artinya variabel bebas secara individual mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut digunakan 

statistik t yang dihitung dengan  spss 16 for windows  

                                                           
20 Riduwan, Metode Dan Teknik Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta, 2006), 152. 
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Tingkat signifikan ditentukan dengan α = 5%. Perlu diketahui 

bahwa besaran yang sering digunakan dalam penelitian non eksakta 

untuk menentukan taraf nyata adalah 1%, 5%, 10%.21 Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesis didasarkan pada ketentuan sebagai 

berikut : 

(1) Ho ditolak dan Ha diterima jika thitung > ttabel atau jika tsig < α 

(2) Ho diterima dan Ha ditolak jika thitung < ttabel atau jika tsig > α  

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Formulasi hipotesis : 

Ho : b1, b2, b3 = 0;  

 

 

Ha  : b1, b2, b3 ≠ 0; 

 

Untuk menguji kebenaran hipotesis alternatif dilakuakan 

uji F dengan menggunakan SPSS  21.0 for windows 

Tingkat signifikansi ditentukan dengan α = 5%, untuk 

mengetahui kebenaran hipotesis alternatif didasarkan pada 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Ho ditolak dan Ha diterima jika Fhitung > Ftabel atau jika Fsig < α 

b. Ho diterima dan Ha ditolak jika Fhitung < Ftabel atau jika Fsig > α 

                                                           
21 Ibid., 54. 

Artinya variabel bebas secara bersama sama 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Artinya variabel bebas secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 
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Analisis ini merupakan analisis pengelolahan data lanjut 

dari hasil hasil uji hipotesis. Dalam analisis ini peneliti membuat 

interpretasi dari analisis regresi skor mentah yang telah diketahui 

dengan jalan membandingkan harga F hitung dengan F tabel 

dengan kemungkinan: Jika F hitung > F tabel, maka terima H0 

(signifikan) dan Jika F hitung < F tabel, maka tolak H0 (non 

signifikan) 

c. Uji Anova 

Uji Anova yaitu analisis hipotesis untuk menunjukkan 

pengaruh dari suatu variabel bebas yang lebih dari tiga kelompok. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu kompetensi 

profsional dan kreativitas. Maka pengujian ini didasarkan pada 

analisis satu jalur.  

 

 

 


