
90    BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Design Penelitian Design penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuntitatif adalah penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif, artinya pendekatan yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran   (verifikasi)   dalam   bentuk   dukungan   data   empiris   di lapangan.1 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, menurut Singaribun metode survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok.2  Kuesioner atau angket ini digunakan dalam menganalisis besar kecilnya pengaruh kedisiplinan dan kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa.  Penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain korelasional, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain. Hubungan antara satu dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien  korelasi dan keberartian                                                            1 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian…, h. 64-65 2 Andi Prastowo, Memahami Metode- Metode Penelitian, (Jogjakarta, ar-ruzz Media, 2011),h. 176  90 



91    (signifikansi) secara statistik.3 Dalam penelitian ini setiap variabel dicari korelasi (hubungannya), yakni antara variabel bebas (kedisiplinan guru dan kinerja guru) terhadap variabel terikat (hasil belajar siswa). 
 

3.2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di MTs se Kota Dumai. Penelitian ini difokuskan ke MTs swasta yang ada di Kota Dumai  yang terdiri dari MTs Al Falah, MTs Al Huda, MTs Yamas dan MTs Al Munawwarah  
3.3. Subyek dan Obyek Penelitian Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran di MTs se Kota Dumai, yaitu sebanyak 828 orang. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah kedisiplinan dan kinerja guru yang ada di MTs se Kota Dumai.  
3.4. Populasi dan sampel penelitian 

3.4.1. Populasi Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.4 Menurut Sudjana, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu                                                            3 Nana   Syaodiah   Sukmadinata,   Metode   Penelitian   Pendidikan,   (Bandung:   Remaja Rosdakarya, 2009), h. 56 4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2002), h. 108 



92    mengenai sekumpulan objek dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.5 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang ada di MTs se Kota Dumai yang terdiri dari :  
Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Penelitian No. Nama Lembaga Kecamatan Jumlah Siswa 1 MTs Al Falah Dumai Kota 294 2 MTs Al Huda Dumai Timur 206 3 MTs Al Munawwarah Dumai Selatan 108 4 MTs Yamas Bukit Kapur 220  Jumlah 828  
3.4.2. Sampel Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti.6 Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini penulis mengambil patokan dari pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan: “Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih”                                                             5 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, h. 61 6 Arikunto, Prosedur Penelitian SuatuPpendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006),h. 174 



93    Adapun sampling yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan sampel  penelitian  ini  adalah  Proporsional  Random  sampling. Pengambilan sampel dengan Proporsional Random sampling dilakukan dengan  cara  peneliti  memilih  responden  secara  acak  tanpa memperhatikan  prestasi  siswa,  keaktifan  siswa,  maupun  cara  belajar siswa. Untuk menentukan  responden, peneliti hanya mengikuti instruksi dari guru di masing-masing madrasah.7  Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut :  N =    Keterangan : N : Jumlah Sampel N : Jumlah Populasi E : Batas toleransi kesalahan (Error Tolerance)  Jadi jika jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 828 orang dan tingkat kesalahan dikehendaki sebesar 5%, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah :                                                            7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi Cet. 
14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 175 N 1 + Ne2 



94     N =    N =   N =  269.707 dibulatkan menjadi 270  Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 270, sedangkan pengambilan sampling-nya digunakan sampel yang representatif adalah secara acak atau random. Rumus yang penulis gunakan untuk mencari sampel dalam penelitian ini adalah :  N1 =   Keterangan : n1 : banyaknya sampel di setiap sekolah n : banyaknya populasi di setiap sekolah N : banyaknya populasi seluruh sekolah N1 : banyaknya sampel penelitian 828 1 + 828 (0.05)2 828 3,07 n N x N1 



95    Tabel 3.2 
Jumlah Sampel Penelitian No. Nama Lembaga Jumlah Siswa Populasi Sampel 1 MTs Al Falah 294 96 2 MTs Al Huda 206 67 3 MTs Al Munawwarah 108 35 4 MTs Yamas 220 72  Jumlah 828 270  

3.5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperanserta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. 8 Maka, penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :                                                            8 Ibid; h. 308 



96     3.5.1. Angket  Angket adalah suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden secara tertulis (orang-orang yang menjawab).9 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi siswa tentang kedisiplinan dan kinerja guru. Untuk mengukur nilai angket menggunakan skala likert. Skala likert memberikan suatu nilai skala untuk tiap alternatif jawaban yang berjumlah lima kategori.10 Dengan demikian instyrumen itu akan menghasilkan total skor bagi tiap responden. Alternatif jawaban 5 dengan skor masing-masing sebagai berikut :11 3.5.1.1. Selalu (SL), hampir setiap hari dilakukan, diberi skor 5  3.5.1.2. Sering (SR), lebih banyak dilakukan, diberi skor 4 3.5.1.3. Kadang- Kadang (KD), sama antara iya dengan tidak, diberi skor 3  3.5.1.4. Jarang (JR), lebih banyak tidak dilakukan, diberi skor 2 3.5.1.5. Tidak Pernah (TP), sesekali saja dilakukan, diberi skor 1  3.5.2. Wawancara Wawancara atau Interview adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara                                                            9 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Suatu Tujuan Dasar, (Surabaya: Sic Surabaya 1996), h. 70 10 John W. East, Metodologi Penelitian dan Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h 197 11 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (jakarta: LP3ES, 1989), h 137 



97    (Interviewer) dan terwawancara (interviewee)12 Methode ini digunakan untuk memperoleh informasi awal pada saat pendahuluan yang diperoleh dari sekolah yang menjadi objek penelitian. 
 3.5.3. Dokumentasi Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa arsip-arsip yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 13 Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan data hasil belajar siswa di MTs se Kota Dumai 
 3.5.4. Observasi Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.14  Methode ini dilakukan untuk mengamati dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap sumber data. 
 

3.6. Instrument Penelitian Penelitian ini ada tiga variabel, yaitu  variabel kedisiplinan (X1), kinerja guru PAI (X2), hasil belajar siswa (Y). Dari tiap variabel dikembangkan  menjadi butir- butir instrument melalui beberapa tahapan.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  instrument  pengambilan  data berupa angket.                                                             12 Suharsini Arikunto, Presedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h 234 13 Sutrisno Hadi, Methodologi Research, jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002), h 133 14 Nana Syaodih Sukmadinata, Op, Cit, h 220 



98     3.6.1. Instrument Pengaruh Kedisiplinan (X1) Variabel ini diukur dengan butir pernyataan di setiap ndicato dan ndicator pada angket tentang pengaruh kedisiplinan guru ini didasari pada teori Anwar Prabu Mangkunegara, yaitu pengaruh kedisiplinan guru ini dilaksanakan mulai dari disiplin preventif dan disiplin korelatif. Instrument pengaruh kedisiplinan terdiri dari : 3.6.1.1. Apakah Guru masuk kelas saat mengajar tepat waktu? 3.6.1.2. Sebelum mengajar, apakah guru selalu mengabsen siswa? 3.6.1.3. Apakah guru membentuk kelompok belajar? 3.6.1.4. Apakah Guru mengadakan Tanya jawab disaat mengajar? 3.6.1.5. Apakah Guru mengajar dengan mudah dimengerti? 3.6.1.6. Apakah Guru  menguasai materi yang diajarkan? 3.6.1.7. Saat mengajar, apakah guru menggunakan media pembelajaran? 3.6.1.8. Apakah guru memberikan tugas  individu di rumah? 3.6.1.9. Apakah guru mengambil soal dari materi yang sudah diajarkan? 3.6.1.10. Apakah guru menghukum siswa yang mencontek saat latihan? 3.6.1.11. Apakah Guru ndi memahami karakteristik anda? 3.6.1.12. Apakah guru memberikan tugas untuk dikerjakan secara kelompok? 3.6.1.13. Apakah guru saat mengajar haanya mencatat saja? 3.6.1.14. Setiap 2 minggu sekali, Apakah guru mengadakan ulangan  harian? 3.6.1.15. Apakah guru memberikan tugas kepada siswa yang tidak masuk kelas? 3.6.1.16. Apakah guru menyelesaikan materi pelajaran tepat waktu? 3.6.1.17. Apakah guru memanggil orang tua siswa yang bermasalah? 



99    3.6.1.18. Apakah guru melakukan pembelajaran diluar kelas? 3.6.1.19. Saat mengajar, apakah guru yang menggunakan alat komunikasi? 3.6.1.20. Apakah guru keluar kelas sesuai waktu?  3.6.2. Instrumen Kinerja Guru Variabel  ini  diukur  dengan  butir pernyataan  di  setiap  ndicato  dan  ndicator  pada  angket  tentang kinerja guru ini didasari pada teori hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo yakni kualitas kerja, kecepatan/ ketepatan kerja, inisiatif dalam kerja, kemampuan kerja dan komunikasi.  Instrument pengaruh kinerja Guru terdiri dari : 3.6.2.1. Apakah guru  menyusun    rencana    Pengajaran    berdasarkan kemampuan anda? 3.6.2.2. Apakah guru menjelaskan materi dengan sungguh-sungguh? 3.6.2.3. Apakah saat menjelaskan materi, guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya? 3.6.2.4. Apakah guru  menggunakan  beragam  teknik  dalam  mengajar? misalnya  memulai  pelajaran  dengan  jalan  bertanya  terlebih dahulu, lalu menjelaskan materinya? 3.6.2.5. Apakah guru  mengembalikan  hasil  pekerjaan  yang  telah dinilai? 3.6.2.6. Apakah guru selalu memberikan materi pelajaran mengacu pada buku terbaru sesuai dengan kurikulum yang berlaku? 3.6.2.7. Apakah guru  selalu  menggunakan  media?  (alat  pendukung  pelajaran 



100    seperti laptop, proyektor dll ) 3.6.2.8. Apakah soal-soal yang di berikan guru selalu diambil dari materi yang sudah diajarkan? 3.6.2.9. Jika Guru ada pekerjaan lain di sekolah,apakah guru meminta ketua kelas untuk menyalin materi di papan tulis? 3.6.2.10. Apakah setiap mengajar,  guru  mengadakan  Tanya  jawab dengan siswa? 3.6.2.11. Apakah guru dalam memberikan pembelajaran di kelas dalam bentuk kelompok? 3.6.2.12. Apakah guru memberikan penjelasan tersendiri kepada siswa yang kurang  mampu  mngikuti  pelajaran  secara  bersama-sama  di kelas? 3.6.2.13. Apakah guru selalu memperhatikan perkembangan belajar siswa? 3.6.2.14. Apakah guru  selalu  berusaha  melakukan  perbuatan  yang  menjadi panutan siswa? 3.6.2.15. Apakah sebelum memulai pelajaran di kelas guru mengajarkan untuk berdo’a bersama? 3.6.2.16. Apakah guru menggunakan buku pedoman dalam menyampaikan materi pelajaran? 3.6.2.17. Apakah cara yang digunakan guru dalam menjelaskan materi mudah di pahami? 3.6.2.18. Apakah guru mudah marah saat ada masalah pribadi di kelas? 3.6.2.19. Apakah guru berdiam diri dan tidak menertibkan siswa dalam kegiatan di sekolah? 



101    3.6.2.20. Apakah guru memiliki jiwa pendidik yang patut disegani?  
3.6.3. Instrument Hasil Belajar Siswa Sebaran butir pernyataan di setiap ndicato dan ndicator pada angket tentang tingkah  laku siswa ini didasari  pada nilai semester  I siswa. Bentuk angket pada penelitian ini tertutup dan menggunakan skala Lickert dengan 5 alternatif jawaban yakni : 3.6.3.1. SL (Selalu) diberi skor 5  3.6.3.2. SR (Sering) diberi skor 4 3.6.3.3. KD (Kadang- Kadang) diberi skor 3  3.6.3.4. JR  (Jarang) diberi skor 2 3.6.3.5. TP (Tidak Pernah) diberi skor 1  

3.7. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 3.7.1. Validitas Instrumen Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument.15 Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, apabila dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas isi yaitu, validitas yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara keseluruhan.                                                            15 Suharsini Arikunto, Presedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h 160 



102    Uji  validitas dilakukan terhadap 270 orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden dalam penelitian ini16, yaitu siswa MTs se Kota Dumai. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya adalah sebagai  berikut :   Tabel 3.3 Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel X1 No. Soal Corrected Item-Total Correlation rTabel Status P1 ,389** 0,113 Valid P2 ,336** 0,113 Valid P3 ,243** 0,113 Valid P4 ,280** 0,113 Valid P5 ,253** 0,113 Valid P6 ,278** 0,113 Valid P7 ,135** 0,113 Valid P8 ,169** 0,113 Valid P9 ,233** 0,113 Valid P10 ,420** 0,113 Valid P11 ,290** 0,113 Valid P12 ,396** 0,113 Valid P13 ,248** 0,113 Valid P14 ,268** 0,113 Valid P15 ,463** 0,113 Valid P16 ,300** 0,113 Valid P17 ,093** 0,113 Valid P18 ,297** 0,113 Valid P19 ,233** 0,113 Valid P20 ,240** 0,113 Valid                                                            16 Sugiyono, metode Kunatitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, tahun 2011), h 132-133 



103    Nilai rtabel diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikan 0,113 dengan uji 2 sisi dengan N = 270. Maka didapat rtabel adalah 0,113 (lihat tabel rtabel). Berdasarkan tabel tersebut maka nilai Total Correlation lebih besar dari 0,113.  Misalnya pada pernyataan nomor 1 (0.389 > 0,113)  Tabel 3.4 Rangkuman Hasil Uji Validitas Variabel X2 No. Soal Corrected Item-Total Correlation rTabel Status P21 ,381** 0,113 Valid P22 ,299** 0,113 Valid P23 ,284** 0,113 Valid P24 ,272** 0,113 Valid P25 ,314** 0,113 Valid P26 ,263** 0,113 Valid P27 ,284** 0,113 Valid P28 ,165** 0,113 Valid P29 ,133** 0,113 Valid P30 ,429** 0,113 Valid P31 ,327** 0,113 Valid P32 ,186** 0,113 Valid P33 ,325** 0,113 Valid P34 ,373** 0,113 Valid P35 ,183** 0,113 Valid P36 ,327** 0,113 Valid P37 ,128** 0,113 Valid P38 ,136** 0,113 Valid P39 ,141** 0,113 Valid P40 ,263** 0,113 Valid 



104     Sebagaimana pada variabel sebelumnya, perhitungan pada variabel ini juga sama, yaitu nilai rtabel diperoleh dengan menggunakan tingkat signifikan 0,113 dengan uji 2 sisi, maka didapat Total Correlation lebih besar dari 0,113  3.7.1. Reliabilitas Instrumen Penelitian Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen sudah baik.17 Untuk mengetahui reliabilitas indtrumen, peneliti menggunakan SPSS Release 22. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas, menggunkan rumus sebagai berikut : Tabel 3.5 Kriteria Indeks Reliabilitas No. Interval Kriteria 1          < 0,200 Sangat rendah 2 0,200 – 0,399 Rendah 3 0,400 – 0,599 Cukup 4 0,600 – 0,799 Tinggi 5 0,800 – 1,000 Sangat Tinggi  Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan SPSS Release22 dan sebagaimana prosedur diatas, maka diperoleh hasil sebagai berikut :                                                             17 Duwi prayitno, Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS. (Yogyakarta: Andi, 2012), h 120-123 



105     Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,710 ,711 20  Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS tersebut diatas, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha (lihat kotak Reliability Statistics) sebesar 0,710. Apabila merujuk pada Kriteria Indeks Reliabilitas diatas, maka nilai Variabel kedisiplinan dapat dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.   Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2 
Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items ,683 ,692 20  Sebagaimana pada variabel X1, maka hasil pengolahan data SPSS menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha (lihat kotak Reliability Statistics) sebesar 0,683. Apabila merujuk pada Kriteria Indeks Reliabilitas diatas, maka nilai Variabel Kinerja dapat dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.   



106    3.8. Teknik Analisa Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan menggunakan korelasi dan regresi sehingga dapat diketahui pengaruh dari setiap variabel. Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis regresi, dan analisis ini digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antara variabel yang terkait. Sesuai dengan tujuan dari tujuan penelitian ini, yaitu pengaruh kedisiplinan dan kinerja guru terhadap hasil belajar siswa di MTs se kota Dumai, peneliti menggunakan analisis regresi melalui bantuan program SPSS.  
3.8.1. Uji Asumsi/Prasyarat 3.8.1.1. Uji Normalitas Uji ini bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan cara melalui program SPSS. 3.8.1.2. Uji Linearitas Uji ini dilakukan untuk mengetahui linier tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS melalui Test of Linearity pada taraf signifikan 0,138 3.8.1.3. Uji Multikolinearitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas (independen) atau tidak. Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk 



107    memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terkait. Untuk mendeteksi Multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance Inflation Faktor (VIF). 
 

3.8.2. Analisis Data Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis jalur, yang merupakan pengembangan dari analisis regresi, dan analisis ini digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antara variabel yang berbentuk sebab akibat.18                                                              18 Sugiyono, op. cit. h 46 


