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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kuantitatif, dimana metode kuantitatif adalah  masalah yang akan

diteliti ditunjukkan dengan data yang jelas, teori yang digunakan untuk

memperjelas masalah, untuk merumuskan hipotesis dan penyusunan instrument

sudah jelas.1

Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang

spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak

awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka,

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan

dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik

bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya.2

Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari

awal hingga akhir penelitian. Dan dalam penelitian ini juga bertujuan untuk

memperoleh deskripsi tentang variabel yang digunakan  yaitu kompetensi

pedagogik dosen, aktivitas belajar mahasiswa. Data yang disajikan dalam

penelitian (Rumusan Masalah ) ini adalah data yang diperoleh dari hasil angket

1
Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, ( Bandung : Alfabeta, 2014), hlm 18
2 Ibid, hlm 45
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yang disebarkan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurulfalah Airmolek dan dan

STAI Madinatun Najah Rengat. Adapun data yang disebarkan melalui angket

sebanyak 55 aspek pertanyaan  sesuai dengan judul yang penulis teliti.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurulfalah Airmolek dan STAI

Madinatun Najah Rengat sedangkan penelitian selama enam bulan yaitu pada

semester ganjil tahun 2016/2017.

C. Sabjek dan Objek Penelitian

Sabjek penelitian ini adalah Mahasiswa STAI Nurulfalah Airmolek dan

STAI Madinatun Najah Rengat. Sedangkan objeknya adalah Pengaruh

Kompetensi Pedagogik Dosen Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Perguruan

Tinggi Agama Islam (PTAI) Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.3 Populasi penelitian

adalah mahasiswa STAI Nurulfalah Airmolek dan STAI Madinatun Najah

Rengat yaitu :

3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,

2006), hlm 130
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Tabel 3.1
Populasi penelitian di STAI Nurulfalah Airmolek

Jurusan Semester Jumlah Mahasiswa

PAI

I 24 Orang

III 29 Orang

V 21 Orang

VII 21 Orang

IX 4 Orang

ES
I 32 Orang

III 21 Orang

MPI
I 20 Orang

III 17 Orang

PBA
I 8 Orang

III 8 Orang

IAT
I 0 Orang

III 8 Orang

PMI
I 8 Orang

III 15 Orang

Jumlah 236 Orang

Populasi penelitian di STAI Madinatun Najah Rengat

Jurusan Semester Jumlah Mahasiswa

PAI

I 28 Orang

III 39 Orang

V 54 Orang

VII 30 orang

IX 10 orang

Jumlah 161 Orang
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2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.4 Karena

populasi penelitian ini cukup besar jumlahnya maka penulis mengambil

sampel 50% dari jumlah populasi mahasiswa di STAI Nurulfalah Airmolek

dan STAI Madinatun Najah Rengat, yaitu 191 orang dari populasi seluruh

mahasiswa. Dalam pengambilan sampel penulis melalui penggunaan teknik

purposive stratified random sapling yaitu setiap pengambilan potongan kertas

tidak dikembalikan ke kotak dan kemudian ditulis sesuai nomor yang didapat

dalam pengambilan sampel.5

Tabel 3.2
Sampel penelitian di STAI Nurulfalah Airmolek

Jurusan Semester Pengambilan 50%

PAI

I 12 Orang

III 15 Orang

V 11 Orang

VII 11 Orang

IX 2 Orang

ES
I 16 Orang

III 11 Orang

MPI
I 10 Orang

III 9 Orang

PBA
I 4 Orang

III 4 Orang

4 Ibid, hlm 131
5 Loc Cit, hlm 164
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IAT
I 0  Orang

III 4 Orang

PMI
I 4 Orang

III 8 Orang

Jumlah 121 Orang

Sampel penelitian di STAI Madinatun Najah Rengat

Jurusan Semester Pengambilan 50%

PAI

I 14 Orang

III 19 Orang

V 17 Orang

VII 15 Orang

IX 5 Orang

Jumlah 70 Orang

E. Asumsi Dasar

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya.

Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau

menerima hipotesis. Dengan demikian kita dihadapkan dua pilihan yaitu

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (Ho).6 Adapun yang menjadi

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :7

6
Husaini Usman dkk, Pengantar Statistika, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm 119
7 Ibid, hlm 119
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Ha = Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik dosen terhadap

aktivitas belajar mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

Kabupaten Indragiri Hulu.

Ho= Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi pedagogik dosen

terhadap aktivitas belajar mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam

(PTAI) Kabupaten Indragiri Hulu.8

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan yaitu :9

1. Studi Lapangan, Pada umumnya studi lapangan terdiri dari:10

a. Angket yaitu cara pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan

tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan

sebelumnya.11 Penulis menyebarkan angket untuk mendapatkan data

tentang kompetensi pedagogic dosen terhadap aktivitas belajar

mahasiswa.

Pedoman angket bernilai + berisi tentang pengaruh kompetensi

pedagogik dosen dan aktivitas belajar mahasiswa. Sedangkan jenis

angket yang digunakan adalah angket tertutup dimana semua

pertanyaan-pertanyaan telah tersedia jawabannya, mahasiswa hanya

8 Ibid, hlm 119
9

Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
2010), hlm 265

10 Ibid, hlm 265
11

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 30
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akan memilih salah satunya saja. Angket tersebut berbentuk skala likert

yang terdiri dari lima kategori jawaban yakni (a) sangat baik, (b) baik

(c), cukup baik, (d) kurang baik dan (e) tidak baik. Dengan ketentuan

skor sebagai berikut :12

1. Jika responden menjawab (a) diberi skor 5

2. Jika responden menjawab (b) diberi skor 4

3. Jika responden menjawab skor (c ) diberi skor 3

4. Jika responden menjawab skor (d) diberi skor 2

5. Jika responden menjawab skor (e) diberi skor 1

Sedangkan Pedoman angket bernilai + berisi tentang aktivitas

belajar mahasiswa juga berbentuk skala likert yang terdiri dari kategori

jawaban yakni (a) sering sekali, (b) sering (c), kadang-kadang, (d)

jarang sekali dan (e) tidak pernah. Dengan ketentuan skor sebagai

berikut :13

1. Jika responden menjawab (a) diberi skor 5

2. Jika responden menjawab (b) diberi skor 4

3. Jika responden menjawab skor (c ) diberi skor 3

4. Jika responden menjawab skor (d) diberi skor 2

5. Jika responden menjawab skor (e) diberi skor 1

12
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 153

13 Ibid, hlm 153
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b. Dokumentasi Menurut Suharsimi, metode dokumentasi adalah mencari

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan

sebagainya.14

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini yaitu

meminta secara langsung dari wakil Kampus STAI Nurulfalah Airmolek

dan STAI Madinatun Najah Rengat tentang data-data yang diperlukan.

Adapun untuk melengkapi data melalui metode dokumentasi yaitu

sebagai berikut:

1. Keadaan Mahasiswa STAI Nurulfalah Airmolek dan STAI

Madinatun Najah Rengat.

2. Sejarah Berdirinya STAI Nurulfalah Airmolek dan STAI Madinatun

Najah Rengat.

3. Keadaan dosen dan Karyawan STAI Nurulfalah Airmolek dan STAI

Madinatun Najah Rengat.

4. Keadaan sarana dan prasarana STAI Nurulfalah Airmolek dan STAI

Madinatun Najah Rengat.

Dalam penulisan tugas akhir ini, untuk mendapatkan informasi

secara detail dan lengkap maka penulis melakukan suatu metode Tanya

jawab mengenai semua kegiatan yang dilakukan dosen di Perguruan

14 Op Cit, hlm 274



55

Tinggi Agama Islam (PTAI) khusus nya di STAI Nurulfalah Airmolek

dan STAI Madinatun Najah Rengat.

G. Teknik Analisis Data

Sebelum penelitian dilaksanakan maka langkah yang utama adalah

melakukan uji coba instrument penelitian. Uji coba dari butir-butir instrument

pada kedua variabel dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan

butir-butir instrument yang digunakan dalam penelitian. Untuk itu hasil uji coba

harus dicari validitas dan reliabilitasnya. Setiap jawaban yang diberikan

responden akan dibuat dalam bentuk pernyataan sebagaimana yang terdapat di

bawah ini :

Pernyataan Nilai

Sangat Baik ( SB ) 5

Baik ( B ) 4

Cukup Baik ( CB ) 3

Kurang Baik ( KB) 2

Tidak Baik ( TB ) 1

Sumber Data : Data olahan penelitian 2016

Data angket atau kuesiner yang sudah disebarkan kepada 191 responden,

kemudian direkapitulasi. Cara menghitung skor dalam penelitian ini adalah :

Jumlah skor berapa orang menjawab dikalikan nilai (5,4,3,2,1) = jumlah skor

hasil kali dengan nilai. Jumlah skor dari hasil kali antara nilai dan skor

direkapitulasi, kemudian dibuat skala ukur dari hasil rekapitulasi.
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Jumlah skor tertinggi untuk satu item pernyataan = 5 x 191 = 955

Dan skor terendah = 1 x 191 = 191

Berdasarkan data (item pernyataan) yang diperoleh dari responden,

setelah dikalikan jumlah responden yang menjawab dikalikan dengan skor maka

akan dapat dilihat berada pada angka persentase yang mana jawaban tersebut

dengan rumus = jumlah skor dibagi skor tertinggi satu item pernyataan dikali

100% sama dengan kriteria sebagaimana yang terdapat di bawah ini :

Angka 0 % - 20 % = Sangat Lemah

Angka 21 % - 40 % = Lemah

Angka 41 % - 60 % = Cukup

Angka 61 % - 80 % = Kuat

Angka 81 % - 100% = Sangat Kuat15

Hasil uji yang akan dipergunakan dalam menjawab penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Pengujian dilakukan terhadap masing-masing item pernyataan yang

sudah diakumulasikan dalam rekapitulasi sehingga didapat nilai Y dari

rekapitulasi tersebut, kemudian untuk melakukan uji validitas per item

pernyataan dibuat data variabel X (item pernyataan) dan data variabel Y

adalah Total skor dari rekapitulasi item pernyataan. Untuk selanjutnya diuji

15Akdon dan Sahlan Hadi, Aplikasi statistika metode penelitian untuk administrasi & manajemen,
(Bandung : Dewa Ruchi, 2005), hlm. 120
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dengan teknik statistik Korelasi Pearson Product Moment (PPM) dengan

tujuan untuk mengetahui nilai koefisien korelasi item pernyataan tersebut

dengan rumus :

r	hitung	(rxy) = Σ − Σ (Σ )√{nΣ − Σx) 	 { Σ − (Σy) }
keterangan :

r hitung(rxy) = koefisien korelasi

∑ xi = jumlah skor item

∑ yi = jumlah skor total (seluruh item)

N = jumlah responden

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r adalah    (-1<

r < +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0 artinya

tidak ada korelasi dan r = 1 berarti korelasinya kuat.

Setelah nilai r hitung diperoleh maka nilai tersebut dikonversikan

kedalam rumus uji t, sebagai berikut :

t hitung = r √ n - 2

√ 1 -

Keterangan :

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi hasil r hitung

N = jumlah responden
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Nilai uji t hitung diperoleh dari harga t tabel dengan taraf kepercayaan

95 % atau dilakukan uji satu pihak dengan taraf kesalahan sebesar 5%, dengan

rumus dk = n-2, dengan kaidah keputusan sebagai berikut : t hitung > t tabel

berarti valid dan t hitung < t tabel berarti tidak valid. Jika instrumen itu valid,

maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) sebagai

berikut :

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,800 – 1,000 sangat tinggi

0,600 – 0,799 tinggi

0,400 – 0,599 cukup tinggi

0,200 – 0,399 rendah

0,00 – 0,199 sangat rendah (tidak valid)16

2. Uji Reliabilitas

r11 = kk − 1 – 1 − ∑sist
keterangan :

r11 = nilai reliabilitas

∑si = jumlah varians skor tiap-tiap item

St = Varians Total

K = jumlah item

16Ibid,  hlm. 144
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Langkah-langkah mencari nilai reliabilitas adalah sebagai berikut :

1. Menghitung Varians Skor tiap-tiap item dengan rumus :

Si = ∑xi2- [(∑xi)2 / n] / n

Keterangan : Si = Varians Skor tiap-tiap item

∑xi2 = jumlah kuadrat item Xi

(∑xi)2 = jumlah item Xi dikuadratkan

n = jumlah responden

2. Menjumlahkan Varians semua item dengan rumus :

∑si = S1 + S2 + S3 ...................Sn

Keterangan : ∑si = jumlah Varians semua item

S1,S2,S3.....n = Varians item 1, 2, 3......n

3. Menghitung Varians total dengan rumus :

St = [∑xt2 – (∑xt)2/n] / n.

Keterangan : St = Varians Total

∑xt2 = jumlah kuadrat X total

(∑xt)2 = jumlah X total dikuadratkan

n = jumlah responden

4. Masukkan nilai alpha dengan rumus :

r11 = kk − 1 1 − ∑sist
Untuk selanjutnya jika hasil r11 dikonsultasikan dengan nilai tabel r

Product Moment dengan dk = n – 1 dengan signifikasi untuk = 0.05
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maka akan diperoleh nilai r tabel, dan harus memenuhi kaidah keputusan

berarti tidak reliabel.17

3. Uji Regresi Sederhana

Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang

apa yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan informasi

masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Jadi

regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan

untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik.

Kegunaan regresi dalam penelitian adalah untuk meramalkan atau

memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui.

Adapun uji regresi sederhana ini adalah menggunakan rumus : Y = a + bX

Y = Subyek variabel terikat yang diproyeksikan

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan

a = nilai konstanta harga y jika x = 0

b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai

peningkatan (+) atau penurunan (-) variabel Y.

Selanjutnya untuk menentukan nilai a dan b dapat digunakan rumus

sebagai berikut :

a = ∑Y – b. ∑X

n

b = n.∑XY - ∑X. ∑Y

17Akdon dan Sahlan Hadi, Ibid, hlm. 161
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n. ∑X2 – (∑X)2

Sesudah nilai a dan b ditemukan, maka akan dapat ditentukan bentuk

persamaan regresinya. Setelah melalui perhitungan uji regresi penulis

melanjutkannya dengan :

4. Uji Korelasi

Uji korelasi menggunakan teknis analisis data Korelasi Pearson

Product Moment (PPM) pendapat Karl Pearson tahun 1900 dalam Dr. Akdon,

M. Pd dan Ir. Sahlan Hadi, M.T yang mengatakan bahwa Korelasi Pearson

Product Moment (r) sangat populer dan sering dipergunakan oleh mahasiswa

dan para peneliti untuk mengetahui derajad hubungan antara variabel bebas

(independent) dengan variabel terikat (dependent). Adapun rumus tersebut

adalah :

r	hitung	(rxy) = Σ − Σ (Σ )√{nΣ − Σx) 	 { Σ − (Σy) }
Korelasi ini dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan : (1≤ ≤+ 1)	dengan keterangan : r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0

artinya tidak ada korelasi dan r = 1 berarti korelasinya sangat tinggi, kemudian

harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut :
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Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,80 – 1,000

0,60 – 0,799

0,40 – 0,599

0,20 – 0,399

0,00 – 0,199

Sangat Kuat

Kuat

Cukup Kuat

Rendah

Sangat Rendah18

Untuk melihat termasuk kepada tingkat yang manakah hasil

perhitungan koefisien korelasi tersebut.

5. Uji T

Pengujian lanjutan yaitu uji signifikansi yang berfungsi apabila peneliti

ingin mencari makna hubungan variabel X terhadap Y, dengan mengkonversi

hasil korelasi Korelasi Pearon Product Moment (PPM) kedalam rumus UJI T

di bawah ini :

t hitung = r √ n - 2

√ 1 -

Keterangan :

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi hasil r hitung

N = jumlah responden

18Ibid, hlm. 188
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6. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas

menggunakan rumus chi-kuadrat adalah sebagai berikut:19

X2 =
  

fh

fhfo 2

X2 = Chi-kuadrat

fo  = Frekuensi yang diperoleh dari (diobservasi dalam) sampel

fh  = Frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan

dari frekuensi yang diharapkan dalam populasi.

Kriteria :

Jika X2
hitung < X2

tabel maka dikatakan berdistribusi normal.

7. Uji Linieritas

Uji linearitas dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan regresi linear

dalam meramalkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dan

uji keberartian dari arah regresi tersebut. Untuk menghitung uji keberartian

dan linearitas data digunakan rumus sebagai berikut :20

res

reg

S

S
F

2

2

1 
E

TC

S

S
F

2

2

2 

Keterangan :

F1 = Harga keberartian

19
Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2000), hlm 317

20 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung : Tarsito, 1992), hlm 332
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F2 = Harga linearitas

S 2
reg = Varians kuadrat regresi

S 2
res = Varians kuadrat residu/sisa

S 2
TC = Varians kuadrat tuna cocok

S 2 e = Varians kuadrat galat/kekeliruan

Untuk menentukan keputusan dari pengujian maka hasil perhitungan F

di konsultasikan dengan tabel :

F1 > Ftab = Arah regresi berarti

F1 < Ftab = Arah regresi tidak berarti

F2 > Ftab = Regresi tidak linear

F2 < Ftab = Regresi berarti

8. Uji Homogenitas

Pengujian Homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya

variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas variansi

(variance) sangat diperlukan sebelum kita membandingkan dua kelompok atau

lebih, agar perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh adanya perbedaan data

dasar (ketidak homogenan kelompok yang dibandingkan). Ada beberapa

rumus yang digunakan untuk uji homogenitas variansi diantaranya: uji F, uji

Harley, uji Cohran,uji Levene, dan uji Bartlett. Dari beberapa variasi uji

tersebut penulis hanya menggunakan model uji Harley.21

21
www.siafif.com/kuliah/sukma/semester, Tanggal 4 Agustus 2016, Jam 10.00
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Uji Harley merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana,

karena kita cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil.

Uji Harley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama :

Langkah- langkah menghitung :

a. Mencari Varians/ Standar deviasi variabel, misal X dan Y dengan rumus

adalah

= 	 	.		 ∑ 	 ∑ 	 = 	 	.		 ∑ 	 ∑
b. Mencari F hitung dengan varians X dan Y pada tabel distribusi F dengan,= 	 		
c. Membandingkan dan pada tabel distribusi F, dengan :

Untuk varians terbesar adalah dk pembilang n-1

Untuk varians terkecil adalah dk penyebut n-1

Jika < berarti Homogen

Jika > berarti Tidak Homogen

9. Uji Nilai R2/Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linier antara

dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel dependen

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen

dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel
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dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau

penurunan.22

Adapun contoh persamaan regresi linear berganda adalah:

Y = a + b1.X1 + b2.X2

Keterangan:

Y = Variabel Terikat

X1 dan X2 = Variabel Bebas

a = Intersep

b1 dan b2 = konstanta

22 Ibid,


