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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (Field

Research) dengan pendekatan kuantitatif, yakni suatu proses menemukan

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.1

Penelitian ini berpendekatan kuantitatif, berjenis deskriptif dan asosiatif.

Dikatakan pendekatan kuantitatif sebab pendekatan yang digunakan di dalam

penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisa   data   dan

kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran,

perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif karena bertujuan membuat pencanderaan/ lukisan/ deskripsi

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu

secara sistematik, faktual dan teliti. Sedangkan dikatakan sebagai penelitian

asosiatif karena penelitian ini menghubungkan dua variabel atau lebih2.

1 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) cet ke-4, h.105
2John W. Eest. 1982. Metodologi Penelitian an Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional. h. 117.
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B. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam. Sementara

Obyek penelitiannya adalah Pengaruh Kemampuan Dan Motivasi kerja guru

Terhadap Komitmen Kerja Guru di MTs Negeri Se- Kecamatan  Medang

Kampai Kota Dumai.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.3 Menurut Sudjana,4

populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat–

sifatnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang ada Di Mts Se-

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai yang berjumlah 36.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.5 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.”6

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2002), h. 108.

4 Sudjana, Metode Statistik. (Bandung: Transito, 2002), h. 6
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ......., hl 109
6 Ibid, h. 20
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Dalam penelitian ini, semua populasi dijadikan sampel, hal ini untuk

menentukan secara tepat keadaan populasi yang jumlahnya sedikit. Oleh

karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu pencatatan peristiwa/hal-hal atau keterangan-

keterangan sebagian/seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian.7

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ini penulis menggunakan dua

metode pengumpulan data yaitu :

1) Angket

Angket merupakan suatu alat pengumpul informasi dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya.8 Angket ini diberikan kepada para guru untuk memperoleh

data mengenai komitmen kerja di Di Mts Se- Kecamatan Medang

Kampai Kota Dumai.

2) Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis

(dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada hubungannya dengan

penelitian ini.9 Dokumen yang dikumpulkan berupa profil sekolah, data

siswa dan rencana pelaksanaan pembelajaran, hal ini dimaksudkan untuk

memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.

7 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), h. 83

8 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 199
9 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 1, (Yogyakarta : Andi, 2002), h. 133
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E. Teknik Analisa Data.

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil

penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Adapun metode analisis data yang

digunakan adalah :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data

yang didapatkan mengikuti atau mendekati hukum sebaran normal baku dari

Gauss. Disini peneliti menggunakan uji kolmogorov-smirnov satu sampel

dengan SPSS 21.0 for windows, untuk menguji normalitas.

2. 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.10

3. Uji Hipotesis

Hipotesis di sini dapat diuji dengan menggunakan teknik / tes dengan

rumus seperti di bawah ini :

10 Muhammad Nisfiannoor, Pendekatan Statistik Modern Untuk Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba
Humanika, 2009), h. 91-103
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Keterangan =
t = harga student pada obsservasi yang akan diuji taraf

signifikansinya.
x1, x2 = mean = rata-rata
S12, S22 = varian
n1, n2 = jumlah sampel

F. Analisis Lebih Lanjut

Setelah hasil penelitian diperoleh, kemudian dikonsultasikan dengan tabel

taraf signiflkansi 1% atau pada taraf signiflkansi 5%. Bila nilai t yang

diperoleh (t0) lebih besar daripada t yang ada dalam tabel, maka t yang

diperoleh adalah signifikan, berarti hipotesis ditcrima. Namun bila t yang

diperoleh (t0) lebih kecil dari nilai t yang ada dalam tabel, maka t yang

diperoleh adalan non signifikan, berarti hipotesis ditolak.


