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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan 

analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.72 Penelitian kuantitatif ditujukan untuk penelitian yang telah jelas 

permasalahannya dan dilakukan untuk populasi yang jumlahnya banyak. 

Penelitian ini lebih sesuai untuk menguji teori atau hipotesis yang bersifat 

parametric.73 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mencari hubungan sebab akibat antara variabel yang sengaja diadakan 

terhadap variabel di luar variabel yang diteliti.74 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti ingin 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengetahui terdapat 

atau tidaknya pengaruh antara penerapan model cooperative learning tipe 

STAD (Student Teams Achievement Division) dengan peningkatan motivasi 

72 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

hal. 8 
73 Sofian Effendi dan Tukiran, Metode Penelitian Survei (cet. 10, Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 

9 
74 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (cet.2, Yogyakarta: UGM Press, 

1996), hal. 130  
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belajar siswa di SD Negeri III Sidorejo Kabupaten Banyuwangi. Untuk 

memperoleh data penelitian tersebut, peneliti memilih jenis penelitian 

eksperimen dengan menerapkan model cooperative learning tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam kelas VI di SD Negeri III Sidorejo. 

 

B. Format Penelitian 

Format penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu format 

eksplanasi. Penelitian dengan format eksplanasi dapat dilakukan melalui 

survey dan eksperimen. Format penelitian eksplanasi ini digunakan untuk 

menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau 

menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan 

variabel yang lain menggunakan analisis statistik inferensial.  

Terdapat dua variabel utama yang menjadi perhatian eksplanasi 

eksperimen, yaitu variabel yang tidak dimanipulasi dan variabel yang 

dimanipulasi. Variabel yang tidak dimanipulasi adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi atau memanipulasi variabel lain. Sementara variabel yang 

dimanipulasi adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.75 Adapun 

variabel yang tidak dimanipulasi dalam penelitian ini yaitu model cooperative 

learning tipe STAD (Student Teams Achievement Division), sedangkan 

variabel yang dimanipulasi adalah motivasi belajar.   

 

                                                           
75 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 38-39 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri III Sidorejo yang terletak di Dusun 

Gumukrejo, RT. 07 RW. 01, Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, 

Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di 

sekolah ini karena di sekolah ini belum pernah menerapkan model 

pembelajaran STAD (Student Teams Achievement Division) terutama pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti 

dalam ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.76 Populasi atau objek 

penelitian dapat berupa manusia, nilai, peristiwa, dan sebagainya.77 Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri III Sidorejo. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Apa yang dipelajari dan diambil dari sampel tersebut dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi 

harus representative (mewakili).78 Adapun sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri III Sidorejo. 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

                                                           
76 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi (cet. 3, 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 116 
77 Bungin, Op.Cit., hal. 99  
78 Sugiono, Op.Cit., hal. 81  
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.79 Teknik sampling ini 

digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan 

penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.80 

Melalui teknik pengambil sampel ini, maka sampel yang dipilih adalah siswa 

kelas VI SD Negeri III Sidorejo yang beragama Islam.  

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Macam-macam variabel 

dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Variabel independen  

Variabel independen juga disebut sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan variabel bebas. 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).81 Adapun variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah model 

cooperative learning tipe STAD (Student Teams Achievement Division). 

2. Variabel dependen  

Variabel dependen disebut juga variable output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari 

                                                           
79 Ibid, hal. 85 
80 Bungin, Op.Cit., hal. 115 
81 Sugiono, Op.Cit., hal. 38 



54 
 

adanya variabel bebas.82 Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah 

motivasi belajar siswa. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang telah ditetapkan, dimana rumusan masalah penelitian 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 

yang sebenarnya (empiric).83 Berdasarkan operasional rumusan, hipotesis 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Hipotesis Nihil (Ho) adalah hipotesis yang memiliki statement bahwa 

tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y yang akan diteliti, 

atau variabel independen (X) tidak mempengaruhi variabel dependen 

(Y).84 Adapun hipotesis nihil dalam penelitian ini yaitu “tidak terdapat 

pengaruh antara penggunaan model cooperative learning tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) terhadap peningkatan motivasi 

belajar siswa di SD Negeri III Sidorejo. 

b. Hipotesis Alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan adanya 

hubungan yang berarti atau adanya signifikansi hubungan antara variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y).85 Adapun hipotesis alternatif 

dalam penelitian ini yaitu “terdapat pengaruh yang signifikan antara 

                                                           
82 Ibid, hal. 39 
83 Ibid, hal. 64 
84 Bungin, Op.Cit., hal.79 
85 Sugiono, Op.Cit., hal. 80 
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penerapan model cooperative learning tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di 

SD Negeri III Sidorejo. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistemik terhadap gejala yang timbul pada objek penelitian.86 Teknik 

pengumpulan data melalui  observasi digunakan apabila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar.87 

Adapun observasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

mengamati kegiatan objek di lapangan. Observasi ini tujukan kepada: 

a. Guru PAI 

Observasi dilakukan kepada guru PAI karena guru lebih mengetahui 

bagaimana jalannya proses pembelajaran. Observasi ini bertujuan 

untuk memperoleh data mengenai penerapan model pembelajaran 

yang dilakukan guru. 

 

 

                                                           
86 Zuriah, Penelitian Tindakan…, Op.Cit., hal. 122 
87 Sugiono, Op.Cit., hal. 145 
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b. Siswa  

Siswa merupakan objek utama dalam penelitian ini, karena siswa 

adalah orang yang menerima dan merasakan penerapan model 

pembelajaran. Observasi pada siswa bertujuan untuk mengetahui 

respon atau tanggapan siswa terhadap model pembelajaran yang 

telah diterapkan oleh guru. 

2. Kuesioner (angket) 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara memberikan daftar pertanyaan maupun pernyataan secara tertulis 

untuk dijawab oleh responden. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

informasi mengenai diri responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan yang bersifat tertutup maupun terbuka.88 Angket dalam 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data berupa 

jawaban atau respon dari siswa terhadap pernyataan tentang motivasi 

belajar siswa.  

Angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan dalam mengukur sikap, persepsi, minat, dan motivasi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena.89 

 

 

 

                                                           
88 Nurul Zuriah, Penelitian Tindakan (Action Research): Dalam Bidang Pendidikan dan 

Sosial (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal. 132  
89 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (cet. 3, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal. 242  
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H. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan uji validitas 

terhadap instrumen penelitian. Validitas adalah tingkat di mana suatu tes 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, sejauhmana ketepatan dan 

kecermatan suatu instrument penelitian dalam melaksanakan fungsi 

ukurnya.90 Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang 

valid memiliki validitas yang rendah. 91 

 Untuk menghitung tingkat kevalidan suatu data digunakan rumus 

pearson product moment sebagai berikut:92 

 rxy =     N ∑ XY – (∑ X) (∑ Y) 

√ {N ∑X2 – (∑X)2} {N ∑Y2 – (∑Y)2} 

rxy = Koefisien korelasi 

 X  = Jumlah skor item 

 Y  = Jumlah skor seluruh item 

 N  = Jumlah responden 

 

 

 

 

                                                           
90 Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 

hal. 32 
91 Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hal. 73  
92 Ibid, hal.73 
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I. Teknik Analisis Data 

1. Penskoran 

Penskoran adalah cara atau proses dalam pemberian skor.93 

Penskoran dalam penelitian ini diperoleh melalui angket motivasi belajar 

yang dibagikan kepada siswa. Penghitungan skor angket dilakukan 

dengan menggunakan skala Likert.  

Skala Likert merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang mengenai suatu fenomena sosial. 

Melalui skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan.94 

Jawaban dalam instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

a. Sangat setuju digunakan skor  : 4 

b. Setuju digunakan skor  : 3 

c. Kurang setuju digunakan skor : 2 

d. Tidak setuju digunakan skor : 1   

2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

uji t (T-Test). Uji t adalah alat tes statistik yang digunakan untuk menguji 

kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil.95  

 

                                                           
93 https://kbbi.web.id/skor, diakses pada 19 Mei 2017 pukul 08.10 WIB   
94 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (cet. 4, Bandung: Alfabeta, 2002), hal. 86 
95 Agus Purwadi, Buku Ajar Statistika Pendidikan FAI UMM (2014), hal. 87 

https://kbbi.web.id/skor
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MD 

Rumus yang digunakan: t =  

SEMD 

Dimana t   = nilai T-Test 

 MD = Mean Difference, yang dirumuskan dengan: 

   ∑ D 

  MD =  

     N 

 (D adalah beda selisih antara variabel I dan variabel II) 

SEMD = Standart Error dari MD, yang rumusnya adalah: 

        SDD 

SEMD = 

  √ (N-1) 

SDD = Standart Deviasi dari perbedaan antara skor variabel I dan 

skor variabel II, yang dirumuskan dengan: 

                  ∑ D2    ∑ D 

SDD =  √ [         - (  )2 ] 

N       N 

 

Pemberian interpretasi terhadap harga t, dapat dilakukan dengan 

mencari harga db terlebih dahulu, dengan menggunakan rumus db = N – 1. 

Selanjutnya, mengkonfirmasikannya dengan t-tabel melalui taraf 

signifikansi 5%. Setelah itu, membandingkan harga t-hitung terhadap t-tabel 
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dengan mengubah harga (-) menjadi (+). Kemudian, interpretasi dilakukan 

menggunakan pedoman, sebagai berikut:96 

Ho ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung > t-tabel 

Ha diterima, jika t-hitung < t-tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Ibid, hal. 90 


