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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

adalah suatu pendekatan yang bersifat konkrit/empisis, obyektif, terukur, rasional, 

dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian yang 

digunakan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 

2014: 7). Artinya, sebagian besar dari data penelitian ini berbentuk angka. 

Penelitian tentang pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan motivasi 

belajar siswa di SMP Muhammadiyah 1 Malang ini termasuk jenis metode 

penelitian kuantitatif kausal. Kuantitatif kausal adalah hubungan yang bersifat 

sebab akibat. Jadi penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel 

independen (variabel yang mempengaruhi) dan juga variabel dependen (variabel 

yang dipengaruhi). 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Malang yang 

beralamat di Jalan. Brigjend Slamet Riadi No. 134, Oro-oro Dowo, Klojen, Kota 

Malang, Jawa Timur. Waktu penelitian ini akan di laksanakan pada bulan maret 

sampai bulan april 2017. 
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3.3. Prosedur Penelitian 

 Secara umum, penelitian ini dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu, 

persiapan, pelaksanaan dan analisa/pengujian data. Persiapan dilakukan oleh 

peneliti dengan menentukan variabel penelitian yang akan diteliti dan dengan 

landasan teori yang tepat, kemudian menentukan alat ukur atau instrumen yang 

akan digunakan dalam penelitian. 

 Setelah tahap persiapan, peneliti memulai penelitian dengan mengurus 

perizinan dan melakukan pengambilan data terhadap siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 1 Malang dengan cara, peneliti langsung mendatangi sekolah 

SMP Muhammadiyah 1 Malang, yang di mana surat perizinannya sudah 

didapatkan dari fakultas, kemudian peneliti menjelaskan kriteria subjek yang 

sudah ditentukan sebelumnya kepada pihak sekolah. 

 Setelah data terkumpul peneliti menggunakan pengujian data 

menggunakan program SPSS versi 20 untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

teman sebaya terhadap motivasi belajar. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut (Indrawan dan Yaniawati,2014: 93) adalah 

keseluruhan elemen atau objek yang akan ditarik kesimpulaya. Sedangkan 

Sugiyono (2014: 80) menyatakan populasi merupakan “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau juga subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
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Populasi dalam penelitian ini melibatkan seluruh siswa aktif kelas 

VII, VIII, IX SMP Muhammadiyah 1 Malang tahun ajaran 2016/2017 

yang masing-masing terbagi atas tiga kelas. 

2. Sampel  

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi”. “Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi karena keterbatasan waktu dan tenaga, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi 

(Sugiyono, 2014: 81)”. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIIIA SMP Muhammadiyah 1 Malang. Adapun kriterianya yaitu dari tiga 

kelas jumlah keseluruhan kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

peneliti hanya mengambil data sampeldari siswa aktif kelas VIIIA SMP 

Muhammadiyah 1 Malang tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sampling kuota (Quota 

Sampling).“Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari 

populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang di 

inginkan”(Sugiyono, 2014: 85). Teknik ini termasuk dalam jenis 

Nonprobability Sampling, di mana semua populasi tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi responden. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat di tarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2014: 38)”. Dalam penelitian ini ada terdapat dua variabel, yaitu 

variabel bebas (x) dan variabel terikat (y). 
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1. Variabel Bebas (Independent Variabel). 

Variabel bebas(Independent Variabel) adalah “variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya 

variabeldependen (terikat)”. Yang merupakan variabel bebas (x) dalam 

penelitian ini adalah teman sebaya. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel). 

Variabel terikat (Dependent Variabel)adalah “variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. 

Yang merupakan variabel terikat (y) dalam penelitian ini adalah motivasi 

belajar. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Kuesioner (Angket) 

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responder untuk dijawab” (Sugiyono, 2014: 

132). Kuesioner merupakan “teknik pengumpulan data yang efisien 

jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan di ukur dan tahu apa 

yang diharapkan dari responden”. Angket ini digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai pengaruh Teman Sebaya terhadap 

perkembangan motivasi belajar siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 1 Malang tahun ajaran 2016/2017. 
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2. Observasi 

“Observasi adalah metode pengumpulan data, dengan cara 

melakukan pengamatan tehadap objek penelitian”. “Teknik observasi ini 

mengharuskan peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

objek penelitian, tanpa melakuakan  intervensi terhadap keadaan dan 

kejadian yang terjadi pada objek”. Jadi peneliti benar-benar berperan 

sebagai pengamat (observer). Melaluai pengamatan ini peneliti langsung 

turun lapangan guna mengetahuai data tentang pengaruh teman sebaya 

terhadap motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

3. Dokumentasi 

“Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpilkan data 

mengenai responder dalam bentuk catatan, buku, transkip, surat kabar, 

agenda, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger dan lain-lain 

(Arikunto, 2013: 206)”. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data mengenai variabel terikat yang sedang diteliti yaitu motivasi 

belajar siswa kelas VIII ASMP Muhammadiyah 1 Malang. 

 

3.7. Instrumen Penelitian 

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam atau sosial yang diamati, yang mana semua fenomena ini disebut 

variabel penelitian” (Sugiyono, 2014: 102). “Jadi instrumen penelitian merupakan 

alat yang dipakai untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan peneliti dalam 

penelitiannya”. Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan jumlah variabel 

yang akan di teliti. 
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“Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh informasi tentang motivasi belajar siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 1 Malang adalah dokumentasi”. 

“Instrumen berupa angket atau koesioner digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang pergaulan kelompok teman sebaya”. Angket berisi beberapa 

butir pertanyaan untuk di jawab oleh siswa. “Angket yang digunakan adalah 

angket tertutup, yaitu angket yang telah di lengkapi alternatif jawaban sehingga 

responden tinggal memilih jawaba yang telah tersedia”. 

 

3.8. Teknik Analisis Data  

1. Uji Persyaratan Analisis 

a. Perhitungan Normalitas 

“Perhitungan normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah suara sebaran data normal atau tidak”. “Penelitian ini 

dilakukan dengan mode skewnees, caranya yaitu dengan 

menghitung terlebih dahulu rasio skewnees dengan perhitungan 

skewnees/standar erorr of skewnws, bila rasio skewnees antara -2 

sampai denga 2 maka distribusi data normal (Prayitno, 2012: 44)”. 

b. Perhitungan linearitas  

“Perhitungan linearitas digunakan untuk mengetahui 

apakah hubungan dua variabel linier”. “Hubungan linier yang 

ditandai dengan adanya kenaikan skor pada suatu variabel diikuti 

kenaikan pula pada variabel lainnya” (Alief, 2013). 
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2. Pengujian Hipotesis. 

Peneliti menggunanakan rumus korelasi product-moment untuk 

menguji hipotesis. “Yang mana (x) sebagai data-data variabel teman 

sebaya, dan (y) sebagai data-data variabel motivasi belajar”. Teknik 

korelasi produk-moment adalah teknik korelasi tunggal yang di 

gunakan untuk mencari koefisiensi korelasi antara data interval dan 

interval lainya (Bungin, 2008: 195). 


