
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, Arikunto (2013:12) menjelaskan bahwa kuantitatif adalah 

pendekatan dengan menggunakan analisis statistik dari pengumpulan 

data, penafsiran data,  serta penampilan hasil.  

 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian merupakan dasar bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

korelasional. Menurut Sukardi (2007: 166) penelitian korelasional 

merupakan suatu penelitian yang menyertakan aktivitas pengumpulan 

data antara dua variabel atau lebih, oleh karena itu nantinya dapat 

diketahui dari data yang diperoleh yang telah dianalisis mengenai 

seberapa besar hubungan profesionalisme guru dengan motivasi belajar 

agama siswa. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-

Munawwaroh  Malang yaitu suatu  lembaga pendidikan formal yang berada 

tepat di Kota Malang. Beralamat di  Jl. KH. Sofyan Yusuf 32 Kedung-



Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih sasaran 

penelitian tersebut karena Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-

Munawwaroh Malang merupakan lembaga terpadu yang di dalamnya terdapat 

sekolah formal yakni, MTs dan MA Muhammadiyah 2 Malang dan sekolah 

berbasis agama dengan dua metode pengajaran dari gontor dan depag serta 

menerapkan program terpadu, dengan titik berat menuju sekolah unggul di 

bidang imtaq–imtek, serta bersandar nasional dan mengarah ke  standar 

interenasional. Tiga keunggulan yang telah dicapai adalah unggul di bidang 

agama, komunikasi dalam dua bahasa (Arab dan Inggris), dan bersaing di 

bidang sains dan teknologi. 

 

C. Sumber Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini data 

premiernya ialah angket (kuesioner) profesionalisme guru dan motivasi 

belajar agama siswa. 

2. Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buka, catatan, bukti 

yang telah ada baik arsip yang dipublikasikan maupn yang tidak 

dipublikasikan secara umum. Data sekunder dalam penelitian ini ialah 

buku dan arsip yang telah ada. 



D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi sangat penting dalam penelitian untuk menyebutkan 

suatu objek. Sugiono (2016:177) menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi terdapat atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan spesifik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di gali dan 

dipelajari kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut 

Setyosari (2015:221) menegaskan bahwasannya populasi merupakan satu 

kesatuan dari objek, orang, peristiwa, atau sejenisnya yang menjadi titik 

fokus kajian dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwaroh 

Malang. 

 

2. Sampel 

Arikunto (2013:174) menyatakan bahwa sampel penelitian adalah 

sebagian atau wakil dari kumpulan populasi yang diteliti. Sedangkan 

sampel penelitian menurut Sugiono (2016:118) adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang ada pada populasi tersebut. 

Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IX, X, XI, 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwaroh 

Malang. Sampel penelitian ini sebanyak 31 orang siswa, dengan alasan 

populasi dibawah 100 maka sampel diambil dari keseluruhan populasi 

sehingga disebut penelitian populasi. 



Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

nonprobability yaitu sampel jenuh atau juga sering disebut total 

sampling. Sugiyono (2016:124) menyatakan bahwa sampel jenuh 

merupakan teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh 

anggota populasi sebagai responden atau sampel. Adapun penggunaan 

teknik ini berlaku jika populasi relatif sedikit. 

Dengan menggunakan teknik sampel jenuh diharapkan hasilnya 

sesuai dengan nilai sesungguhnya yang diharapkan dan memperkecil 

kesalahan terhadap nilai populasi. 

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX, X, dan XI 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwaroh 

Malang yang berjumlah 31 siswa. 

 

E. Variabel Penelitian dan Devinisi Oprasional 

1. Variabel Penelitian 

Arikunto (2013:27) menjelaskan variabel penelitian adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelian. Adapun 

variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu veriabel bebas (independen 

variabel) dan variabel terikat (dependen variabel). Profesionalisme guru 

merupakan variabel bebas atau variabel (X), sedangkan motivasi belajar 

agama siswa variabel terikat atau variabel (Y). 

2. Devinisi Oprasional 

a) Profesionalisme guru 



Profesionaliseme guru dalam penelitian ini adalah orang yang 

mempunyai keahlian dan kemampuan yang spesifik dalam bidang 

keguruan, sehingga guru mampu melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Adapun indikator 

dari profesionalisme guru adalah: 

1) Kompetensi pedagogik 

2) Kompetensi Kepribadian 

3) Kompetensi profsional 

4) Kompetensi sosial 

b) Motivasi Belajar Agama Siswa 

Motivasi belajar merupakan suatu keinginan atau dorongan 

yang timbul dalam diri seseorang baik secara sadar maupun tidak 

sadar yang merupakan sebagai akibat dari pengalaman atau latihan 

untuk melakukan suatu perubahan tingkah laku kearah lebih baik 

guna mencapai tujuan tertentu. Hamzah (2007:27) menyebutkan 

beberapa indikator dari motivasi belajar adalah: 

1) Adanya hastrat dan keinginan belajar 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4) Adanya penghargaan dalam belajar 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6) Adanya lingkungan yang kondusif 



Data profesionalionalisme guru dan motivasi belajar agama 

siswa digali dengan mengajukan pernyataan  dengan menggunakan 

skala likert. 

F. Hipotesis 

Dalam hal ini, hipotesis yang diajukan untuk menguji data yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis alternatif (ha) 

Hipotesis alernatif (hipotesis kerja) menyatakan bahwa adanya pengaruh 

antara variable X dan variabel Y (Mulyadi, 2014:50). Dengan demikian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: “terdapat hubungan Antara 

Profesionalisme Guru Dengan Motivasi Belajar Siswa Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwaroh Malang”. 

2. Hipotesis nihil (H0) 

Hipotesis yang bersifat obyektif, menyatkan “bahwa tidak ada hubungan 

antara profesionalime guru dengan motivasi belajar agama siswa 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwaroh”. 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan metode yang relevan dalam penelitian ini dan 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai metode pengumpulan data melalui 

adanya pengamatan secara langsung dengan dilakukannya pencatatan 

sistematik fenomenal yang diselidiki. Menurut hadi dalam Sugiyono 



(2016:203) suatu proses yang tersusun dengan proses yang kompleks dari 

proses biologis dan psikologis. 

Metode observasi ini digunakan dengan menggunakan alat bantu 

observasi yaitu: buku catatan dan check list yang berisi objek yang perlu 

mendapat perhatian lebih dalam pengamatan  untuk memperoleh 

informasi mengenai kegiatan pembelajaran di kelas secara langsung yang 

berkaitan dengan profesionalisme guru dengan empat kompetensi yaitu: 

Kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial beserta 

motivasi belajar agama siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Al-Munawwaroh. 

2. Metode Angket (kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan satu dari banyak metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Siregar 

(2013:44) menyatakan bahwa angket atau kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan suatu informasi yang dapat dianalisis, bertujuan 

mempelajari sikap-sikap, keyakinan, prilaku dan karakteristik 

sekumpulan orang dalam populasi, yang bisa terpengaruh terhadap 

sistem yang telah ada.  

Angket untuk penelitian ini dibuat dengan menggunakan skala 

likert. Sugiyono (2016:93) menjelaskan skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Skala ini akan mengurai variabel menjadi 

indikator variabel yang kemudian dijadikan tolak ukur menyusun 

instrumen pernyataan atau pertanyaan. Penelitian ini menggunakan 



pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah tanpa 

ada pilihan jawaban yang netral untuk menghindari keragu-raguan dari 

responden. 

Peneliti menggunakan metode kuisioner atau angket dalam 

pengumpulan data dilapangan untuk mengetahui tentang profesioalisme 

guru yang terdiri dari empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial 

dan motivasi belajar agama siswa.  

Tabel .1 

Skala Likert 

No Pilihan Profesionalisme Guru 
Pilihan Motivasi 

Belajar Siswa 
Skor 

1 Selalu Selalu 4 

2 Sering Sering 3 

3 Kadang-kadang Kadang-kadang 2 

4 Tidak Pernah Tidak Pernah 1 

 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan rekapan peristiwa yang telah berlalu. 

Dokumentasi menurut Arikunto (2013: 135) merupakan teknik yang 

dipakai untuk menggali data tentang hal-hal atau berupa catatan, 

transkip, buku surat kabar, majalah, dokumen, notulen rapat, peraturan-

peraturan dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk 



menggali data yang meliputi, keadaan guru dan data-data lain yang 

mendukung dalam penelitian 

 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian perlu menggunakan kisi-kisi instrumen untuk 

memudahkan penyusunan instrumen. Kasmadi dan Nia (2014:79) 

menjelaskan bahwa Instrumen penelitian merupakan seperangkat alat yang 

penting untuk memperoleh data. Instrumen penelitian berfungsi 

mengungkapkan fakta menjadi data.  

Berikuti ini adalah rancangan kisi-kisi instrumen dari kuesioner 

(angket) profesionalisme guru dan motivasi belajar siswa yang mengacu pada 

empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, 

sosial (lampiran). 

 

I. Uji Coba Instrument Penelitian 

Uji coba instrument sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui validitas dan reabilitas instrumen agar dapat digunakan dalam 

mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2016:121), instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat agar memperoleh 

data yang valid dan reliable. Sebuah butir instrumen dikatakan valid apabila 

koefisien rxy yang diperoleh lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 

5%. Perolehan harga r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel maka butir 



instrumen dianggap valid. Sedangkan jika harga r hitung lebih kecil dari r 

tabel maka butir instrumen dianggap tidak valid. 

1. Uji Validitas  

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan 

rumus product moment dan dibantu dengan program SPSS 23. for 

Macbook yang dikemukakan oleh Pearson (Suharsimi Arikunto, 2010: 

213) 

𝑟!" =
𝑁 𝑋𝑌 − 𝑋 𝑌

𝑁 𝑋! − 𝑋 ! 𝑁 𝑌! − 𝑌 !
 

keterangan : 

𝑟!" = koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

N = jumlah subjek 

ΣX = jumlah skor X 

ΣY  = jumlah skor Y 

ΣXY = jumlah perkalian antara X dan Y  

𝛴𝑋!  = jumlah X kuadrat 

𝛴𝑌! = jumlah Y kuadrat 

Setelah diperoleh 𝑟!"  kemudian dikonsultasikan dengan harga 

kritik product moment apabila 𝑟!"  > 𝑟 table maka dikatakan butir soal 

itu valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas  bertujuan untuk memastikan bahwa instrument dari 

angket (questioner) yang digunakan dapat dipercaya untuk mencari 

menggali data atau tidak. Sugiyono, (2008). Pengujian reliabilitas 



dilakukan dengan menggunakan koofesien cronbach’s alpha dengan 

bantuan program SPSS 23. for Macbook: 

 

𝒓𝒊 =
𝒌

𝒌− 𝟏 𝟏−
𝒂𝟐𝒃
𝒂𝟐𝒕  

 

Keterangan: 

𝑟!!  = reliabilitas instrumen 

𝑘  = banyaknya butir soal 

𝑎!𝑏  = jumlah varians butir 

𝑎!𝑡  = varians total  

 

J. Uji Liner 

Uji linier digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Pengujian linier ini 

menggunakan rumus regresi linier sederhana dan dibantu program SPSS 23. 

for Macbook. Sugiono (2016:261) menyatakan rumus untuk uji regresi 

sederhana adalah sebagai berikut.  

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan 

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a =  Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)   

b        =   Angka arah atu koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 



didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah 

garis naik, dan bila bila (-) maka arah garis turun. 

X      = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai   tertentu 

 

K. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan beberapa prasyarat penelitian, kemudian melakukan 

pengujian hipotesis untuk menentukan hubungan antara 2 variabel (gejala) 

yaitu dengan menggunakan korelasi product moment. Rumus korelasi 

Product Moment dan dibantu program SPSS 23. for Macbook sebagai berikut 

: 

 

𝑟!" =
𝑁 𝑋𝑌 − 𝑋 𝑌

𝑁 𝑋! − 𝑋 ! 𝑁 𝑌! − 𝑌 !
 

 

Setelah diketahui koefisien korelasi maka langkah selanjutnya adalah 

memberikan intepretasi terhadap koefisien korelasi tersebut, yaitu dengan 

cara dikonsultasikan pada table r product moment. Langkahnya sebagai 

berikut  

a. Mencari df (degree of freedom). 

 

𝑑𝑓 = 𝑁 − 𝑛𝑟 

 

Keterangan : 

N = Number of case 

nr = banyak variabel yang di korelasikan 



b. Berkonsultasi dengan nilai r pada tabel product moment. 

c. Membandingkan r hasil perhitungan dengan nilai r tabel, dengan 

ketentuan:  

1) Jika r hitung ≥ r tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

2) Jika r hitung ≤ r tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

L. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang signifikan antara profesionalisme guru yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial dengan motivasi belajar agama siswa Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Munawwaroh Malang, maka peneliti 

menggunakan rumus Pearson Product Moment. Peneliti menggunakan teknik 

ini karena untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dengan hasil 

yang sifatnya kuantitatif. 

Peneliti menggunakan rumus Pearson Product Moment yang 

dikemukakan oleh Pearson Arikunto, (2010:213) setelah mengetahui keadaan 

profesionalisme guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan motivasi belajar 

agama siswa pada setiap itemnya. Berikut adalah rumus Pearson Product 

Moment 

𝑟!" = 𝑟!" =
𝑁 𝑋𝑌 − 𝑋 𝑌

𝑁 𝑋! − 𝑋 ! 𝑁 𝑌! − 𝑌 !
 



 

keterangan : 

𝑟!" = koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

N = jumlah subjek 

ΣX = jumlah skor X 

ΣY  = jumlah skor Y 

ΣXY = jumlah perkalian antara X dan Y  

𝛴𝑋!  = jumlah X kuadrat 

𝛴𝑌! = jumlah Y kuadrat 

Setelah diketahui koefisien korelasi maka langkah selanjutnya 

adalah memberikan intepretasi terhadap koefisien korelasi tersebut, yaitu 

dengan cara dikonsultasikan pada table r product moment. Langkahnya 

sebagai berikut  

d. Mencari df (degree of freedom). 

𝑑𝑓 = 𝑁 − 𝑛𝑟 

 

Keterangan : 

N = Number of case 

nr = banyak variabel yang di korelasikan 

e. Berkonsultasi dengan nilai r pada tabel product moment. 

f. Membandingkan r hasil perhitungan dengan nilai r tabel, dengan 

ketentuan:  

1) Jika r hitung ≥ r tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

2) Jika r hitung ≤ r tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 



 

Tabel. 2 

Pedoman Interpretasi koefesien Korelasi 

Interval koefesien Tngkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
Antara variabel X dan variabel Y 

tidak terdapat korelasi 

0,20 – 0,399 
Antara variabel X dan variabel Y 

korelasi lemah 

0,40 – 0,599 
Antara variabel X dan variabel Y 

korelasi sedang 

0,60 – 0,799 
Antara variabel X dan variabel Y 

korelasi kuat  

0,80 – 0,199 
Antara variabel X dan Variabel Y 

korelasi sempurna 

	


