
 

43 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan 

penelitian kuantitatif 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2018 : 8) 

 

2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenis permasalahan yang ada pada judul penelitian, maka 

peneliti menggunakan jenis penelitian korelasi, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua 

variabel. Jenis penelitian ini untuk mengetahui pengaruh gaya belajar (X) 

terhadap hasil belajar (Y) 

 

3. Format Penelitian 

Format yang digunakan dalam penelitian ini adalah format eksplanasi. 

Tujuan dari penelitian format eksplanasi untuk menjelaskan korelasi antar 

variabel yang dihipotesiskan, yakni variabel X (gaya belajar) terhadap 
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variabel Y (hasil belajar siswa). Pada penelitian ini, data-data yang diperlukan 

dengan mengedarkan angket secara tertulis dan diisi sendiri oleh informan 

atau subyek peneliti secara langsung untuk diolah (Sugiyono, 2018 : 11) 

 

B. Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian pada penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas VIII A, 

VIII B dan VIII C di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di SMP Muhammadiyah 1 Malang Jl. Brigjen S. 

Riadi no. 134 Klojen Kota Malang ( 0341571010 ). SMP Muhammadiyah 1 

Malang ini mempunyai sisi keistimewaan, yaitu mengedepankan kedisiplinan, 

ketertiban, kerapian, maupun menerapkan nilai-nilai keagamaan, setiap pagi 

sebelum memulai pelajaran semua siswa dan siswinya melakukan sholat dhuha 

berjamaah, serta sholat dzuhur dan ashar dilaksanakan secara berjamaah dengan 

para siswa dan siswi. Peneliti melakukan penelitian pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas IX SMP Muhammadiyah 1 

Malang 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian maka tentu diperlukan populasi 

(objek penelitian). Sugiyono dalam bukunya mengatakan: Dalam penelitian 

kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
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obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono, 2018 : 80) 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMP 

Muhammadiyah 1 Malang, namun pada penelitian ini di khususkan pada 

peserta didik kelas VIII A, VIII B dan VIII C 

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel adalah sebahagian dari jumlah atau wakil populasi yang 

akan diteliti mengingat keterbatasan waktu dan dana, maka dalam hal ini 

tehnik yang peneliti gunakan adalah mengambil sampel untuk mewakili 

populasi yang akan diteliti. (Sugiyono, 2018 : 81) 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik random 

sampling yaitu dengan alasan bahwa sebuah sampel yang akan diambil 

sedemikian rupa dari sebuah populasi akan mempunyai peluang yang sama 

dan bebas untuk dipilih kedalah sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VIII A, VIII B dan VIII C 

E. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

Sampling Jenuh, teknik sampling jenuh ini dimaksudkan untuk menetukan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena populasi yang 

relatif kecil. (Sugiyono, 2018 : 82) 
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F. Variabel 

Variabel adalah sebagai atribut seseorang atau obyek, yang mempunyai 

variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang 

lain. (Sugiyono, 2018 : 82). Variabel dalam penelitian ini terdiridari beberapa 

variabel yaitu: 

 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan adanya 

variabel independent. (Sugiyono, 2018 : 82). Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah gaya belajar peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

 

2. Variabel Terikat 

Sedangkan variabel independent adalah varibel yang mempengaruhi 

variabel dependent. (Sugiyono, 2018 : 82). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

 

 

G. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

 

1. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang laporan 
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tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Angket merupakan suatu 

daftar pertanyaan atau isian yang sudah terdapat jawabannya yang ditentukan.  

Angket ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar yang 

dimiliki oleh siswa  

Angket pada penelitian ini diberikan siswa untuk mengetahui berbagai 

macam gaya belajar siswa, menggunakan empat alternatif jawaban yaitu 

dengan memberi skor yaitu : 

a. Sangat tidak setuju = 1 

b. Tidak setuju = 2 

c. Setuju = 3 

d. Sangat setuju = 4 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi ini dilakukan untuk mencari data-data yang sesuai, seperti 

dokumen-dokumen siswa yang berupa: 

a. Nilai hasil belajar siswa 

b. Daftar nama-nama siswa yang akan dijadikan objek penelitian  

c. Profil sekolah 

 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Setelah membuat kuesioner (instrumen penelitian) langkah selanjutnya 

untuk menguji apakah kuesioner yang dibuat tersebut valid atau tidak. Ada 
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beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui kuesioner yang 

digunakan sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur yaitu :  

r hitung  
  (    ) (  )(  )

{√      (  ) }*      (  ) +
 

dimana: 

r hitung : Koefisien korelasi 

Ʃ Xi    : Jumlah Skor item 

Ʃ Yi    : Jumlah skor total (seluruh item) 

n         : Jumlah responden 

selanjutnya dihitung dengan Uji-T dengan rumus : 

Thitung : 
  √   

    
 

Diamana: 

t : nilai t hitung 

r : koefisien korelasi rhitung 

n : jumlah responden 

distribusi (Ttabel) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = N-2)  

kaidah keputusannya: 

Jika thitung > ttabel berarti soal tersebut valid 

Jika thitung < ttabel berarti soal tersebut tidak valid 

 

2. Uji Reliabilitas 

Sedangkan untuk menguji reabilitas rumus yang digunakan adalah  

rhitung 
 (    ) (  )(  )

{√      (  ) }*      (  ) +
 

dimana: 
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rhitung : koefisien korelasi 

Ʃ Xi   : jumlah skor item b 

Ʃ Yi   : jumlah skor total  

N       : jumlah responden 

Selanjutnya dihitung dengan tes Spearman Brown dengan rumus: 

r11 
    

    
 

dimana: 

r11 : koefisien reabilitas internal seluruh item 

rb    : korelasi product moment antara belahan (ganjil-genap) atau awal-akhir 

 

I. Analisa Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisa korelasi kontingensi, 

dengan rumus sebagai berikut. (Agus Purwadi, 2014 : 73-74): 

χ²  
(     ) 

  
 

Di mana, fₒ = frekuensi observasi (frekuensi empiris); fₑ = frekuensi harapan 

Setelah pengujian statistika Chi Kuadrat ini di maksud untuk mengetahui 

lebih lanjut tingkat hubungan atau tingkat korelasi antara dua variabel, dilakukan 

pengujian statistika dengan menggunakan Korelasi Koefisien Kontingensi, adapun 

rumusnya sebagai berikut: 

C √
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Di mana χ² = harga Chi Kuadrat, dan N = Jumlah Responden ( Number of 

Cases) 

Untuk memberikan interpretasi, harga C harus diubah terlebih dahulu menjadi 

korelasi Phi (φ), dengan rumus: 

φ 
 

√(    )
 

Kemudian harga phi (φ) yang di dapat di konsultasikan dengan nilai tabel 

korelasi (r) Product Moment, dengan terlih dahulu menentukan taraf signifikansi 

(α) dan derajat bebas (db) = N – b ( b = jumlah baris) 

Kriteria uji statistikanya: 

- Tolak H0, jika φ > r tabel 

- Terima H0, jika φ < r tabel  

 

 

 

 

Keterangan: 

 ̅  = Rata-Rata Skor 

Sd = Standar Deviasi  

 

Ketentuan Kategorisasi 

Tinggi : Bila [skor/nilai > ( �̅� + sd)] 

Sedang : Bila [( �̅� + sd) > skor/nilai  > ( �̅� - sd)] 

Rendah : Bila [ skor/nilai < ( �̅� - sd) 
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Contoh tabel kontingensi 3x3 tentang pengaruh gaya belajar terhadap hasil 

belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang 

 

Tabel 3.1 : Pengaruh Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar 

    Hasil Belajar 

 

Gaya Belajar 

 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 

 

Jumlah 

Visual 3 2 1 6 

Audio 5 13 3 21 

Kinestetik 11 18 8 37 

 19 33 12 64 

 

 


