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BAB III 

METODE PENELITIAN 

       Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis untuk keseluruhan 

kegiatan penelitian. Permasalahan atau pertanyaan penelitian (research question) 

diselesaikan dengan pendekatan metodologis tertentu. Dalam metodologi 

penelitian dipelajari mengenai proses dan tahap suatu kegiatan penelitian ( Kris H. 

Timotius, 2017: 4-5). 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses penemuan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat penemuan 

keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Thoifah, 2015:155).  

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai motode penelitian yang 

berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

intrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

(Sugiyono, 2012: 8).  

 

B. Jenis Penelitian 

    Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif. Tujuan 

penelitian asosiatif dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui adanya 

hubungan “kedisiplinan belajar” (x)  terhadap “capaian prestasi belajar PAI” 

(y) siswa di SMA Negeri 3 Malang.  

Pengertian penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan 

penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi 

untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala 

(Siregar, 2013: 7).  
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C. Format Penelitian 

Format yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

penelitian survey . penelitian  survey adalah salah satu pendekatan 

penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data 

yang luas dan banyak. Dapat juga digunakan untuk mengumpulkan 

informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topic 

atau isu-isu tertentu (Thoifah, 2015: 160).  

 

     Survey dapat dilakukan secara pibadi maupun kelompok serta 

sistematis dan berencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

ada tidaknya hubungan antar veriabel yang dihipotesiskan yaitu variabel x 

(kedisiplinan belajar) terhadap variabel y (capaian prestasi belajar PAI) , maka 

diperlukan pengujian hipotesis dengan alat uji statistika. 

 

D. Sasaran Penelitian  

            Sasaran yang dituju pada penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 

XI SMA Negeri 3 Malang yang beragama Islam karena dalam penelitian ini 

lebih mengarah pada pelajaran pendidikan agama Islam , yang mana 

keseluruhan siswa-siswi yang beragama Islam berjumlah 287 yang terdiri dari 

10 kelas.   

 

E. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti untuk penelitian ini yaitu SMA Negeri 3 

Malang. Lokasi ini dipilih karena SMA Negeri 3 Malang merupakan 

pendidikan formal dan sekolah unggulan yang menarik untuk dijadikan objek 

penelitian pada ranah kedisiplinan siswa. Bukan hanya itu, sekolah tersebut 

merupakan sekolah favorit. Untuk itu, peneliti akan meneliti sejauh mana 

tingkat kedisiplinan siswa di SMA Negeri 3 Malang. 
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F. Pengambilan Responden  

1. Angket  

     Pengambilan responden pada angket penelitian,  peneliti mengambil 

di kelas XI yang keseluruhan berjumlah 287, akan tetapi peneliti hanya 

mengambil 74 responden dan diambil secara acak terdiri dari 10 kelas. 

Peneliti pengambil kelas XI  karena peneliti ingin melihat sejauh mana 

kedisiplinan belajar siswa yang sudah diterapkan disekolah sesuai dengan 

peraturan dan tata tertib yang sudah ditentukan. 

2. Dokumentasi 

  Penelitian yang ke-2 yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

menggunakan dokumentasi, dokumentasi tersebut dilihat dari hasil nilai 

raport  pelajaran Pendidikan Agama Islam  siswa, dari hasil nilai siswa 

dilihat dari tiga ranah yang meliputi: ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Sedangkan responden diambil secara acak bertujuan untuk 

melihat sejauh mana tingkat kedisiplinan belajar terhadap capaian prestasi  

pada pelajaran pendidikan agama Islam siswa di SMA Negeri 3 Malang.  

 

G. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah sekumpulan elemen-elemen atau objek yang 

memiliki informasi yang dicari oleh peneliti dan akan digunakan untuk 

membuat kesimpulan (Amirullah, 2015).  

Menurut Suryani dan Hendriyadi (2015:190) Populasi sebagai 

keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat ingin peneliti 

investigasi. pengertian lain, menjelaskan bahwa populasi merupakan 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
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mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan 

demikian, dapat dinyatakan bahwa populasi adalah sekelompok 

orang, kejadian atau benda, yang dimiliki karakteristik tertentu dan 

dijadikan objek penelitian.   

 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Malang  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk 

diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari 

populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat 

dinyatakan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik 

atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap 

populasi (Suryani dan Hendriyadi, 2015: 192). 

  

Sampel juga dapat diartikan bagaian dari jumlah dan karakteristik 

populasi, apabila populasi besar yang mana peneliti tidak mampu 

mempelajari secara keseluruhan yang disebabkan oleh beberapa hal 

misalnya keterbatasan dana, waktu, tenaga maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Adapun yang dipelajari 

dari sampel tersebut dan kesimpulan yang didapatkan akan diberlakukan 

untuk populasi, akan tetapi sampel yang akan digunakan adalah sampel 

yang betul-betul representatif.  

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu siswa SMA 

Negeri 3 Malang kelas XI dan untuk pengambilan sampel menggunakan 

random sampling dengan cara acak. Sedangkan sampel yang akan di ambil 

yaitu subjek secara individual dari beberapa siswa kelas XI.  
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Berdasarkan pada sasaran yang dituju, maka dapat diambil sampel 

secara acak dengan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus 

slovin yaitu: 

 

  n =       

   Dimana: 

        n = Ukuran sampel 

        N = Populasi (Jumlah siswa kelas XI SMA Negeri 3 Malang) 

        e = Taraf Kesalahan 

   

                 287 

                    n =        

                                         1 + (287 x 0,1) 2 
 

           28700 
             n =  

            387 

 

        n =  74,1 dibulatkan menjadi 74 

 

 Jadi sampel yang digunakan sebanyak 74 responden, dimaksudkan 

agar nantinya mempermudah peneliti dalam melakukan pengolahan data 

serta guna mengantisipasi jika terjadi responden yang kurang relevan. 

 

H. Variabel Penelitian 

Variabel  merupakan pusat perhatian di dalam penelitian kuantitatif. 

Secara singkat, variabel dapat didefinisikan sebagai konsep yang memiliki 

variasi atau memiliki lebih dari satu nilai. Pedoman dalam menentukan 
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variabel yang saling berhubungan adalah proposisi, teori, dan hipotesis 

(Martono, 2014: 59-60).  

Variabel adalah sebuah fenomena (yang berubah-ubah) dengan 

demikian maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa di alam ini yang 

tidak dapat disebut variabel, tinggal tergantung bagaimana kualitas 

variabelnya, yaitu bagaimana bentuk variasi fenomena tersebut. 

Dengan demikian, variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam 

bentuk, kualitas, kuantitas, mutu, dan standar (Bungin, 2017: 69-70).  

 

Penelitian ini akan menggunakan variabel sebagai berikut: 

1) Variabel bebas (Independent Variabel) merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel yang lain atau yang menghasilkan akibat pada 

variabel yang lain, pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang 

terjadi lebih dulu. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif 

merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya focus atau topic 

penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X” 

2) Variabel terikat (Dependent Variable)  merupakan variabel yang 

diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini 

dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam 

fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan 

variabel “y”. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu: 

Variabel bebas   : Kedisiplinan Belajar 

Variabel terikat  : Capaian Prestasi Belajar PAI 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis adalah sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih 

harus diuji atau rangkuman simpulan teoretis yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya 
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atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian (Martono, 

2010: 67).  

Ho   : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedisiplinan belajar 

terhadap capaian prestasi belajar pada pelajaran PAI siswa di SMA 

Negeri 3 Malang.   

Ha   : Terdapat hubungan yang signifikan antara kedisiplinan belajar terhadap 

capaian prestasi belajar  pada pelajaran PAI di SMA Negeri 3 Malang. 

 

J. Teknik Pengumpulan Data  

          Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah: 

1) Observasi  

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak 

mengetahui fenomena objek yang diamati. Observasi adalah panca indra 

manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap 

gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut 

dianalisis. Observasi menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan objek observasi dengan mengamati pelaksanaan 

kedisiplinan yaitu siswa di sekolah.   

2) Kuesioner (Angket)  

 Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan mengenai suatu masalah 

atau bidang yang diteliti untuk diisi oleh responden (Widi E, 2011: 1). 

Pengertian lain, angket adalah salah satu alat pengumpulan data dalam 
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asasmen nontes, berupa serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang 

diajukan pada responden. Dengan pengumpulan angket ini dapat 

menghimpun sejumlah informasi yang relevan.  

  Angket pada penelitian ini diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui kedisiplinan belajar siswa, menggunakan empat alternatif 

jawaban dengan memberikan skor nilai: 

                                   Tabel 3.1 

                          Kriteria Skala Pengukuran  

Jawban Kode 
Bobot 

Positif Negatif 

Selalu SL 5 1 

Sering SR 4 2 

Kadang-kadang KK 3 3 

Jarang JR 2 4 

Tidak Pernah  TP 1 5 

    

  Pengukuran yang digunakan penelitian ini dalam mengukur 

kedisiplinan belajar siswa yaitu menggunakan skala Likert. Melalui 

skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikaor variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik untuk 

menyusun item intrumen berupa pertanyaan dan pernyataan. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif, disediakan pilihan skala dengan kriteria 

sebagai berikut: 
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    Tabel 3.2 

            Indikator  Intrumen Kedisiplinan Belajar siswa 

Variabel Indikator Sub Indikator No Butir 

Pertanyaan 

Positif Negatif 

Kedisiplinan 

1) Disiplin masuk 

kelas 

a. Aktif masuk kelas  1 19 

b. Ketepatan waktu 

masuk kelas  

2 20 

2) Disiplin mengikuti 

pelajaran di 

sekolah 

a. Aktif mengikuti 

pelajaran 

3,4 21 

b. Mengerjakan soal 

latihan sesuai 

dengan perintah 

5 22 

3) Disiplin menaati 

tata tertib dan 

peraturan sekolah 

a. Memakai seragam 

sekolah dan atribut 

sesuai dengan 

peraturan 

6 23 

b. Membawa peralatan 

sekolah 

7 24 

c. Meminta izin ketika 

tidak mengikuti 

pelajaran  

8 25 

 

4) Disiplin dalam 

sopan santun dan 

menyapa  

a. Bertindak sopan 

santun terhadap guru 

dan orang yang lebih 

tua di sekolah 

9 26 

b. Sopan dalam 

pergaulan 

10 27 

c. Menghargai dan 11 28 
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3) Dokumentasi 

  Pada penelitian ini  menggunakan data sekunder dengan teknik 

pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi dapat diartikan 

sebagai suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi 

dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti 

(Sugiyono, 2015: 329). Mengumpulkan dokumen atau sering disebut 

tolong menolong 

kepada sesama 

dalam bergaul 

 5) Disiplin pulang 

sekolah 

a. Pulang tepat waktu 12 29 

  b. Setelah 

pembelajaran di 

sekolah siswa 

langsung ke rumah 

masing-masing 

13 30 

 

6) Disiplin 

mengerjakan tugas  

a. Konsisten dan 

mandiri dalam 

mengerjakan tugas 

guru 

14 31 

b. Disiplin dalam 

mengikuti ulangan 

15 32 

c. Mengumpulkan 

tugas tepat waktu 

16 33 

 

7) Disiplin belajar 

dirumah 

a. Aktif dan mandiri 

belajar di rumah 

17 34 

b. Mengerjakan PR 

yang diberikan guru 

18 35 
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metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. (Martono, 2016: 87). Dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi tersebut dapat 

menjadi sumber data pokok, dapat pula hanya menjadi data penunjang 

dalam mengekplorasi masalah penelitian. 

 

K. Uji Validitas dan Reliabilitas Intrumen 

          Intrumen penelitian sebelum disebarkan kepada responden untuk 

penggalian data dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap intrumen. 

Harapan dari adanya uji validitas dan reliabilitas intrumen adalah hasil/data 

real yang didapatkan di lapangan ketika penelitian benar-benar data yang 

maksimal sesuai dengan yang diharapkan.   

1. Uji validitas intrumen  

  Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan atau 

ketepatan suatu intrumen (Siregar, 2013: 46). Validitas juga dapat 

diartikan sebagai derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya angket 

atau kuesioner.  

    Perhitungan uji validitas intrumen dalam penelitian ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Pearson. Korelasi 



 

41 
 

Pearson adalah salah satu rumus yang dapat digunakan untuk melakukan 

uji validitas data dengan program SPSS. Koefisien korelasi dalam uji 

validitas dapat dilakukan dengan rumus Pearson sebagai berikut: 

                      N (Σ XY)- (Σ x)(ΣY) 

  r =  

√ [N (Σx2) – (Σx)2 [N ΣY2- (ΣY)2 ] 

 

Keterangan : 

N         = Jumlah sampel/jumlah responden  

X         = Skor variabel (jawaban responden) 

Y         = Skor total dari variabel 

     Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel maka alat ukur tersebut 

dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel maka alat ukur 

tersebut dinyatakan tidak valid (Arikunto, 2002: 146) 

Intepretasi validitas Angket. 

 

     Tabel 3.3 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Kriteria 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

 

2. Uji Reliabilitas Intrumen  

            Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan 

sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali 
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atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang 

sama. Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama 

meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Untuk mendapatkan harga 

reliabilitas intrumen maka dapat menggunakan rumus koefisien alpha 

croanbach, sebagai berikut: (Siregar, 2013: 58). 

1. Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan  

 

                    𝝈i
2  =                         

 

2. Menentukan nilai varians total  

                     𝝈T
2 =     

      

           

 3  Menentukan reliabilitas Intrumen  

                                     

                       r11 =          

          

 

 Keterangan:  

  n        = Jumlah sampel 

  X1         = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan  

  ∑X     = Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan  

   𝝈t
2      = Jumlah total 

  ∑𝝈b
2 = Jumlah varians butir 

  k        = Jumlah butir pertanyaan 

  r11      = Koefisien reliabilitas intrumen 
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L. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling 

menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi 

untuk menyimpulkan hasil penelitian. Data yang sudah diperoleh 

dari responden dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan 

peneliti. Pada penelitian ini, yang berperan sebagai alat analisis data 

penelitian adalah statistic. Statistik merupakan pengetahuan yang 

berhubungan dengan cara-cara pengumpulan bahan-bahan atau 

keterangan, pengolahan serta menganalisis, penarikan kesimpulan 

berdasarkan kumpulan data yang berbentuk angka-angka (Purwadi, 

2014: 2).  

 

Setelah data-data terkumpul dari penyeberan angket, maka menuju 

ke tahap selanjutnya, yaitu: 

1. Analisis pendahuluan 

         Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu memasukkan data 

hasil penelitian kedisiplinan belajar dan capaian prestasi belajar yang 

diperoleh dari penyebaran angket di SMA Negeri 3 Malang dimasukkan ke 

dalam tabel distribusi frekuensi dan memaparkan penilaian tentang 

kedisiplinan belajar dan capaian prestasi belajar PAI yang telah diberi 

skor. 

2. Analisis uji Hipotesis 

 

 Uji Hipotesis dalam penelitian ini adalah data variabel bebas 

(kedisiplinan) dan data variabel terikat (capaian prestasi belajar). Sehingga 

dengan menggunakan statistic sebagai alat bantu dan dapat diketahui 

hubungan antara kedisiplinan (X) capaian prestasi belajar PAI (Y). data-data 

tersebut akan dianalisis oleh peneliti. Adapun rumus statistic yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah data kuantitatif yang didapat dari 

angket dan nilai siswa dari capaian prestasi belajar. Sebagai mana dalam 

penelitian ini menggunakan rumus product moment: 
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                           n(Σ XY)- (Σ x)(Σ Y) 

        rxy=    

                √ [n(Σ x2 – (Σ x)2 [N Σ Y2 -(Σ Y)2 ] 

 

   Keterangan : 

rxy      : Angka indeks korelasi product moment 

N         : Jumlah sampel/jumlah responden  

X         : skor variabel (jawaban responden) 

Y         : skor total dari variabel  

ΣX       : Jumlah skor variabel X 

ΣY       : Jumlah skor variabel Y 

ΣX2     : Jumlah kuadrat skor variabel X 

ΣY2  : Jumlah kuadrat skor variabel Y 

3) Analisis Lanjut  

   Berdasarkan uji hipotesis pada rumus di atas, maka peneliti 

menginterpretasikan hasil yang telah diperoleh dengan membandingkan 

rhitung dengan rtabel. Kriteria yang digunakan dalam pengujian product 

moment adalah jika thitung > ttabel maka HO di tolak dan jika thitung < ttabel 

maka HO diterima.  

Penafsiran Koefisien Korelasi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Derajat Korelasi  

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 
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0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

 

 Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan tabel  r product 

moment, dengan taraf signifikan 5% jika harga rxy maka dinyatakan valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


