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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian bertempat di sekolah dasar Islam Surya Buana Malang. 

SDI Surya Buana berada tepat di jalan Simpang Gajayana 610-F Kelurahan 

Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang. 
55

 

Sekolah ini merupakan sekolah dasar Islam yang mendidik muridnya 

menjadi cendekiawan muslim yang menguasai ilmu pengetahuan termasuk 

didalamnya bahasa Arab, teknologi, seni dan berakhlakul karimah. Selain dari 

pada itu sekolah tersebut juga membentuk lingkungan belajar yang baik dan 

kondusif sehingga dapat memunculkan kreativitas anak didiknya.
 56

 

B. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan metode kuantitatif yaitu metode dengan jenis 

penelitian eksperimen. Kuantitatif adalah metode yang berlandaskan hasil 

penelitian dari sampel atau populasi tertentu, analisis data bersifat statistik 

dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian.
 57

 

Adapun bentuk dari jenis penelitian eksperimen yang digunakan 

adalah Pre-experimental design yang tergolong dalam jenis One-group Pre-

test dan Post-test Design maksudnya ialah pemberian pretest sebelum 

diberikan perlakuan, maka hasil yang didapatkan lebih akurat.
 58 
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Maret 2019 pukul 21.25 
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C. Variabel Penelitian 

Menurut Kerlinger (1973) variabel yaitu konstruk atau sifat yang 

dipelajari. Variabel penelitian ialah segala atribut ditetapkan oleh peneliti 

agar dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
 59

 

Sesuai dengan judul, maka peneliti menggunakan dua variable, 

yaitu: 

1. Variabel bebas atau variabel Independent dilambangkan dengan 

(X), ialah: variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

(Dependetn). Variabel bebas (X) ialah media visual. 

2. Variabel terikat atau variabel Dependent dilambangkan dengan 

(Y) merupakan variabel output, kriteria, dan  konsekueansi yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. variabel terikat (Y) ialah hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Desain penelitian ialah:  

 

 

 

 

Adapun indikatornya ialah: 

Tabe1 Indikator Hasil Pembelajaran Bahasa Arab
60 

 

 

 

Indikator Hasil 

Pembelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

Siswa mampu melakukan percakapan 

sehari-hari dengan Bahasa Arab 

Mampu melafalkan bacaan-bacaan 

Bahasa Arab dengan intonasi yang 

benar. 

Siswa dapat menjawab pertanyaan 

dalam Bahasa Arab. 

Siswa mampu memahami gramatikal 
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 Ibid, hal. 38 
60

 Sri Sabbahatun, Ayo Belajar Bahasa Arab untuk MI Kelas V, (Jakarta: Erlangga, 2015), 

hal. 69 

Variabel bebas (X) 

Media Visual 

Variabel terikat (Y) 

Hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran 

Bahasa Arab  
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Bahasa Arab secara menyeluruh. 

Siswa mampu berdialog sederhana 

dengan gramatikal Bahasa Arab benar. 

Siswa mampu menulis ungkapan-

ungkapan dalam Bahasa Arab dengan 

benar. 

 

Table 1 di atas menjelaskan tentang standar kemampuan siswa 

dalam pembelajaran bahasa Arab. Indikator tersebut sesuai rencana 

pembelajaran siswa serta merujuk ke buku materi yang telah ada. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi ialah penarikan kesimpulan yang diperoleh dari wilayah 

generalisasi terdiri dari objek/ subjek berkualitas dan berkarekteristik.
61

 

Populasinya ialah seluruh siswa sekolah dasar Islam Surya Buana Malang. 

Sampel yaitu sebagian populasi dari jumlah yang dimiliki. 

Nonprobability sampling ialah penentuan sampel yang digunakan peneliti 

dengan teknik Sampling Purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
62

 Sampel penelitiannya ialah siswa kelas V B 

dengan pertimbangan bahwa nilai kelas tersebut dalam pembelajaran 

bahasa Arab sangat kurang. Hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara 

kepada guru pamong. 
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 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

119 
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 Ibid, hal. 82 
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E. Sumber Data 

Peneliti menggolongkan data menjadi dua: 

a. Data primer ialah data yang diambil dari hasil observasi kelas, 

serta hasil tes pembelajaran bahasa Arab. 

b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari berbagai buku dan 

makalah-makalah ilmiah yang berkaitan dengan judul guna 

memperoleh teori-teori dalam penelitian ini. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari 

berbagai keadaan biologis dan psikologis.
 63

   

2. Tes 

Tes adalah sederetan pertanyaan untuk mengetahui dan 

mengukur kemampuaan, pengetahuan, keterampilan, dan bakat 

yang dimiliki oleh individual.
64

 Bentuk tesnya ialah tes tulis 

yang dilakukan sebelum menggunakan media visual (Pre-test) 

dan tes setelah menggunakan media visual (Post-test). 

 

G.   Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengukuran pada dasarnya harus memenuhi dua syarat utama ialah 

harus valid dan reliable. 

l. Validitas  

Validitas adalah derajat ketetapan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan kemampuan yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti. Ada dua macam validitas, validitas 

internal berkenaan tentang derajat akurasi desain penelitian 

dengan hasil yang dicapai dan validitas ekternal berkenaan 
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 Ibid, hal. 145 
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 Burhan Nurgiyanto, Penilaian Pembelajaran Bahasa berbasis Kompetensi, Cet ke-7, 

(Yogyakarta: BPFE_Yogyakarta, 2016), hal. 7 
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dengan dejarat akurasi apakah hasil penelitian dapat diterapkan 

pada populasi di mana sampel tersebut diambil.
65

 

Dalam validitas instrumen juga digunakan untuk 

mengukur kevaliditan media visual menggunakan pengujian 

validitas konstruksi. Untuk menguji validitas konstruksi bisa 

menggunakan pendapat para ahli (judgment experts), yaitu 

instrumen dikonstruksikan tentang terkait aspek-aspek yang 

diukur berlandaskan teori tertentu kemudian dikonsultasikan 

kepada para ahli, setelah pengujian konstruksi maka diteruskan 

dengan uji instrumen dan diperoleh dari sampel penelitian, 

setelah hal di atas dilakukan maka pengujian validitas 

konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu 

mengkorelasikan antara skor item instrumen dalam suatu faktor 

kemudian mengkorelasikannya.
66

 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas ialah derajat konsistensi dan stabilitas 

temuan penelitian yang dilakukan untuk memperolah data yang 

sama di waktu yang berbeda.
67

 Reliabilitas mengarah pada 

pengertian instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpulan data. Hal ini peneliti langsung mengolah 

nilai menggunakan bantuan SPSS 25. 

H. Analisis Data 

Analisis data yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah data 

terkumpul dari responden, kegiatan analisis data dilakukan dengan 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
 68
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Dalam menguji hipotesis yang telah ditentukan peneliti tentang 

adakah pengaruh media visual terhadap hasil belajar bahasa Arab dan 

untuk mengetahui besar pengaruhnya peneliti menggunakan rumus regresi 

linier sederhana yaitu:
 69

 

Y = a + bX 

Y = Variabel response atau variabel akibat (Dependent) 

X = Variabel predictor atau variabel faktor penyebab (Independent) 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi (kemiringan); besaran response yang 

ditimbulkan oleh predictor. 

Peneliti  menggunakan bantuan SPSS 25. 

I. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur yang dilakukan peneliti ialah: 

1. Tahap Pra Lapangan 

 Pada tahap ini terdapat hal-hal sebagai berikut: 

a.  Menentukan lokasi dan waktu penelitian. 

b. Mengurus surat izin penelitian. Pada tahap ini peneliti  

mengurus perizinan dari pihak jurusan dan sekolah 

yang diteliti. 

c. Melakukan observasi lapangan sebelum melakukan 

penelitian guna untuk memilih sumber informan, guna 

memperolah data yang valid. 

d. Menyusun  media visual gambar dan angket konstruksi. 

e. Melakukan validasi media ke dosen ahli dengan 

menggunakan angket konsruksi. 

f. Revisi media. 

g. Menyiapkan Instrumen (pretest dan posttet). 

h. Melakukan validasi instrumen ke dosen ahli.  

 

                                                           
69

 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, cet. Ke-29, ( Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 261 
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2. Tahap pelaksanaan penelitian 

                          Berikut tahapan pelaksaan penelitian: 

a.  Tahap pengumpulan data, yaitu dilaksanakan dengan 

observasi pembelajaran, dan memberikan soal pre-test 

sebelum menggunakan media visual dan soal post-test 

setelah media visual digunakan. 

b. Tahap olah atau identifikasi data, yaitu tahap di mana 

peneliti mengolah data dengan memperhatikan teori-

teori yang digunakan dalam penelitian. 

3. Tahap akhir penelitian, yaitu menganalisis data dari hasil 

penelitian dan menyesuaikannya dengan hipotesis awal, serta 

memaparkan semua data yang diperoleh secara tertulis. 

 

J. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah: 

Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat pengaruh penggunaan media 

visual gambar terhadap hasil belajar bahasa Arab pada siswa kelas V B 

sekolah dasar Islam Surya Buana Malang. 

Hipotesis Nihil (Ho): Tidak terdapat pengaruh penggunaan media 

visual gambar terhadap hasil belajar bahasa Arab pada siswa kelas V B 

sekolah dasar Islam Surya Buana Malang. 

 


