
 

21 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah suatu pendekatan yang menggunakan statistik dan 

menyajikan data berupa angka untuk menguji suatu penelitian. 

 

B. Jenis Penelitian dan Format Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki
8
. Jadi penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

menggambarkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan faktanya atau 

keadaannya yang sebenarnya. Dalam penelitian ini yang akan menjadi 

gambaran objek penelitian adalah gaya mengajar guru dan minat belajar siswa. 

 Sedangkan format penelitian yang digunakan yaitu penelitian survey. 

Penelitian survey merupakan penyelidikan yang dilakukan untuk mendapatkan 

fakta dan mencari gejala yang faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi 

atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. 

                                                           
8
 Moh. Nazir, Metodologi Penenelitian, (Bogor: 2011)h. 54 
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C.  Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah sekelompok obyek yang akan menjadi bahan penelitian. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VII SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang yang berjumlah 3 kelas, meliputi 

kelas VII A, B dan C dengan jumlah populasi 60 siswa. 

 Mengutip pendapat Suharsimi Arikunto (1996:120) yang menyatakan 

bahwa jika populasi kurang dari 100 orang maka sampel diambil secara 

keseluruhan. Sedangkan populasi di atas 100 orang maka diambil 10%-15% 

atau 20%-25%. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang 

maka sampelnya diambil sejumlah populasi yaitu 60 siswa, sehingga penlitian 

ini dapat dikatan sebagai penelitian populasi. 

 

D. Objek dan Lokasi Penelitian 

1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan objek yang dijadikan peneliti sebagai titik 

perhatian yang difokuskan dalam penelitian. Yang menjadi objek yang 

difokuskan dalam penelitian ini adalah guru bahasa Arab dan seluruh siswa 

kelas VII. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melaksanakan 

penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Kota 

Malang yaitu suatu lembaga swasta yang berada di Jl. Brigjen S. Riadi no. 

134 Klojen Kota Malang  (0341571010).   
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E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan alat yang digunakan oleh peneliti 

guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam peneltian ini. Adapun metode 

yang digunakn sebegai berikut:  

1. Observasi   

 Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung apabila obyek yang diteliti 

berperilaku manusia, bekerja, gejala alam. Observasi yang akan dilakukan 

oleh peneliti yaitu observasi terstruktur dan observasi dilaksanakan selama 

kegiatan pembelajaran bahasa Arab berlangsung di kelas VII. 

2. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang relevan 

dengan penelitian dari tempat penelitian berupa foto-foto, buku,peraturan  

dan data yang relevan. 

 Dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data 

mengenai nama-nama siswa, media pembelajaran bahasa Arab, sarana 

prasarana belajar bahasa Arab dan dokumen lainnya yang dibutuhkan. 

3. Penyebaran Angket 

 Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

yang akan dijawab oleh responden. Jenis angket yang akan digunakan oleh 

peneliti yaitu angket tertutup dan skala pengukurannya yaitu skala likert. 

Penyebaran angket dilakukan pada pertemuan kedua dan disebarkan 

masing-masing disetiap kelas. Penyebarann angket dilakukan untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan variabel. 
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F. Prosedur Pengumpulan Data  

 Ada dua tahap pengumpuan data pada penelitian ini yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

a) Menentukan langkah-langkah, lokasi dan waktu. 

b) Membuat dan menyerahkan surat izin ke sekolah. 

c) Menemui guru bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang dan 

menyampaikan tujuan penelitian. 

d) Menyusun instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Pada penelitian ini peneliti memilih populasi tiga kelas yaitu seluruh 

kelas VII A, B dan C di SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang yang 

berjumlah 60 siswa sebagai objek penelitian dan sumber data. Penelitian ini 

hanya dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan yaitu pada hari Kamis 

dikarenakan pihak sekolah hanya memberikan waktu dua kali pertemuan 

dengan alasan siswa kelas VIII sedang menempuh ujian dan banyak 

kegiatan di luar sekolah yang akan dilaksanakan sehingga pembelajaran di 

kelas tidak aktif. 

 Hari pertama peneliti melaksanakan penelitian, disetiap kelas VII A, B 

dan C peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada peserta didik 

dan menyampaikan tujuan penelitian. Dengan Tujuan agar peserta didik 

tidak heran atau bertanya-tanya dengan kehadiran peneliti selama kegiatan 

pembelajaran bahasa Arab. 
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 Dari awal sampai akhir penelitian, peneliti hanya mengamati bagaimana 

gaya mengajar guru dan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran  bahasa 

Arab serta menggali informasi-informasi lainnya menggunakan metode 

pengumpulan data yang telah dirancang.  

 Pada hari kedua, peneliti akan membagikan angket yang berisi 

pernyataan yang telah dilengkapi dengan kolom jawaban dan peserta didik 

memilih salah satu jawaban dengan cara checklist. Angket yang dibagikan 

ada dua yaitu, angket gaya mengajar guru menurut persepsi siswa dan 

angket minat siswa. Setelah selesai mengerjakan angket pertama peneliti 

membagikan angket yang kedua yaitu, angket gaya mengajar guru. 

 Setelah peserta didik mengisi semua angket yang telah dibagikan peneliti 

mengumpulkan kembali lembaran-lembaran angket sersebut sesuai dengan kelas 

dan memisahkan antara angket gaya mengajar guru dengan angket minat siswa. 

 

G. Variabel dan Indikator Penelitian 

 Variabel adalah objek yang menjadi titik perhatian pada suatu 

penelitian.
9
 Variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan dalam  

peristiwa yang akan diteliti. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang 

berdasarkan pada permasalahan penelitian, berikut: 

1. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap suatu gejala. 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel (X) adalah gaya mengajar guru di 

SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang dengan indikator-indikator sebagai 

berikut: 

                                                           
9
 Suharsimi Arinkunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : 2006), h. 67 
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a) Tujuan pembelajaran 

b) Gaya/cara mengajar guru 

c) Materi dan media pembelajaran  

d) Pengelolaan kelas 

e) Penampilan guru 

2. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel (Y) adalah minat belajar siswa pada 

mata pelajaran bahasa Arab dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

a) Perasaan Senang 

b) Perhatian 

c) Ketertarikan  

d) Keterlibatan Siswa
10

     

 

H. Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah 

dirangkum. Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu: 

Ha: Gaya mengajar guru berpengaruh terhadap minat belajar bahasa Arab 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

Ho: Gaya mengajar guru tidak berpengaruh terhadap minat belajar bahasa Arab 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Kota Malang. 

 

 

                                                           
10

 Ibid.  
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I. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan suatu alat dalam penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan 

penelitian. Instrumen berfungsi untuk mengungkapkan fakta menjadi data.
11

 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu berupa  angket. Untuk melakukan 

uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas  

  Uji validitas dilakukan untuk menguji kevaditasan suatu instrumen 

yang diujikan. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan valid jika alat 

ukur yang digunakan tersebut valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan alat bantu SPSS 16.0. Angket korelasi yang diperoleh 

harus sesuai dengan datanya dan asumsi SPSS menggunakan tingkat 

signifikan SPSS 5%. Adapun rumus validias menggunakan teknik korelasi 

product moment sebagai berikut:
12

 

 
    

         

√                          

 

Keterangan:  

rxy = rhitung 

x = Skor pada item  

y= Jumlah skor yang diperoleh tiap responden 

n= Banyak responden. 

                                                           
11

 Rully Indrawan, R Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan, h. 112-113 
12

 Ibid, h. 123-124 
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2. Uji Reliabilitas  

 Uji reliabelitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diujikan 

tersebut dapat konsisten atau berubah-ubah. Suatu instrumen dapat 

dikatakan reliabel apabila digunakan beberapakali namun tetap 

menghasilkan data yang konsisten dan tidak berubah-ubah apabila diuji 

kembali. Adapun rumus realibilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach 

dengan bantuan SPSS 16.0 sebagai berikut:
13

 

r11=(
 

   
    

    

   
  

Keterangan: 

r11= Reliabilitas instrumen  

k= Banyaknya butir pertanyaan 

∑   = Jumlah varian butir 

   = Varians Total 

 

J. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah 

seluruh data penelitian sudah terkumpul. Data-data kuesioner yang telah 

terkumpul dikelompokkan sesuai variabel masing-masing dan melakukan 

penyajian data sesuai dengan yang telah rancang. 

 Instrumen angket merupakan data yang akan dianalisis baik validitas 

maupun reliabilitasnya. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 0,16. 

                                                           
13

 Andra Tersiana, Metode Penelitian, (Yogyakarta: 2018), h. 115 
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Sebelum melakukan uji analisis data dilakukan uji asumsi penelitian terlebih 

dahulu yaitu peneiti melakukan uji normalitas menggunakan teknik uji 

Kolmogrov Smirnov Z guna mengetahui apakah data dari setiap variabl 

berdistribsi normal. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas yaitu jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Dan 

melakukan uji linearitas menggunakan uji Test For Linearity guna mengetahui 

apakah kedua variabel memiliki hubungna yang linier atau tidak. Dasar 

pengambilan keputusan dari uji linieritas yaitu jika nilai sinifikansi deviation 

from linearity > 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. 

   

 

 

 


