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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan, Jenis, dan Format Penelitian 

1. Pendekatan 

 Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. Menurut peneliti pengertian penelitian kuantitatif 

adalah suatu penelitian yang proses pengumpulan data berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. oleh sebab itu, data 

yang terkumpul harus diolah secara statistik agar dapat dipaparkan dengan baik. 

Sugiono berpendapat bahwa: 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

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

hipotesis yang telah ditetapkan.
13

 

 

2. Jenis 

Jenis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik korelasi, dimana 

penelitian ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan bi’ah lughawiyah atau 

variabel X terhadap maharotul kalam atau variabel Y. Teknik korelasi merupakan 

jenis penelitian yang hanya fokus dengan ada atau tidaknya hubungan signifikan 

bi’ah lughawiyah terhadap maharah al-kalam. 
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 Sugiono, metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2017), 

hlm. 8. 
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3. Format 

Adapun format yang peneliti gunakan adalah penelitian survei (suervey 

research). Yang mana penelitian ini tidak merubah variabel yang diteliti.14 

 

B. Lokasi  

Lokasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Pondok Pesantren Ar-

Rohmah Putri Hidayatullah Malang. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan semua data yang menjadi fokus dimana dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Dengan demikian, populasi 

berhubungan dengan data, bukan pada manusianya.15 

Jika masing-masing individu menghasilkan sebuah data, maka ukuran 

populasi akan sama dengan jumlah manusianya. Populasinya ialah sebagian siswa 

di Pondok Pesantren Ar-Rohmah Putri Hidayatullah Malang. 

 

2. Sampel 

Menurut peneliti, sampel adalah sumber data yang digali oleh peneliti, 

yang mana sumber data merupakan sebagian dari populasi, dianggap sebagai 

perwakilan dan mempunyai sifat sama. Menurut Sugiyono tentang hal ini bahwa: 
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 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif SPSS,  ( Cet.4; Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, 2013), hlm.4 
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Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Cet.1; Bandung PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm.137 
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Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karkteristik yang akan 

diperoleh dari populasi itu. Jika populasi berjumlah besar, dan researcher tidak 

memungkinkan memahami semua yang ada pada population, contohnya karena 

terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti bisa menggunakan sample 

yang didapat dari populasi tersebut.16 

Adapun teknik pengambilan sampel terdiri dari dua kategori sampling, 

yaitu probability dan non probability sampling. Disini peneliti menggunakan 

teknik probability sammpling, yakni teknik sampling yang memberikan peluang 

sama untuk setiap bagian yang untuk dipiih menjadi bagian sample.   

Metode yang peneliti gunakan adalah metode sampling yang bertujuan atau 

simple random sampling, merupakan pengmbilan sampel yang memberi kesempatan 

pada populasi untuk dijadikan sampel. Dalam simple random sampling, bagian sampel 

mempunyai karakteristik serupa yang akan diambil dengan acak.17 

Sampel yang peneliti ambil adalah kelas X SMA Pondok Pesantren Ar-

rohmah Putri Hidayatullah Malang. Peneliti mengambil 60 siswi untuk 

mendapatkan data yang akurat. 

 

3. Variabel 

Variabel merupakan suatu sifat nilai orang obyek dan kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan dapat di pelajari 

kemudian ditarik kesimpulanya.18 berdasarkan uraiannya: 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 119. 
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 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Cet.1; Bandung PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm.146. 
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 Sugiyono, 2015, op.Cit, hlm. 38 



16 
 

 

1. Variabel bebas (Independent Variable) yaitu variabel mempengaruhi variabel 

lain, dalam penelitian kuantitatif, variabel ini merupakan variabel yang 

menjelaskan terjadinya topik penelitian, biasanya disimbolkan dengan 

variabel X.  

2. Variabel Teriikat (Dependent Variable) yaitu variabel yang diakibatkan oleh 

variabel bebas. Peran variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai 

variabel yang dijelaskan dalam topik penelitian. Variabel ini dinamakan 

variabel Y. 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Variabel 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian yang secara 

teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. 

1. Hipotesis Kerja 

Hipotesis kerja dalam penelitian ini adalah bahwa adanya hubungan antara 

bi’ah lughawiyah terhadap maharah al-kalam. 

2. Hipotesis Operasioanal 

a. Hipotesis nihil atau hipotesis nol (Ho): tidak adanya hubungan dari bi’ah 

lughawiyah terhadap Maharah al-kalam terhadap Siswa Pondok Pesantren 

Ar-Rohmah Putri Hidayatullah Malang. 

                                                                                                                                                               
 

Variabel X (Bebas) 

Hubungan Bi’ah 

lughawiyah 

Variabel Y (Terikat) 

Maharah Al-Kalam 



17 
 

 

b. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja (Ha): Terdapat hubungan antara 

Bi’ah lughawiyahterhadap Maharah Al-Kalam. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data digunakan sebagai solusi pemecahan masalah yang sedang diteliti/ 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi 

a) Observasi langsung, merupakan obsrvasi yang dilaksanakan peneliti 

tanpa adanya perantara trhadap responden yang akan diteliti, contohnya, 

melakukan penelitiannya langsung dalam proses pembelajaran di luar 

maupun di dalam kelas. 

b) Observasi tidak langsung, yaitu observasi dilakukan peneliti terhadap 

suatu objek melalui perantaraan suatu alat atau cara, baik dilaksanakan 

dalam situasi sebenarnya maupun buatan. 

c) Partisipasi, merupakan pengamatan yang dilakukan dengan cara 

melibatkan diri dalam situasi objek yang sedang diteliti.19 

Metode observasi yang digunakan peneliti merupakan metode 

observasi partisipasi, dimana peneliti disini melibatkan diri secara langsung 

untuk proses pengamatan dalam kegiatan sehari-hari responden yang sedang 

diteliti atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.  
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 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 

173. 
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1) Kondisi Lingkungan.  

2) Bagaimana hubungan lingkungan bahasa dengan kemampuan 

berbicara. 

3) Bagaimana perilkau siswi di lingkungan pondok. 

4) Bagaimana menerapkan bahasa Arab di lingkungan pondok. 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner yaitu pengumpulan data dilakukan peneliti dengan 

memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

tanya jawab.20 Jadi kuesioner yang akan diberikan peneliti pada responden 

merupakan pernyataan yang berkaitan dengan judul Hubungan Bi’ah 

lughawiyah terhadap Maharah Al-kalam.  

Dalam penelitian yang dilakukan untuk menyusun kuesioner atau angket 

akan menggunakan skala likert, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.21 

 

F. Uji Instrumen 

Sebelum kuesioner disebarkan pada siswi Pesantren Ar-Rahmah Putri 

Hidayatullah Malang, maka peneliti menguji terlebih dahulu atas kuesioner yang 

akan diberikan atau diisi. Dalam proses pengujian kuesioner pada penelitian 

menggunakan rumus: 
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 Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hlm. 199  
21

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif SPSS,  (Cet.4; Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, 2017), hlm.25 
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1. Uji Validitas 

Yang menggunakan rumus Product moment: 

rhitung = 
  (    ) (  )(  )

(√      (  ) )(     (  ) )
 

dimana: 

r hitung  : Koefisien korelasi 

∑X : Jumlah Skor item 

∑Y : Jumlah Skor total (seluruh item) 

n  : Jumlah responden 

2. Uji Reliabilitas  

Sedangkan untuk menguji reliabilitas rumus yang digunakan adalah: 

rhitung =  
  (    ) (  )(  )

(√      (  ) )(     (  ) )
 

dimana : 

rhitung  = Koefisien korelasi 

∑X = Jumlah Skor item 

∑Y = Jumlah Skor total (seluruh item) 

n  = Jumlah responden 

Selanjutnya dihitung dengan tes Spearman Brown dengan rumus: 

r11= 
    

    
 

dimana:  

r11: koefisien reabilitas intrnal seluruh item 

rb : korelasi product moment antara belahan (ganjil-genap) atau awal-akhir. 
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G. Metode Analisa Data 

Metode analsis data yang digunakan pengolahan data yang dihasilkan dari 

kuesioner dan tes adalah Korelasi Pearson Product Moment. Korelasi Pearson Product 

Moment bertujuan untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antaravariabel bebas (X) 

dengan variabel terkait (Y) dan data berbentuk interval dan rasio.22 

Langkah-langkah yang digunakan untuk penentukan korelasi (r) adalah: 

1. Membuat tabel penolong 

Data 

   (n) 

Variabel 

bebas(X) 

Variabel 

terikat (Y) 

XY  X
2  

Y
2 

1.         

2.         

3.         

4.         
N        

Jumlah ∑ = ... ∑ = ... ∑ = ...  ∑ = ...  ∑ = ... 

 

2. Menghitung nilai r = 
  (    ) (  )(  )

(√      (  ) )(     (  ) )
 

dimana: 

n= jumlah data (responden) 

X= variabel bebas 

Y= variabel terikat 

Langkah- langkah uji statistik (signifikan) sebagai berikut: 

1. Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat: 

Ho: Tidak terdapat Hubungan Bi’ah Lughawiyah Terhadap Maharah Al-Kalam. 

 Ha: Terdapat Hubungan Bi’ah Lughawiyah Terhadap Maharah Al-Kalam. 
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 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif SPSS,  (Cet.4; Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, 2017), hlm.25 
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2. Membuat hipotesis dalam bentuk model statistic: 

Ho: r = O 

Ha: r ≠ O 

3. Kriteria/ kaidah pengujian hipotesis: 

Hipotesis Ho diterima, apabila rhitung< rtabel (Ha ditolak) 

Hipotesis Ho ditolak, apabila rhitung> rtabel    (Ha diterima) 

 

 

 

 


