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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Setiap penelitian pastinya memiliki sebuah pendekatan terhadap 

suatu penelitian yang akan diteliti. Adapun macam-macam pendekatan 

dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dalam meneliti terkait 

Persepsi Siswa MTs Surya Buana Malang Tentang Cerita Inspiratif Pagi 

Islami. Peneliti mengunakan strategi penelitian survei kepada variabel 

yang hendak diteliti ini. 

Pendekatan kuantitatif merupakan suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin peneliti ketahui. 

Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan penelitian deskriptif, penelitian hubungan atau korelasi, 

penelitian, kuasi-eksperimental, dan penelitian eksperimental.24 

Pendapat lain juga mengartikan bahwa penelitian kuantitatif 

merupakan pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan 

paradigma postpositiv dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, 

menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survey yang 

memerlukan data statistik. Pendapat lain mengartikan bahwa penelitian 

                                                           
24Darmawan.2016.Metode Penelitian Kuantitatif.Bandung.PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 37 
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kuantitatif merupakan  metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 

analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 

Mengenai penelitian terkait Persepsi Siswa MTs Surya Buana 

Malang Tentang Cerita Inspiratif Pagi Islami perlu data yang nantinya 

mampu untuk diukur dengan menggunakan metode statistik. Variabel 

yang akan diukur ialah cerita inspiratif pagi islami. Sedangkan untuk 

mengukur cerita inspiratif pagi islami peneliti mengumpulkan data melalui 

persepsi siswa. Setelah terkumpulnya data, peneliti mampu menentukan 

metode yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Oleh karena itu, 

peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur cerita 

inspiratif pagi islami melalui data yang didapat dari persepsi siswa. 

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

ialah untuk menghitung variabel tentang persepsi siswa tentang cerita 

inspiratif pagi islami, sehingga untuk mengetahuinya perlu menggunakan 

penelitian kuantitatif. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dari segi hakikat penelitian, dikenal adanya penelitian 

eksplorasi, penelitian deskriptif, penelitian penyusunan hipotesis, dan 

penelitian uji hipotesis. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk 

meneliti persepsi siswa mts surya buana tentang cerita inspiratif pagi islami. 
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Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif dikarenakan 

variabel penelitian yang berupa cerita inspiratif pagi islami merupakan 

variabel mandiri yang tidak mencari hubungan dengan variabel lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif-

kuantitafif karena dianggap tepat mengenai persepsi siswa mts surya buana 

tentang cerita inspirasi pagi islami. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

yang berbeda dengan jenis penelitian yang lainnya. Karena beberapa jenis 

penelitian kuantitatif lainya mencari hubungan antara variabel satu dengan 

variabel yang lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini hanya memiliki satu 

variabel yaitu cerita inspiratif pagi islami. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian berupa pengumpulan data 

untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan 

keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau 

subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ialah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.25 

Penelitian dekriptif bertujuan mendeskripsikan sesuatu objek atau 

kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. Penelitian deskriptif lebih 

terstruktur dibandingkan penelitian ekplorasi karena diperlukan sampel 

representative. Penelitian deskriptif juga dapat berupa penelitian akhir atau 

penelitian perantara, yaitu sebagai perantara bagi penelitian lanjut. Karena 

                                                           
25Darmawan.2016.Metode Penelitian Kuantitatif.Bandung.PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 38 
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penelitian ini termasuk penelitian akhir, study deskriptif berguna bagi pihak-

pihak yang membuat kebijakan dan perencanaan.  

C. Format Penelitian 

Peneliti menggunakan format penelitian survei dalam penelitianmya 

ini. Alasan peneliti menggunakan format survei ialah dikarenakan untuk 

memperoleh data dan informasi pada penelitian ini menggunakan sebuah 

kuisioner. Para siswa MTs Surya Buana akan  mengisi kuisioner yang telah 

disiapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi-informasi terkait cerita 

inspiratif pagi islami. Adanya kuisioner akan memudahkan peneliti dalam 

memperoleh data yang diinginkan. 

Penelitian survey merupakan metode penelitian kuantitatif yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat 

ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, 

teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) 

dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.26 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MTs Surya Buana Malang 

dari kelas VII dan kelas VIII. Adapun alasan peneliti  tidak mengikutsertakan  

siswa kelas IX dalam penelitian dikarenakan pada saat ini mereka banyak 

benturan dengan berbagai kegiatan dan juga akan melaksanakan ujian akhir 

sehingga memfokuskan kepada materi pelajaran. Oleh sebab itu peneliti ingin 

                                                           
26Kristanto.2018.Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.Yogyakarta.DeePublish.hlm 12 
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mengetahui bagaimana persepsi siswa kelas VII dan kelas VIII mengenai 

permasalah ini. Adapun jumlah siswa kelas VII dan VIII adalah 184 siswa. 

Populasi merupakan kumpulan dari suatu objek yang menjadi 

perhatian peneliti. Populasi bisa juga diartikan sebagai seluruh anggota 

makhluk hidup, benda, sistem fenomena yang tinggal bersama sehingga 

menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Ada pendapat lain 

yang mengatakan bahwa populasi merupakan sumber data dalam suatu 

penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas27. Adapun yang 

dimaksud dengan sampel ialah sebagian dari populasi yang akan diteliti, bisa 

juga dikatakan bahwa sampel ialah bagian dari populasi. Sampel ditentukan 

oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode 

dan instrumen penelitian. 

E. Teknik Sampling 

Terdapat beberapa macam teknik sampling, adapun saat ini peneliti 

menggunakan teknik sampling yaitu random sampling. Adapun yang 

dimaksud dengan random sampling ialah teknik pengambilan sampel dari 

anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Alasan peneliti menggunakan random sampling 

ialah karena setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk 

terpilih menjadi sampel. 

                                                           
27Darmawan.2016.Metode Penelitian Kuantitatif.Bandung.PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 137 
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Dalam random sampling, anggota sampel memiliki karakteristik yang 

sama (homogeny) yang diambil dengan cara acak atau menggunakan table 

bilangan random. Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis 

penelitiannya cenderung dekriptif dan bersifat umum. Sehingga pada 

penelitian ini peneliti menggunakan random sampling untuk teknik 

pengambilan sampelnya28 

 

n= Ukuran sampel / jumlah responden 

N= Ukuran populasi 

e= presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 

yang masih bisa ditolelir e=0,1 

Jika jumlah peserta sebanyak 184 siswa, sehingga presentase 

kelonggaran yang digunakan adalah 10% (0,1) dan hasil perhitungan dapat 

dibulatkan untuk mencapai kesesuaian, perhitungan sebagai berikut : 

 

 

Jadi 64,7 disesuaikan oleh penelitian menjadi 65 responden. 
                                                           
28Darmawan.2016.Metode Penelitian Kuantitatif.Bandung.PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 146 
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F. Metode Analisis Data 

Upaya peneliti setelah mendapatkan data dari responden ialah 

mengolahnya menjadi informasi atau menganalisis data. Sehingga data 

tersebut mudah untuk dipahami mampu untuk menjawab masalah-masalah 

yang berkaitan dengan penelitian. Adapun macam-macam metode analisis 

data ialah range, deviation, mean dan standard deviation. Peneliti 

menggunakan metode range dalam penelitian ini. Adapun rumus range 

antara lain : 

 

Keterangan :  

R = Range    

N = Jumlah Responden  

n  = Nilai Skor Maksimal 

 

Adapun analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Kategorisasi Rentang skor sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Rentang Skor 

No. Skor Keterangan 

1 65-113 Sangat Tidak Setuju 

2 114-162 Tidak Setuju 

3 163-211 Setuju 

4 212-261 Sangat Setuju 

 

G. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut kemudian diambil kesimpulan29. Pendapat lain juga mengatakan 

bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi terntentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sehingga ada yang 

mengatakan bahwa variabel merupakan suatu konsep benda yang bervariasi. 

Adapun dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel atau variabel tunggal 

yaitu cerita inspiratif pagi islami. 

H. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh dan 

alat-alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpukan data. Adapun 

                                                           
29Darmawan.2016.Metode Penelitian Kuantitatif.Bandung.PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 108 
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metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data ialah berupa 

kuesioner yang nantinya akan disebarkan kepada siswa terkait cerita inspiratif 

islami. Menggunakan kuesioner dalam penelitian merupakan salah satu ciri 

dari penelitian survei. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

persepsi siswa terkait cerita inspiratif pagi islami dalam penelitian ini ialah 

skala likert.  

Ada juga yang menyebut metode kuesioner dengan sebutan metode 

angket. Metode kuesioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden, 

setelah diisi , kuesioner tersebut dikembalikan kepada peneliti30. Skala likert 

merupakan suatu teknik pengukuran berdasarkan penggunaan kategori respon 

yang berurutan (ordinality). Skala likert juga digunakan untuk menghitung 

berapa skor indeks dari setiap pertanyaan31. Nantinya peneliti akan mebuat 

beberapa pertanyaan (kuesioner) untuk disebarkan kepada siswa terkait cerita 

inspiratif pagi islami, kemudian mengukurnya dengan skala likert.  

 

                                                           
30Bungin.2017.Metodologi Penelitian Kuantitatif.Jakarta.Kencana. hlm 133 
31Dwiastuti.2017.Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.Malang.UB Press. Hlm 135  
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I. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Setiap pertanyaan dan pernyataan yang ada di dalam instrumen harus 

diuji kebenarannya agar mampu dikatakan layak dalam sebuah penelitian. 

Dalam penelitian, uji validitas memiliki tugas untuk menguji butir-butir 

pertanyaan atau pernyataan sebuah instrument penelitian yang akan 

dilakukan. Validitas terkait keabsahan apakah butir-butir pertanyaan alat 

ukur secara tepat mengukur apa yang hendak peneliti ukur.32 

 Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai uji validitas adalah 

sebagai berikut : 

a) r hitung >r tabel, maka pertanyaan atau pernyataan dinyatakan 

valid. 

b) r hitung <r tabel, maka pertanyaan atau pernyataan dinyatakan 

tidak valid. 

Rumus yang dapat digunakan dalam uji validitas, yaitu33 : 

  

 

Keterangan : 

n  = Jumlah Responden 

                                                           
32Sufren dan Natanael.2013.Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak.Jakarta.PT. Elex Media Komputindo. 

Hlm 53 
33 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS . . . 

hal. 48. 
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X  = Skor Variabel (jawaban responden) 

Y  = Skor Total dari Variabel (jawaban responden) 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk 

pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam 

bentuk kuesioner atau pertanyaan. Uji Reliabilitas ialah uji kekonsistenan 

instrument untuk mengukur data. Sedangkan instrument yang valid adalah 

instrumen yang bisa mengukur tentang apa yang diukur.34 

Uji Reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir petanyaan untuk lebih dari satu variabel pada lembar kerja 

yang berbeda sehingga dapat diketahui konstruk variabel mana yang buka 

variabel. Reabilitas suatu konstruk variabel dapat dikatan baik jika 

memiliki nilai Cronbanch’s Alpha> 0.60. adapun tahapan dalam teknik 

Alpha Cronbach ialah sebagai berikut : 

a) Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan. 

 

b) Menentukan nilai varians total. 

 

c) Menentukan reliabilitas instrumen. 

                                                           
34Sarmanu.2017.Dasar Metodologi Penelitian Kuantitiatif, Kualitatif dan Statistika.Surabaya.Airlangga 

University Press. Hlm 9  
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Keterangan : 

n   = Jumlah sampel. 

X1 = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan. 

 = Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan. 

 = Varian total. 

 = Jumlah varians butir. 

k   = Jumlah butir pertanyaan. 

 = Koefisien reliabilitas instrumen. 

J. Sumber Data 

Suatu penelitian pastinya tidak akan jauh dengan kalimat sumber data. 

Pasalnya seorang peneliti akan memperoleh suatu informasi yang berasal dari 

sumber data, hal tersebut akan memudahkan peneliti untuk melaksanakan 

penelitiannya. Adapun macam dari sumber data yang digunakan oleh peneliti 

adalah data primer. Data dibuat dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui 

pemberian angket terkait cerita inspiratif pagi islami kepada siswa kelas VII 

dan siswa kelas VIII di Mts Surya Buana Malang. 

K. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Mts Surya Buana Malang. 

Permasalahan yang bertepatan di Mts Surya Buana Malang ini terkait program 

kegiatan cerita inspiratif pagi islami. Terdapat juga program kegiatan yang 
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sama di sekolah lain, akan tetapi peneliti memilih untuk penelitian di Mts 

Surya Buana Malang. Alasan peneliti memilih program kegiatan cerita 

inspiratif pagi islami dikarenakan terlihat dari anemo masyarakat terbukti dari 

jumlah siswa yang stabil dan cenderung meningkat. Mts Surya Buana juga 

merupakan boarding school yang menanamkan pengembangan karakter dan 

movitasi melalui cerita inspiratif pagi islami. 

 

 


