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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan 

pendekatan primer menggunakan paradigma postpositivist dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran sebab akibat, reduksi 

kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan 

perngukuran dan observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi  

penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik.46 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis korelasi. Penelitian 

korelasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

sebab-akibat antara variable X dan variabel Y atau lebih. Penelitian korelasi 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 

penguasaan kosakata (x) terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab (y). 

3. Format Penelitian 

Format yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam 

penelitian eksplanasi. Tujuan dari format penelitian eksplanasi adalah

                                                           
46 Emzir. Metodologi Peneitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta, Rajawali 

Press), hlm. 28 
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untuk menjelaskan ada atau tidaknya korelasi antar variabel yang 

dihipotesiskan, yaitu variabel X (penguasaan kosakata) terhadap variabel 

Y (keterampilan berbicara bahasa Arab), maka diperlukan adanya 

pengujian hipotesis,  yaitu tes. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI jurusan bahasa MAN Kota Batu 

yang berlokasi di Jalan Pattimura No. 25, Temas, Kec. Batu, Kota Batu. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Adapun poulasi 

dalam penelitian ini adalah siswa jurusan bahasa MAN Kota Batu. 

2. Sampel 

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel diambil dengan 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya 

bisa lebih representatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 siswa 

kelas XI jurusan bahasa MAN Kota Batu yang didapatkan dari dokumentasi 

guru pengampu bahasa Arab. 
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D. Variabel Penelitian  

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, 

berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. 47 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (Independent variable) atau yang juga sering disebut 

dengan variabel prediktor, stimulus, eksogen adalah variabel yang 

menjadi sebab atau yang mempengaruhi variabel lain (variabel 

dependent). Variabel ini biasa disimbolkan dengan variabel “x”. 

2. Variabel terikat (dependent variable) atau yang sering disebut dengan 

variabel respons atau endogen merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel lain. Variabel ini biasa 

disimbolkan dengan variabel “y”. 

Dua variabel pokok dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel bebas yaitu penguasaan kosakata bahasa Arab 

b. Variabel terikat yaitu keterampilan berbicara bahasa Arab. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap hubungan 

dua variabel atau lebih yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis dikatakan 

                                                           
47  Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta; Kencana), hlm.10 
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sementara karena jawaban yang diberikan berdasarkan teori yang relevan dan 

belum didapatkan pada fakta-fakta empiris yang didapatkan di lapangan. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka terbentuklah 

hipotesis penelitan  sebagai berikut. 

Ho : Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara penguasaan kosakata 

bahasa Arab terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab siswa jurusan 

bahasa di MAN Kota Batu. 

Ha : Terdapat korelasi yang signifikan antara penguasaan kosakata bahasa 

Arab terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab siswa jurusan bahasa di 

MAN Kota Batu. 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Tes  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan tes. Tes yang dilakukan memiliki tujuan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat penguasaan kosakata siswa kelas XI 

jurusan bahasa di MAN Kota Batu yang diberikan dalam bentuk 

multiple choice dan soal menjodohkan. 

2. Dokumen 

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, 

hasil penelitian, foto-foto atau gambar, buku harian, laporan keuangan, 

undang-undang, hasil karya seseorang, dan sebagainya. Dokumen 
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tersebut dapat menjadi data pokok, dapat pula menjadi data penunjang 

dalam mengeksplorasi masalah penelitian.48 Dokumen dalam penelitian 

ini adalah dokumen nilai keterampilan berbicara siswa yang diperoleh 

dari pengampu mata pelajaran dan peneliti. Adapun aspek penilaian 

keterampilan berbicara, sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Aspek Penilaian Keterampilan Berbicara 

No Aspek Penilaian Keterampilan Berbicara 

1 Pelafalan 

2 Intonasi 

3 Penggunaan Kaidah 

4 Pemilhan Kosakata 

5 Kelancaran 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data didapatkan, maka diperlukan analisis data untuk 

menarik kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Menganalisis data 

dalam penelitian merupakan langkah yang penting.  

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis data kuantitatif. Proses analisis data menggunakan alat 

analisis (uji statistik) yang sesuai dengan permasalahan penelitian. 

Permasalahan yang hasil datanya akan diuji adalah penguasaan kosakata 

dan keterampilan bahasa Arab. 

                                                           
48 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 87. 
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Teknik analisis data berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini 

menggunakan: 

1. Uji Validitas 

Validitas atau keshahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini 

pengujian validitas instrumen menggunakan uji validitas konstruk. 

Validitas konstruk adalah pengujian validitas yang berkaitan dengan 

kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep 

yang diukurnya. Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan rumus 

Product Moment Pearson. Kriteria valid atau tidaknya butir instrumen 

dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel. Jika rhitung > rtabel 

maka item dianggap valid, sebaliknya jika rhitung <  rtabel maka item 

dianggap tidak valid dan selanjutnya tidak digunakan. Taraf signifikansi 

yang diuji adalah α = 0,05.Adapun rumus Product Moment Pearson 

adalah sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑛 ∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2) (𝑛 ∑ 𝑌2 −(∑𝑌)2)
  

 

Keterangan: 

N = Jumlah Responden 

X = Skor variabel X  

Y = Skor variabel Y  

Dalam uji  validitas untuk memudahkan penghitungan, maka 

peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur 

yang sama pula. 49  Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

rumus koefisien Alpha Cronbach. Kriteria instrumen dapat dikatakan 

reliable dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach apabila koefisien 

realibilitas (r11) > 0,6. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai varians setip butir pertanyaan. 

𝜎𝑖
2 =

∑𝑋𝑖
2−

(∑ 𝑋𝑖 )2

𝑛

𝑛
  

b. Menentukan nilai varians total 

𝜎𝑡
2 =

∑𝑋2−
(∑ 𝑋 )2

𝑛

𝑛
  

c. Menentukan realibilitas instrumen 

𝑟11 [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ]  

Keterangan:  

n   = Jumlah sampel 

X1   = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

∑X  = Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

𝜎𝑡
2  = Varian total 

∑ 𝜎𝑏
2  = Jumlah varians butir 

                                                           
49  Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan 

Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta; Kencana), hlm. 55. 
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k   = Jumlah butir pertanyaan 

r11   = Koefisien realibilitas instrumen 

Untuk memudahkan dalam menghitung reliabilitas instrumen tes, 

maka peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan 

menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah 

sebaran data terseut berdistribusi normal atau tidak.   

Berikut rumus Kolmogorov Smirnov yang digunakan untuk 

menghitung sebaran data: 

Tabel 3.1 Rumus Kolmogorov Smirnov 

No Xi F=(Xi-X)/S Ft Fs I Ft-Fs I 

1           

2           

3           

n           

  

Keterangan : 

Xi  =  angka pada data 

Zi  = angka baku 

Ft  = probabilitas kumulatif normal 

Fs   = probabilitas kumulastif empiris 

s   = simpangan baku 

Ft  = komulatif proporsi luasan kurva normal  
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Guna mendapatkan keterangan bahwa data berdistribusi normal, 

maka dapat dianalisis dengan membandingkan hasil signifikansi uji dengan 

taraf signifikansi. Apabila hasil signifikansi uji normalitas Kolmogorov 

Smirnov lebih besar dari taraf signifikasi, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

yang berarti data berdistribusi normal; jika Ho ditolak atau data tidak 

berdistribusi normal maka hasil signifikansi uji lebih kecil dari taraf 

signifikansi. Untuk memudahkan dalam penghitungan normalitas data, 

maka peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0. 

 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan setelah mendapatkan hasil dari uji 

normalitas. Untuk menguji hipotesis dalam penelitain ini menggunakan 

rumus product moment. Rumus product moment digunakan untuk 

mencari korelasi antar-dua variabel.  

Untuk menghitung koefisien korelasi (r) Product-Moment 

Pearson, digunakan rumus sebagai berikut50: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2) (𝑛 ∑ 𝑌2 −(∑𝑌)2)
  

keterangan: 

N = Jumlah Responden 

                                                           
50  I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang; 

Madani) hlm. 86. 
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X = Skor variabel X  

Y = Skor variabel Y 

Untuk memudahkan peneliti dalam menghitung koefisien korelasi, 

maka peneliti menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0. 


