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BAB III 

  METODE PENELITIAN  

 

A.  Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

penelitian yang mencoba menggambarkan secara deskriptif peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dilapangan sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini akan 

menjelaskan tentang Pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa 

pendidikan agama Islam di SD Negri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka 

Timur. 

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan atau dilakukan di  SD Negri 1 Tinete 

Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, pemilihan lokasi ini karena mudah 

dijangkau, juga memudahkan peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

2.  Waktu penelitian 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, yaitu mulai 

sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2018.    

C. Populasi dan Sampel 

1. populasi  

Populasi adalah “keseluruhan obyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik/sifat tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan 
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kemudian ditarik kesimpulan”
51

. Adapum Populasi penulisan ini adalah seluruh 

siswa kelas IV dan kelas V SD Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten 

Kolaka Timur, tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 34 orang yang terdiri 

dari putri 15 orang dan putra 19 orang.   

2. Sampel 

 Adapun sampel penulisan ini adalah seluruh jumlah siswa yang ada di SD 

Negeri 1 Tinete Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur yakni yang berjumlah 

150 siswa. Penetapan sampel dalam penulisan ini yaitu tekhnik random atau 

pengumpulan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi”
52

. 

Apabila subyek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, akan tetapi jika 

subyeknya diatas 100 maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih.53 Dengan demikian, penulis mengambil sampel 15% dari populasi siswa 

dengan rincian sebagai berikut: 

   
       

   
 = 

    

   
= 34.5 

  N = 34.5 (dibulatkan menjadi 34 siswa) 

Dengan demikian sampel yang penulis ambil adalah sebesar 34 siswa  

sebagai responden yang terdiri dari putri 15 dan putra 19. Adapun dalam 

pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik Stratified Random Sampling, 

yakni pengambilan unsur sampel secara acak. 

                                                           
51

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta 

2007), h.80 
52

Ibid, h.82 
53

 Suharsimi Arikunto, Prosedur PenelitianSuatu Pendekatan Praktis(Jakarta: Meitang 

Putra, 2004), h.  43.  
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Tabel 3.1 Jumlah Siswa Yang Menjadi Sampel 

NO KELAS 

SISWA 

PUTRI PUTRA 

1 KELAS IV 6 11 

2 KELAS V 9 8 

Jumlah 15 19 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data penelitian ini digunakan tiga cara, yaitu : 

1. Kuesioner (angket), adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengedarkan 

pertanyaan kepadaresponden yang dilakukan secara tertulis kepada responden. 

Adapun skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert.Skala likert ini 

digunakan untuk mengukur gaya mengajar guru, dalam penelitian ini dengan 

pilihan jawaban sebagai berikut: 

a. Sangat setuju  skor nilai 4 

b. Setuju   skor nilai 3 

c. Kurang setuju  skor nilai 2 

d. Tidak setuju  skor nilai 1 

Pemberian skor untuk tiap alternatif jawaban; 

a. Untuk pertanyaan positif, jika responden menjawab sangat setuju skornya 4, 

setuju skornya 3, kurang setuju skornya 2, tidak setuju skornya 1. 

b. Untuk pertanyaan negatif, jika responden menjawab sangat setuju skornya 

1, setuju skornya 2, kurang setuju skornya 3, tidak setuju skornya 4.  
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2. Dokumentasi, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan 

terhadap dokumen-dokumen, maupun pengambilan gambar wilayah 

penelitian 

E. Teknik Analisis Data   

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistik deskriptif dan infrensial. 

1. Analisis statistik deskriftif  mengenai gaya mengajar guru mata pelajaran PAI 

di SD Negeri 1 Tinete, dapat dideskripsikan melalui perhitungan persentase 

(%) dengan rumus sebagai berikut 

 P =
 

 
X 100% 

 Keterangan: P  : Persentase 

 f  : Frekuensi 

 N : Jumblah responden.
54

 

 Hasil pengelolaan data tersebut selanjutnya dijelaskan dan 

diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan berdasarkan kategori berikut : 

Table 3.2 Kategorisasi Pengolahan Data Pada Analisis Deskriptif.
55

 

Interval % 

Kategorisasi 

Gaya Mengajar Guru  Prestasi Belajar Siswa 

81-100 

61-80 

41-60 

21-40 

Sangat Baik  

Baik 

Cukup 

Rendah 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

                                                           
54

Anas Sudijono. Pengantar statistik pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 43 
55

Irwan, Metode Penelitian Sosial Budaya, (Bandung, Remaja 1995), h.74 
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0-20 Sangat Rendah Sangat Rendah 

 

2. Teknik Analisis statistik infrensial adalah untuk menguji hipotesis yang 

diajukan, yaitu berturut-turut dilakukan uji regresi linear sederhana, yakni sebagai 

berikut : 

a. Regresi Linear Sederhana 

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan 

data dan mengelolanya. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. 

Adapun untuk mengetahui persamaan regresi linear dari setiap variabel digunakan 

rumus analisis regresi linear sederhana yaitu : 

Y= a + b X, 

 Keterangan : 

 X              : Gaya mengejar guru 

 Y : Hasil Belajar Murid pada pelajaran PAI 

a : Konstanta 

b : Koefisien Regresi
56

 

Nilai b dihitung dengan rumus : 

     n∑XY  -  ∑X. ∑Y 

                 n(∑X²)  -  (∑X)² 

Nilai a dihitung dengan rumus : 

      ∑Y – (b.∑X) 

                         N 

b. Produck moment person 

 Untuk menguji adanya hubungan/pengaruh kedua variabel digunakan 

rumus korelasi product moment sebagai berikut : 

                                                           
56

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:Alfabeta, 

2007,h.207 

a = 

b =        
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rXY     =        

             

√                           
 

Keterangan : 

rxy : Koefesien korelasi product moment 

 xy : Jumlah hasil perkalian (product) dari x dan y. 

N : Jumlah individu dalam sampel 

 x : Jumlah seluruh skor x 

 y : Jumlah seluruh skor y.
57

 

c. Koefesien Diterminasi (KD) 

Koefesien diterminasi digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangsi 

variabel (X) terhadap variabel (Y). dengan rumus (r
2 

x 100%).
58

 

d. Uji hipotesis  

 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat 

kebenaran hipotesis yang telah diajukan sebelumnya dan pengukurannya 

menggunakan rumus uji t-student sebagai berikut: 

thitung        = r√    

                √     

Keterangan :   

t = Nilai signifikan 

n = Jumlah sampel 

r = Angka indeks korelasi 

 

 

                                                           
57

Anas Sudjiono. Pengantar statistik pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2004), h.196 
58

Ibid., h. 125 
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Dengan ketentuan sebagai berikut: 

a.  Jika thitung  >dari ttabel pada taraf kepercayaan 95%  atau α = 0,05 

artinya terdapat pengaruh variabel kreatifitas mengajar guru (X) dan 

variabel minat belajar al-qur‟an hadist (Y) 

b. Jika thitung < dari ttabel  pada taraf kepercayaan 95 % atau α = 

0, 05 artinya tidak terdapat pengaruh variabel kreatifitas mengajar 

guru (X) dan variabel minat belajar al-qur‟an hadis (Y). 
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F. Kisi-Kisi Instrumen 

Sebelum dilakukan penyusunan angket, maka terlebih dahulu dibuat 

konsep yang berupa kisi-kisi angket yang disusun dalam suatu tabel, kemudian 

dijabarkan dalam aspek dan indikator yang sesuai dengan tujuan penelitian yang 

akan dicapai. Dari aspek dan indikator yang akan dijadikan sebagai dasar 

penyusunan kisi-kisi angket. 

Tabel 3.3 : Kisi-kisi instrumen penelitian tentang Pengaruh Gaya 

Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar PAI di SD Negeri I Tinete 

Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur. 

No

. 
Variabel Dimensi Indikator 

Item 
Jumlah 

Positif Negatif 

1 

Gaya 

mengajar 

guru (X) 

Gaya mengajar 

klasik 
Variasi suara 1,2,21 11 4 

Gaya mengajar 

teknologis 

Ekspresi 

mengajar 
3,4,22 12 4 

Gaya mengajar 

personalisasi 

Demontrasi 

langsung  
5,6 13 3 

Gaya mengajar 

interaksional 

Tindakan 

umpan balik 

7,8,17

,23,24 
14,15 7 

 Gerakan 

badan 
9,10 16,26 4 

 Media 

pembelajaran 

18,19,

25 
20 4 

2 
Pestasi 

belajar (Y) 

 

Nilai siswa pada mata pelajaran 

PAI (Nilai Raportnya)  

 

Jumlah butir soal 
26 

 

    


