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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif (mix methods).

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pengaruh shalat dhuha terhadap

pembentukan karakter siswa. Pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan

dengan pola analisis statistik deskritif, dimana data yang berupa angka

ditabulasikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase untuk tujuan

memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada yang ada sebagai

hasil penelitian.

Meunurut Sugiyono mix methods adalah metode penelitian dengan
mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kuantitatif dan
kualitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data
yang komperhensif valid, reliable dan objektif.1

B. Lokasi dan Waktu Penelitin

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 1 Kendari yang berada di kelurahan

Sanau, Kecamatan Kendari Barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini

dilaksanakan selama 2 bulan dimulai dari bulan Mei sampai juli.

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel X (shalat dhuha ) dan

vaiabel Y ( pembentukan karakter siswa) dengan desain sebagai berikut:

1 Sugiyono, Metode Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017), h. 457

X Y
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Keterangan:

1. Variabel shalat dhuha, sebagai variabel independent  (variabel bebas),

yang disimbolkan dengan huruf (X)

2. Variabel pembentukan karakter siswa, sebagai variabel dependent

(variabel terikat), yang disimbolkan dengan huruf (Y)

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisir yang terdiri atas

objek atau subjek yang mempuyai kualitas dan krakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.2

Sedangkan populusi menurut Margono adalah keselurahan objek penelitian

yang terdiri dari manusia, hewan, benda-benda, tumbu-tumbuhan, gejala-gejala

nilai tes atau peristiwa sebagai sumber yang memiliki kakteristik tertentu

dalam suatu penelitia.3 Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah kelas 4

sampai kelas 5 di MIN 1 Kendari yang berjumlah 130 orang.

Tabel 3.1 Pembagian kelas di MIN 1 Kendari

No Kelas L P Jumlah

1 IV A 12 13 25

B 11 15 26

2 VII A 12 16 28

B 9 15 24

C 10 17 27

Jumlah 130

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, ( Bandung,: CV. Alvabeta, 2014), h. 119
3Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.

118
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2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan krakteristik

yang dimiliki oleh populasi tesebut. Sedangkan Suharsimi Arikunto

manjelasakan bahwa

Dalam pengambilan sampel apabila subjeknya kurang dari 100 lebih
baik diambil semuanya sehingga penelitianya penelitian populasi akan
tetapi jika di atas 100 maka dapat diambil antara 10%-15%, 20%-25%,
30%-35%dan seterusnya.4

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

stratified random sampling yaitu proportionate stratified random sampling,

dalam memilih yakni pengambilan unsur sampel secara undian, dengan

menggunakan rumus Slovin dan Taro yaitu sebagai berikut:

N = .
Keterangan: n= jumlah sampel

N= jumlah populasid = presisi yang ditetapkan (umumnya 1%, 5% dan 10% a).5

Populasi yang terdapat pada penelitian ini berjumlah 130 orang dan

presisi yang ditetapkan yaitu sebesar 5% atau 0,05 maka besarnya sampel

dalam penelitian ini yaitu.

N =
N

N. d2+1

4 Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2011), h. 107

5 Siswanto dan Suyanto, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Korelasional,  (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2017),  h. 15
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N =
130

130. 0,052 + 1

N =
130

130.  0,0025 +1

N =
130

1,325

= 98,11 dibulatkan 98

untuk menentukan besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan

alokasi proposional agar sampel yang diambil lebih proposional dengan rumus

sebagai berikut:

jumlah sampel setiap kelas =
jumlah sampel

jumlah populasi
x jumlah setiap kelas

Tabel 3.2 rinician pembagian sampel

No Kelas
Jumlah
siswa Perhitungan Sampel

1 IV A
25

98
130 × 25 = 18,84 19

IV B
26

98
130 × 26 = 19,6 20

2 V A
28

98
130 × 28 = 21,10 21

V B 26 98
130 × 24 = 18,09 18

V C
25 130

× 27 = 20,35 20

Jumlah 98
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya peneliti untuk

mengumpulkan data yang dipeoleh dilapangan, untuk mendapatkan data yang

akurat, maka dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data

sebagai berikut:

1. Kuesioner (angket) adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan atau

pernyataan yang diajukakan secara tertulis kepada siswa di MIN 1

Kendari untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan

penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat

ukur berupa lember kuesioner skala guttman sehingga responden

tinggal hanya memilih sesuai dengan bentuk pernyataan atau

pertanyaan yang diberikan. Jawaban dari responden dibuat skor

tertinggi satu dan skor terendah nol, untuk alternatif jawaban dalam

kuesioner dengan menetapkan untuk setiapa pernyataan positif yaitu

ya = 1 dan tidak = 0, sedangkan untuk pernyaan negatif yaitu ya = 0

dan tidak = 1.

Tabel 3.3 skor skala guttman

Opsi
Alternatif opsi jawaban

Positif Negatif

Ya 1 0

Tidak 0 16

6 Moh Najir, Metode Penelitian, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 340
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2. Interview (wawancar) teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui

berbagai informasi yang kaitannya dengan pelaksanaan shalat dhuha

dan pembentukan karakter di MIN 1 Kendari. Bentuk wawancara

yang akan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu

menggunakan wawancara tidak tersturuktur. Wawancara tidak

terstruktur merupakan wawancara yang bebas dan tidak

menggunakan pedoman wawancara yang  tersusun dan sistematis.

3. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatakan data, keterangan-

keterangan di sekolah yang berupa gambar sebagai bukti dalam

penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk

mendapatkan data berupa pengambilan foto-foto pada saat sholat

dhuha.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang

diteliti, instrument penelitian akan digunakan untuk mengukur dengan tujuan

untuk mnghasilkan data kuantitaf yang akurata maka setiap instrument harus

mempunyai skala.

Kisi instument merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan

sebelum melakukan penyusunan angket supaya instrumen yang dihasilkan

dapat valid atau mampu memenuhi persyaratan sebagai instrument yang baik

yaitu instrument yang valid. Instrument penelitian ini digunakan untuk

pengambilan data, untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai

berikut:
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Intrument penelitian

Shalat dhuha dan pembentukan karakter siswa

Variabel Indikator Item Angket Jumlah
+ -

Shalat dhuha Frekuensi 1 2, 3, 4, 5 5

Motivasi 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13

10 8

Efek 15, 16, 17,
19, 21

14, 18,
20

8

Pembentukan
karakter
siswa

Religious 1, 2, 4, 3, 5 5

Disiplin 6, 7,  8, 9 4

Jujur 10, 11 12 3

Peduli social 13, 14,
15, 17

16 5

Kerja keras 18,19 2

Peduli lingkungan 20 1

G. Pengujian Instrument Penelitian

Dalam pengujian instrument penelitian dilakukan pada siswa kelas IV

dan V MIN 1 Kendari. Adapun pengujian instumentnya menggunakan.

1. Uji validitas

Validitas adalah keadaan yang mengambarkan tingkat kevalidan

instrument bersangkutan yang mampu mengukur apa yang seharusnya

diukur. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan kevalidan
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atau kesahihan suatu instument.7 dari pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa validitas dalah sebagi alat ukur untuk instrument

untuk mengtahui sah atau tidaknya suatu instrument. Maka untuk

mengukur validitas angket dalam penelitian ini dengan menggunakan

microsoft excel 2010.

Dengan tingkat kesalahan  α = 5% (tingkat kepercayaan 95%), maka:

 Bila r > r maka kuesioner dinyatakan valid

 Bila r < r maka kuesioner dinyatakan tidak valid

2. Uji reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu instrument yang dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut

sudah baik. 8 dari pengertian ditas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas

merupakan suatu alat untuk mengukur suatu istrument yang dinyatakan

suadah baik.  Untuk menguji reliabilitas angket dalam penelitian ini

menggunakan tekhik alpha cronbach dengan menggunakan program

SPSS versi 16.0

Dengan tingkat kesalahan α – 5% ( tingkat kepecayaan 95%) maka:

 Jika nilai alpha cronbach > 0,60 maka instrument dikatakan

reliabel

 Jika nilai alpha cronbach < 0,60 maka instrument tidak

dikatakan reliabel. 9

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...,h. 363
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ..., h. 154
9 Syaifuddin Azwar, Metedo Penelitian, ( Jakarta: PT. Insan Madani , 2008) h. 57
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H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan

menggunakan rumus yaitu:

P=
F

N
×100%

Keterangan:   P = Presentase

F = frekunsi

N = Jumlah responden

Untuk mengetahui persamaan regresi dari setiap tabel, digunakan untuk

regresi sederhana yaitu:

Y’ = a + b X

Keterangan : Y’ = nilai yang diprediksi

a = konstanta atau bila harga X= 0

b = koefisien regresi

X = nilai variabel independen10

Untuk mencari nilai a dan b menggunakan rumus persamaan regreasi

yakni:

b =
(∑ ) (∑ )(∑ )(∑ ) (∑ )

a =
∑y – b ∑x

n

10 Siswanto dan Suyanto, Metodelogi Penelitian ... h. 262
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Untuk menguji ada tidaknya pengaruh shalat dhuha tehadap

pembentukan karakters siswa di MIN 1 Kendari, maka menggunakan rumus

produk moment (person) sebagai berikut:

rxy =
N ∑XY –(∑X)(∑Y)

(N∑X2)- ∑X)2 ( N∑Y2 –( ∑Y)2)

kererangan : rxy   = angka indeks korelasi r prodak moment

N      = jumlah responden∑XY = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y∑X = jumlah seluruh skor X∑Y = jumlah seluruh skor Y11

Berdasarkan nilai koefisien produk moment (person) yang diperoleh

selanjutnya akan dilihat koefisien deteriminasinnya (KD) untuk mengetahui

berapa besarnya pengaruh shalat dhuha terhadap pembentukan karakter siswa

digunakan koefisien determinasi yaitu dengan rumus sebagai berikut:

KP: × 100%
Keterangan : KD : koefisien detereminasi

r× ∶ korelasi prodek moment12

untuk menguji signifikansi menggunakan rumus sebagai berikut:t √√
11 Anas Sudijono, Pengantar Statistic Pendidikan (Jakarta. PT Rajagrafindo Persada,

2010), h. 206
12 Darmawan Syah & dkk, Pengantar Statistic Pendidikan (Jakarta. Daung Persada

Press, 2006),  h. 89



43

Keterangan: t = nilai t

r = koefisien hasil korelasi r
n = jumlah responden13

kaidah pengujian:

 Jika t > t maka H ditolak, H diterima artinya signifikan

 Jika t < t maka H ditolak, H diterima artinya tidak

signifikan

Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 : Apakah ada pengaruh shalat dhuha terhadap pembentukan karakter siswa

di MIN 1 Kendari.

H0 : Tidak ada pengaruh shalat dhuha terhadap pembentukan karakter siswa di

MIN 1 Kendari.

13 Amos, Neolak. Metode Penelitian dan Statistik. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Offeset, 2014). h. 140
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