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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 JenisPenelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif kausal yaitu 

hubungan yang bersifat sebab-akibat, maksudnya adalah ada variabel yang 

mempengaruhi (independen) dan ada variabel yang dipengaruhi (dependen). 

Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 

saat penelitian dilakukan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 5 Kendari, Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SMPN 

5 Kendari merupakan salah satu sekolah unggulan di kota Kendari yang 

memiliki banyak siswa dan sangat bertanggung jawab atas peningkatan 

mutu pendidikannya. 

3.2.2 Waktu penelitian 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 bulan, mulai 

awal bulan Juli sampai bulan September 2019. 

3.3 Variabel dan Desain Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Variabel Minat Baca yang disimbolkan dengan X . 

2. Variabel Motivasi Belajar yang disimbolkan dengan Y. 

Adapun desain penelitian ini dijadikan dalam dambar berikut : 

 

 

Keterangan : 

X = Variabel minat baca  

Y = Variabel motivasi belajar 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.dari pengertian tersebut maka 

populasi penelitian ini adalah keseluruhan dari jumlah siswa SMPN 5 Kendari 

yang merupakan anak pedagang kaki lima. 

Tabel 3.1 

Jumlah Peserta Didik SMPN 5 Kendari 

NO Kelas 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

L P 

1 VII 190 189 379 

2 VIII 186 206 392 

3 IX 215 216 431 

 TOTAL SISWA 591 611 1202 

 

X Y 
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3.4.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka penulis dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili). 

Dalam melakukan penarikan sampel, penulis menggunakan pedoman rumus 

slovin dari Nugraha Setiawan (2007). Rumus slovin yang digunakan untuk 

menentukan ukuran sampel adalah : 

RumusSlovin: � = 	 �
�.���		 

Dimana : n = Ukuran Sampel 

 N = Ukuran Populasi     

 d = Galat Pendugaan 

Sehinggga dalam hal ini peneliti menarik 0.10 % dari keseluruhan jumlah 

populasi yaitu : 

 � = 	 �
�.���		= 


��

��.�.	���	�	 

 =

��

			
��.�.�		�	 

 = 

��


.��	�	= 

��
�.��= 71,264 ≈ 72 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang didapatkan dari 

keselurahan siswa kelas X sampai kelas XI adalah 72 orang yang diambil secara 

acak dari tiap-tiap kelas. Adapun tabel penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Siswa SMPN 5 Kendari 

No Kelas Jumlah Sampel 

1 VII 26 

2 VIII 27 

3 IX 19 

 JUMLAH TOTAL SAMPEL 72 

 

3.5 Sumber Data 

3.5.1 Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dijadikan rujukan 

dalam penelitian, data yang harus ada dalam penelitian, dan yang mampu 

menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun sumber data primernya adalah 

sampel penelitian. Untuk mendapatkan data akan digunakan teknik pengambilan 

data berupa kuesioner. 

3.5.2 Sumber Data Skunder 

Sedangkan sumber data skunder merupakan sumber data yang tidak harus 

ada dalam penelitian ini, namun keberadaan data ini akan sangat membantu 

memperkuat pernyataan-pernyataan dalam pelaporan skripsi ini. Adapun sumber 

data skundernya adalah hasil dokumentasi, dan observasi lingkungan oleh peneliti. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil 

penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan 

data.kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan rehabilitas 

instrumendan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang 

digunakan dalam mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji 

validitas dan rehabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan 

reabel,apabila istrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalampengumpulan 

datanya. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, 

dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada 

setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, 

dirumah dengan berbagai responden pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-

lain. Bila dilihat darii sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber datayang langsung memberikan data pada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data,misalnya lewat oarang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila 

dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013), 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 

kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. 
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1. Metode Observasi (pengamatan)  

Observasi adalah penilaian melalui pengamatan terhadap kinerja, 

minat, dan atau sikap peserta didik. Observasi merupakan tekhnik 

pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan melakukan wawancara 

terhadap guru atau pihak yang bersangkutan dengan masalah yang sedang 

diteliti untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada 

respondenuntuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga 

cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah 

yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet. Adapun jenis angket yang digunakan adalah jenis 

angket Skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi tentang kejadian atau gejala sosial dengan 5 

alternatif jawaban (Ridwan, 2004, h.86). Adapun pilihan jawaban terdiri 

dari 5 opsi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel  3.3 

Pedoman Penskoran Angket Menggunakan Skala Likerts 

Pernyataan positif 
 

Pernyataan 

Negatif  

Respon  Skor Respon  Skor 

Selalu (SL)  5 Selalu (SL)  1 

Sering (SR)  4 Sering (SR)  2 

Kadang-kadang (K)  3 Kadang-kadang (K)  3 

Jarang (J)  2 Jarang (J)  4 

Tidak Pernah (TP)  1 Tidak Pernah (TP)  5 

Keterangan:  

SL  : Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan itu pasti dilakukan. 

SR : Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan ini bisa tidak atau 

tiaphari dilakukan. 

KD : Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan ini lebih banyak 

dilakukan daripada tidak. 

JR : Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan ini lebih banyak tidak 

dilakukan daripada dilakukan, 

TP : Setiap kejadian yang digambarkan pada pernyataan ini sama sekali tidak 

pernah dilakukan. 

3.6.2 Istrumen Penelitian 

Instrumen merupakan suatu alat yang digunakan dalam pengambi-lan data, 

data yang dihasilkan akan akurat jika instrumen yang digunakan oleh peneliti 

valid, oleh karena itu diperlukan pemilihan instrumen yang tepat dalam penelitian 
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ini. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jenis angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup, yang disajikan kepada responden sedemikian 

sehingga responden tinggal memberikan tanda checklist (√ ) pada masing-masing 

setiap pertanyaan/ pernyataan. 

Adapun instrumen penelitian tentang Hubungan antara Minat Baca dengan 

Motivasi Belajar al-Qur’an Anak Pedagang Kaki Lima Di SMPN 5 Kendari, 

yaitu:  

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Instrumen 

No Variabel Sub Vaiabel Indikator Nomor Item 
Positif Negatif 

1 
Minat 
Baca 

Minat 
Membaca 

• Kebutuhan terhadap 
bacaan 

1,2 3 

• Tindakan untuk 
mencari bacaan 

4,5 6 

• Rasa senang 
terhadap bacaan 

7,8 9 

• Ketertarikan 
terhadap bacaan 

10,11 12 

• Keinginan untuk 
selalu membaca 

13,14 15 

2 
 
 

Motivasi 
Belajar 
Al-
Qur’an 

Motivasi 
Intrinsik 

• Adanya hasrat dan 
keinginan untuk 
berhasil 

1,2,3, 4 

• Adanya dorongan 
dalam belajar 

5,6,7 8 
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• Adanya kebutuhan 
dalam belajar 

9,10 11 

Motivasi 
Ekstrinsik 

• Adanya 
penghargaan dalam 
belajar 

12,13 14 

• Adanya kegiatan 
yang menarik dalam 
belaja 

15,16 17 

• Adanya lingkungan 
belajar yang 
kondusif 

18,19 20 

 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pernyataan yang diberikan 

kepada siswa/responden sebanyak 40 item pernyataan. 20 item pernyataan untuk 

variabel X (minat baca) dan 20 item pernyataan untuk variabel Y (motivasi belajar 

al-Qur’an). Dari tebel di atas juga dapat kita ketahui bersama, bahwa distribusi 

item pernyataan dibuat setara dari masing-masing indikator, hal ini menunjukkan 

bahwa pernyataan yang ada mampu mewakili masing-masing indikator. 

Sebelum instrumen ini dibagikan kepada responden, instrumen ini harus di 

uji dahulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini menjadi data yang akurat, yang dapat diterima dikalangan umum. 

Berikut dijelaskan mengenai validitas dan reliabilitas instrumen: 

3.7 Validitas dan Reliabilitas Data 

3.7.1 Validitas Data 

Validitas instrumen berfungsi untuk menunjukkan bahwa hasil dari suatu 

pengukuran menggambarkan segi atau aspek yang di ukur. Validitas instrument 
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pada dasarnya menunjuk kepada hasil dari penggunaan istrumen tersebut, bukan 

pada instrumennya. Suatu instrumen dikatakan valid atau memiliki validitas bila 

instrument tersebut benar-benar mengukur aspek atau segi yang akan di ukur. Ada 

beberapa macam validitas instrumen menurut Sugiyono (2013), yaitu validitas isi, 

konstruk, dan kriteria. 

1) Validitas isi (content validity), validitas isi berkenaan dengan isi dan format 
dari instrumen. 

2) Validitas konstruk (construct validity), validitas konstruk berke-naan 
dengan konstruk atau struktur dan karakteristik aspek psikologis yang akan 
diukur dengan instrument. 

3) Validitas criteria (criterion validity) berkenaan dengan ketepatan instrument 
mengukur segi yang akan diukur dibanding dengan hasil pengukuran 
dangan instrumen lain yang menjadi kriteria. 

3.7.2 Realibiltas Data 

Umar (2003) mengemukakan bahwa reabilitas adalah derajat ketepatan, 

ketelitian atau keakuratan yang ditujukan oleh instrumen pengukuran. 

Data hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 16.0 

disajikan dalam tabel 3.5 di bawah ini. 

Tabel 3.5 

Realibitas 

Minat Baca 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.784 20 

 

Dari kedua tabel uji reliabilitas di atas dapat kita ketahui bahwa, hasil dari 

uji reliabilitas pernyataan dalam angket secara keseluruhan, baik untuk pernyataan 

motivasi belajar dan minat baca siswa nilai dari cronbach’s alpha > 0,7. Hal ini 

Motivasi Belajar Al-Qur’an 

Cronbach’s 

Alpha 

N of items 

822 20 
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menunjukkan bahwa instrumen penelitian telah reliable dengan predikat reliable 

yang tinggi. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian 

dioleh dengan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi/ penelitian ini dilakukan pada populasi (tanpa diambil 

sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi 

bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan statistik 

deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan peneliti hanya 

ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik 

statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah 

penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktograf, perhitungan 

modus median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan rata-rata dan 

standar deviasi, perhitungan prosentasi. Dalam analisis deskriptif menurut Anas 

sudjana (2006), perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat presentasi 

skor jawaban dari masing-masing sampel, maka rumus yang digunakan sebagai 

berikut : 
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P = 
�
� × 100% 

 Keterangan : 

 P = Presentasi 

 F = Frekuensi 

 N = Jumlah responden 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif presentasi yang diperoleh 

dari masing-masing dari masing-masing indikator dalam variabel, dari 

perhitungan deskriptif persentasi kemudian ditafsirkan dalam kalimat. Cara 

menentukan tingkat kriteria analisis deskriptif memasukkan pola sebagai berikut : 

a) Menentukan angka presentase tertinggi  

skor	maksimal

skor	minimal
× 100	% 

�
	 × 100% =400 

b) Menentukan angka prsentase terendah 

skor	minimal

skor	maksimal
× 100	% 

1

� × 100% = 25 

c) Rentang prsentase  100% − 20% = 80% 

d) Interval kelas presentase 80% : 5 = 20 

e) Jarak interval 
����	�������� ����	��!����
"#���$	���%&���	'&�!(�%��! = 

� 	
� = 0,8 

Dengan demikian tabel kategori untuk masing-masing variabel yaitu minat 

baca( X ) 
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Tabel 3.6 

Kriteria Analisis Deskriptif Presentase 

No Kriteria Interval 

1 Selalu 80% < % skor ≤ 100% 
2 Sering 59,2% < %	skor ≤ 79,2% 
3 Kadang-kadang 38,4% < % skor ≤ 58,4% 
4 Jarang  17,6% < % skor ≤ 37,6% 
5 Tidak pernah 0% < % skor ≤ 16,8% 

 

3.8.2 Analisis Statistik Inferensial 

Statinstik inferensial, (sering juga disebut statistik induktif atau statistik 

probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok 

digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan 

sampel dari populasi  itu dilakukan secara random. 

Analisis statistik inferensial dilakukan dengan menguji hipotesis yang 

diajukan. Langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian kuantitatif adalah 

sebagai berikut : 

3.8.3 Penentuan Angka Indeks Korelasi 

Adapun untuk mengetahui korelasi yang positif hubungan antara minat baca 

dengan motivasi belajar al-Qur’an siswa di SMPN 5  Kendari, maka indeks 

korelasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

person, sebagai berikut : 

r	xy = N∑XY − ∑X�∑Y�
56N∑X2 − ∑X�276N∑Y2 − ∑Y�27
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Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi product moment 

∑XY = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y 

∑X = Jumlah semua data variabel X 

∑Y  = Jumlah semua data variabel Y 

∑Y2 = Jumlah semua data Y dikuadratkan 

∑	X2 = Jumlah semua data X dikuadratkan 

N = Jumlah responden 

3.8.4 Penentuan Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (KD) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

KD = r2 ×	100% 

Keterangan : KD = Koefisien determinasi 

r    = Angka indeks korelasi 

3.8.5 Pengujian Hipotesis 

Tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis 

dapat dilakukan dengan menggunakan rumus uji t, sebagai berikut : 

  t = 
8√: 

	 8�  

Keterangan : r = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel 
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Kriteria pengujian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Jika thitung ≥ ttabel maka, H0 ditolak H1 diterima, artinya terdapat 

hubungan antara minat baca dengan motivasi belajar al-Qur’an 

siswa di SMPN 5 Kendari. 

2. Jika thitung ≤ ttabel maka, H1 ditolak H0 diterima, artinya tidak terdapat 

hubungan antara minat baca dengan motivasi belajar al-Qur’an 

siswa di SMPN 5 Kendari. 

Keterangan : 

H1= terdapat hubungan antara minat baca dengan motivasi belajar al-

Qur’an siswa di SMPN 5 Kendari. 

H0= tidak terdapat hubungan antara minat baca dengan motivasi 

belajar al-Qur’an siswa di SMPN 5 Kendari. 

 


