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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif metode survei. Adapun riset 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistik, dengan 

tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Menurut Kerlinger dan Lee (1973) mengemukakan tentang metode survei 

adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil,tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga 

ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar 

variabel sosiologis maupun psikologis. 

3.2 Waktu  dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 11 Kendari tahun ajaran 2022/2023. 

Mulai tanggal 13 Juli 2022 – 31 Agustus 2022. 

3.3 Variabel dan Desain Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. 

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman keagamaan 

sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku beribadah. 
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3.3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang menjadi model konstelasi penelitian untuk 

pengukuran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan: 

X : Variabel Bebas (Pemahaman keagamaan) 

Y : Variabel Terikat (Perilaku beribadah) 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 11 

Kendari yang memiliki latar belakang agama Islam. Berdasarkan observasi dan data 

yang diperoleh dari di SMA Negeri 11 Kendari bahwa jumlah seluruh siswa yang 

menganut agama Islam berjumlah 186 siswa dengan rincian seperti tabel berikut: 

Tabel 3.1 Keadaan Populasi dan Sampel SMA Negeri 11 Kendari 

No. Kelas Jumlah 

1. XII IPS-1 32 

2. XII IPS-2 31 

3. XII IPA-1 31 

4 XII IPA -2 31 

5 XII IPA -3 31 

6 XII IPA -4 30 

Jumlah 186 

Sumber: SMA Negeri 11 Kendari 2022 

X Y 
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3.4.2 Sampel 

Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus 

betul-betu lrepresentatif atau mewakili populasi yang diteliti. 

Pada penelitian ini, tehnik pengambilan sampel yaitu secara acak (random 

sampling). Dari berbagai rumus yang ada, terdapat sebuah rumus yang bias 

digunakan untuk menentukan besaran, yaitu rumus slovin. Prasetyo B dan 

Jannah.L.M (2006). 

  
 

     
 

Keterangan: 

 

  : Besaran sampel 

  : Besaran populasi 

  : Nilai kritis (batas penelitian) yang diinginkan (persen 

kelonggaran ketidak telitian kesalahan penarikan sampel) 

jika jumlah populasi diatas dihitung menggunakan rumus 

slovin, maka: 

 

Jumlah siswa sebanyak ( ) = 186 siswa dan kritis (  ) = 10%. Dengan 

perhitungan sebagai berikut: 
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Penentuan sampel pada setiap kelas dilakukan secara proporsional, 

sedangkan teknik penarikan sampel pada setiap kelas dilakukan secara random 

sampling.    = 
  

 
 n Sugiyono dan Ridwan (2010). 

Keterangan:  

   : Sampel pada setiap kelas 

   : Populasi pada setiap kelas 

  : Jumlah populasi 

  : Jumlah sampel 

 

Berdasarkan perhitungan di atas maka besar sampel adalah sebanyak 65 

orang siswa. Penyebarannya sebagai berikut: 

No Kelas Jurusan Jumlah Sampel 
Sampel 

Penelitian 

1 XII IPS-1 32   
  

   
       11 

2 XII IPS- 2 31   
  

   
       

11 

3 XII IPA-1 31   
  

   
       

11 

4 XII IPA-2 31   
  

   
       

11 

5 XII IPA-3 31   
  

   
       

11 

6 XII IPA-4 30   
  

   
       

11 

Jumlah 65 

Sumber: SMA Negeri 11 Kendari 2022 
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Alasan penulis memilih kelas XII sebagai sampel peneliti adalah kelas XII 

mempunyai pengalaman yang akrab yakni sudah dapat berdaptasi terhadap tuntutan 

dan kewajiban yang sesuai dengan program sekolah. Selain itu kelas XII juga 

sangat sesuai dengan masalah yang ingin dicari karena di sana mereka mendapat 

layanan informasi berupa cara-cara bergaul dengan guru maupun teman. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian (Trijono, 2015). 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan 

sumber data, antara lain: 

3.5.1 Angket 

Teknik pengisian angket yang digunakan adalah untuk mengumpulkan data 

yang akurat mengenai pemahaman keagamaan terhadap perilaku beribadah siswa. 

Angket penelitian ini berisi pernyataan yang diajukan kepada responden siswa 

menggunakan skala likert dengan memberikan alternatif jawaban pada setiap item 

pernyataan.  

Cooper dan Schindler (2003) mengemukakan bahwa skala pengukuran sikap 

(sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju) dengan skor 4, 3, 2, 1 

merupakan data interval yang jaraknya sama. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok orang kejadian atau 

peristiwa dalam penelitian kejadian atau peristiwa ini telah ditetapkan secara spesifik 
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oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.Untuk keperluan 

analisis kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi skor (Sugiyono. 2017). 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi berupa buku, arsip, dokumen, teks, gambar, dan lain-lain serta  sebagai data 

pendukung dalam penelitian ini. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan peneliti untuk 

mempermudah pengumpulan data sehingga lebih mudah diolah. Adapun instrument 

penelitian yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Intsrumen Pemahaman Keagamaan  

 

No 

Sub 

Variabel 

 

Indikator 

Butir Pernyataan  

Jml Positif Negatif 

 

 

1 

 

Dimensi 

Keyakinan 

Percaya pada kekuasaan Allah 1  1 
Percaya pada Nabi dan Rasul 2  1 
PercayatakdirAllah 3  1 
Percaya pada kehidupan 
akhirat 

4, 5  2 

 

 

 

2 

 

Dimensi 

Praktik 

Agama 

Melaksanakan shalat 6 7 2 
Melaksanakan puasa 8  1 
Berdoa 12,13  2 
Berdzikir 9 11 2 
Membaca al-Qur’an 10   1 

 

 

 

3 

 

 

Dimensi 

Pengalaman 

Bersyukur terhadap nikmat 
Allah 

15 14 2 

Merasa tenang setelah shalat 16,17  2 
Tersentuh ketika membaca al-
Qur’an 

18  1 

Mendengar seruan adzan 19  1 
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4 

 

 

Dimensi 

Pengetahuan 

Agama 

Mengikuti kegiatan 
keagamaan 

20,21  2 

Membaca buku-buku 
keagamaan 

22  1 

Mendengarkan ceramah atau 
tausiyah agama 

 23 1 

Diskusi masalah agama  24 1 
 

 

   5 

 

 

Dimensi 

Konsekuensi 

Agama 

Patuh terhadap orang tua 30 25 2 

Suka menolong antar teman 26,27   2 

Suka memaafkan teman 32  1 
Menghormati guru 30,31,33, 

34,35 
29 6 

Berpakaian sesuai norma 37  1 
Mengikuti kegiatan sosial 38,41  2 
Kejujuran 28,39  2 
Menjaga kelestarian 
lingkungan 

42 40 2 

Total   42 

Sumber: Ancok 1966 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Intsrumen Perilaku Beribadah  

 

 No 

Sub 

Variabel 
Indikator 

Nomor Item  

Jml Positif Negatif 

1 Shalat 
Ketaatan shalat 

lima waktu 
1,2,4,14,15,20,32 3,5,13,25,26,33,34 14 

2 Puasa 
Ketaatan 

berpuasa 
7,8,40,37,38 16,17,30,31,35,36 11 

3 
Membaca Al-

qur’an 

Ketaatan 

membaca Al-

qur’an 

10,11,12,22,23,24  6 

4 Zakat 

 

Ketaatan 

Berzakat 

Ketaatan 

berzakat 

6,9,18,19,27,28,29,

39 
 8 

5 Membaca Doa Ketaatan 

membaca do’a 
21,41 42 3 

Total  42 

Sumber: Saefur 2019 
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Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pernyataan positif dan 

pernyataan negatif, dengan alternatif jawaban. Setiap jawaban instrumen memiliki 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatf. 

Tabel 3.4 Gradasi Nilai 

Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS)  4 Sangat Tidak Setuju (STS)  1 

Tidak Setuju (TS)  3 Tidak Setuju (TS)  2 

Setuju (S)  2 Setuju (S)  3 

SangatSetuju (SS)  1 SangatSetuju (SS)  4 

 

Dalam penilaian untuk pernyataan bernilai positif jawaban selalu mendapat 

nilai 4 adapun negatifnya mendapat nilai 1 untuk jawaban sering pada pernyataan 

positif bernilai 3 adapun negatifnya mendapat nilai 2 untuk jawaban jarang pada 

pernyataan positif bernilai 2 adapun negatifnya mendapat nilai 3 untuk jawaban tidak 

pernah pada pernyataan positif nilai 1 adapun negatifnya mendapat nilai 4.   

3.7 Pengujian Instrumen Penelitian  

3.7.1 Uji Validitas 

Sugiyono (2012) Validitas adalah  instrument  yang mampu mengukur apa 

yang sebenarnya diukur. Butir instrumen dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner dapat mengatakan suatu yang akan di ukur oleh kuesioner. Uji validitas 

pada penelitian ini, penulis hendak menggunakan SPSS 26 dengan teknik uji rumus 

korelasi product moment sebagai berikut: 
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  ∑     ∑   ∑   

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
 

Keterangan:  

          = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

∑      = jumlah perkalian antara variabel x dan y 
∑      = jumlah kuadrat skor tiap item soal  
∑      = jumlah dari kuadrat nilai y 

 ∑    = jumlah nilai x kemudian dikuadratkan 

 ∑    = jumlah nilai x kemudian dikuadratkan (Riduwan &Akdon, 2010). 

Pernyataan dikatakan valid jika nilainya signifikan > 0,05 atau 5%. Jika nilai 

signifikannya < 0,05 atau 5%, dapat dikatakan bahwa item pertanyaanya tidak valid. 

Tingkat validitas instrument diuji pada taraf signifikansi α = 0,05 dengan n= 30 siswa 

SMA Negeri 11 Kendari sehingga nilai        adalah sebesar 0,3061. Dari 42 butir 

pernyataan instrumen untuk mengukur pemahaman keagamaan, maka 31 pernyataan 

dinyatakan valid karena memiliki nilai         lebih besar dari        

(        >       0,3061) sehingga 31 butir instrumen pemahaman keagamaan ini 

digunakan dalam penelitian. Sedangkan tingkat validitas instrument perilaku 

beribadah di uji pada taraf signifikansi α = 0,05 dengan dengan responden yang sama 

sehingga nilai        adalah sebesar 0,3061. Dari 42 butir pernyataan instrumen untuk 

mengukur perilaku beribadah siswa, maka 23 pernyataan dinyatakan valid karena 

memiliki nilai         lebih besar dari        (       >       0,3061) sehingga 23 butir 

instrument perilaku beribadahh ini digunakan dalam penelitian seperti yang tertera 

dilampiran. 
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3.7.2 Uji Realibitas  

 Uji reliabilitas salah satu uji prasyarat instrument. Uji reliabilitas sama 

dengan suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang 

tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur 

yang hendak diukur ini berarti semakin riliabel suatu tes memiliki persyaratan 

maka semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes 

mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan tes kembali (Sugiyono, 2017). 

Sedangkan untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha yaitu 

realibilitas alat ukur dari satu kali pengukuran dengan menggunakan SPSS 26, 

sebagai berikut: 

    
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan:  

   = reliabilitas instrument 
k          = banyaknya instrument  

∑   
 = jumlah varian butir 

  
 = varian total 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Alpha 

Cronbach. Adapun tolak ukur untuk menginter pretasikan derajat reliabilitas 

instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford berikut: 

Tabel 3.5 Uji Reliabilitas 

Interval     Kriteria 

            Sangat tinggi 

            Tinggi 

            Cukup 

            Rendah 

      Sangat rendah 

Sumber : Arikunto 2009 
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Setelah semua pernyataan diivalidasi, lalu dihitung koefisien reliabilitasnya 

menggunakan rumus alpha Cronbac. Berdasarkan analisis menggunakan SPSS 26 

diperoleh nilai koefisien reliabilitas r alpha Cronbach sebesar 0, 412 >        = 

0,3061 yang berarti bahwa butir-butir instrumen untuk mengukur pemahaman 

keagamaan adalah dipercaya dapat mengukur reliabilitas pemahaman keagamaan, 

sedangkan perilaku beribadah, berdasarkan analisis menggunakan SPSS 26 diperoleh 

nilai koefisien reliabilitas r alpha cronbach sebesar 0,774 >        = 0,3061 yang 

berarti bahwa butir-butir instrumen untuk mengukur perilaku beribadah dipercaya 

dapat mengukur reliabilitas perilaku beribadah.  

3.8 Teknik Analisis Data  

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah analisis 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 generalisasi (Sugiyono, 2017). Data yang terkumpul selanjutnya 

dianalisis secara kuantitaif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mean 

Mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari 

penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. 

Mean dapat dicari dengan menggunkan rumus (Kadir, 2015:57-58): 

   
∑  
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Keterangan: 

                      

∑                

                          

2. Median  

Median merupakan bagian dari sebuah teknik penjelasan kelompok yang 

dilandaskan oleh nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya mulai 

dari yang terkecil hingga yang terbesar, begitupun sebaliknya. Median dapat dicari 

dengan menggunkan rumus (Kadir, 2015:58-59): 

       (

 

 
   

 
) 

Keterangan: 

                

                            

                       

                                                    

                          

3. Modus 

Modus merupakan sebuah data dimana frekuensinya sering muncul atau 

memiliki frekuensi terbanyak. Apabila frekuensi sebuah data memliki jumlah yang 

sama dengan maka data itu memiliki beberapa modus, dan apabila tidak terdapat data 

yang frekuensinya lebih besar dari yang lain maka dapat dikatakan tidak terdapat 

modus. Modus dapat dicari dengan menggunakan rumus (Kadir, 2015:59-60): 
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      (
  

     
)  

Keterangan: 

                         

                                           

                                                                       

                                                                       

                         

4. Varians      dan Standar Deviasi     

Varians adalah ukuran seberapa besarnya data. Varian yang rendah 

menandakan data yang berkelompok dekat satu sama lain. Varian yang tinggi 

menandakan data yang lebih tersebar. Varian dapat dicari dengan menggunakan 

rumus (Kadir, 2015:69): 

   
∑      ̅   

   

   
 

Keterangan: 

           

                

 ̅            

 

Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana sebaran data dalam sampel, dan seberapa dekat titik data ke mean atau 

nilai rata-rata dari nilai sampel. Rumus mencari standar deviasi adalah sebagai 

berikut: 

  √
∑      ̅   
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Keterangan: 

                  

                

 ̅            

Kemudian dalam menentukan kategori pemahaman keagamaan dan perilaku 

beribadah siswa maka dapat berpatokan pada tabel konsep berikut (Mardapi, 2008): 

Tabel 3.6 Standar Pembagian Kriteria Pemahaman Keagamaan Dan Perilaku 

Beribadah Siswa 

Kategori  Kriteria 

Sangat Tinggi  X ≥ (M + SD) 

Tinggi  M ≤ X < (M + SD) 

Sedang  (M - SD)  ≤ X < M 

Rendah X < (M -  SD) 

Sumber : Mardampi 2008 

Keterangan: 

X : Kriteria Nilai 

SD : Standar Deviasi  

Mi : Rata-rata Nilai Dari pemahaman keagamaan dan perilaku beribadah siswa  

Dalam mengolah dan menganalisis data pemahaman keagamaan dan 

perilaku beribadah siswa yaitu dengan menghitung nilai skor tes dengan 

kriteria sebagai berikut: 

      (
              

             
)      

  
 

 
      

Keterangan : 

P : Angka Presentase 

F : Frekuensi Jawaban Responden 

N : Jumlah Responden 
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3.8.2 Analisis Inferensial 

Analisis inferensial dimaksudkan untuk menguji hipotesis pengaruh 

pemahaman keagamaan terhadap perilaku beribadah. Sebelum dilakukan uji 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. 

3.8.2.1 Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan menguji apakah model regresi, variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika taraf signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%. Data yang 

baik adalah data yang memiliki pola seperti distribusi normal (tidak melenceng ke 

kiri atau ke kanan (Santoso, 2018) Pengujian normalitas pada penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS 26. 

2. Uji Linearitas 

Uji lineritas bertujuan untuk mengetahui apakah variable bebas dan variabel 

terikat ada hubungan yang liner atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan 

sebagai syarat untuk analisis regresi atau korelasi. Pengujian lineritas ini 

menggunakan program aplikasi SPSS versi 26, pada taraf signifikan ditetapkan 

α=0,05 dengan kriteria bahwa dua variabel dikatakan linear apabila nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05. 
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3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi liniear sederhana.  

1.) Uji regresi liniear sederhana, diperlukan untuk menganalisis hubungan 

liniear antara satu variabel independen (X) dengan satu variabel (Y) 

(Priyanto, 2014). Analisis regresi liniear sederhana dapat juga digunakan 

untuk menganalisis data dalam penelitian ini dan penulis menggunakan 

metode statistik. Peralatan analisis statistik yang digunakan pada penelitian 

ini adalah analisis regresi linier sederhana yang mana di pengelolaannya 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 26. Analisis ini tentu mengestimasi 

variabel bebas pemahaman keagamaan (X) maka dari itu dapat diketahui 

pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu perilaku beribadah (Y) dengan 

perumusan sebagai berikut:  

Rumus regresi liniear sederhana, yaitu: 

Y= a + b(X) 

  Keterangan: 

  a : Konstanta 

  b : Koefesien regresi  

  X : Variabel bebas (Pemahaman keagamaan) 

  Y : Variabel terikat (Perilaku beribadah) 
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3.8.2.2 Uji Signifikan  

1. Uji t (parsial) 

Untuk mengetahui tingakat signifikansi masing-masing koefisien korelasi, 

dilakukan pengujian keberartian koefisien korelasi menggunkana uji t (Sugiyono, 

2017) dengan rumus: 

   
  √   

√    
 

Keterangan: 

          = Nilai t 

r             = nilai koefisien korelasi 

n            = jumlah responden 

            = koefisien determinasi 

 Distribusi (tabel t) untuk         dan derajat kebebasan (dk = n - 2) kaidah 

keputusan: 

1. Jika                berati signifikan, hipotesis    ditolak dan menerima    

2. Jika                 berarti tidak signifikan, hipotoses    diterima dan 

menolak   . 

2. Koefisen Determinasi      

Selanjutnya koefisien determinasi adalah ukuran yang digunakan untuk 

menilai kecocokan atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data 

sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan 

koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Besarnya 

koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

   = Nilai koefisien determinan 

    = Nilai koefisien korelasi (Sugiyono. 2013). 

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:  

1) Jika   mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependentlemah.  

2) Jika   mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


