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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif yaitu ”dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik

inferensial”.

Analisis statistik deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang

dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa angka-angka

kemudian ditabulasi dalam bentuk distribusi frekuensi dan presentase untuk

memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada sebagai hasil

penelitian.

Analisis statistik inferensial dilakukan mengingat bahwa penelitian ini

bersifat korelasional karena penelitian ini berusaha mengetahui adanya

hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dalam hal ini

hubungan gaya belajar visual dengan prestasi belajar pada bidang studi PAI di

MTs.Negeri 1 Konsel Kab. Konawe Selatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di MTs. Negeri 1 Konsel Kabupaten

Konawe Selatan. Dengan pertimbangan bahwa pada sekolah ini terdapat
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masalah yang menarik untuk diteliti dan dikaji terkait gaya belajar visual

dengan prestasi belajar siswa pada bidang studi PAI.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan yakni setelah

proposal ini diseminarkan.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya hubungan

antara varabel X Dengan Y. Desain penelitiannya adalah sebagai berikut :

r

Keterangan :

X : Gaya belajar visual

Y : Prestasi belajar

r   : Hubungan gaya belajar visual dengan prestasi belajar siswa

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi sasaran penelitian,1

baik itu seluruh anggota, sekelompok orang, kejadian atau obyek yang telah

dirumuskan secara jelas dan memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang

1Supramono dan Sugiarto, Statistika,(Yogyakarta: Andi Offset,1993) h. 15.

YX



25

sama.Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalahseluruh kelas

VIIIA, VIIIB, VIIIC dan VIIID di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Konsel Kab.

Konawe selatan dengan jumlah siswa 105 orang yang terdiri dari:

No. Kelas Jenis kelamin Jumlah siswa
Pria Wanita

1 2 3 4 5

1. VIIIA 10 16 26

2. VIIIB 12 14 26

3. VIIIC 12 15 27

4. VIIID 11 15 26

2. Sampel

Sugiono menyatakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.2

Sampel adalah teknik penelitian dengan tidak menyelidiki semua

obyek yang ada pada lembaga tersebut, dengan kata lain bahwa penelitian ini

hanya ditujukan kepada obyek tertentu saja, yang dianggap dapat mewakili

semua populasi secara keseluruhan karena mengingat bahwa terbatasnya sarana

dan prasarana, waktu dan biaya.

Mengingat besarnya jumlah populasi tersebut di atas, dan untuk

menjamin efisiensi waktu, tenaga serta biaya, maka penulis mengadakan

penarikan sampel penelitian dengan teknik random sampling (pengambilan

sampel secara acak). Teknik random sampling dapat dilakukan setelah dibuat

kerangka sampling yang benar. Unit sampling dalam kerangka sampling ini

2Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D. (Bandung: Alfabeta,
2009), h. 81.
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adalah unsur sampling itu sendiri. Dengan demikian, kerangka sampling ini

memuat unsur yang menjadi anggota populasi secara keseluruhan.

Menurut Suharsmi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 lebih
baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian
populasi, selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10%-
15% atau 20%-25% atau lebih3

Dari uraian di atas, maka penulis menarik 25% pada setiap random

sebagai sampel dengan perhitungan sebagai berikut: 105 = 26,25
dibulatkan menjadi 26 siswa. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah

26 responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga)

cara, yaitu:

1. Quesionare, (angket) adalah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diberikan

kepada siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Konsel Kab. Konawe Selatan

untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Yang mana

angket ini menggunakan skala likert dalam bentuk pilihan ganda dengan

bentuk konstribusi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Opsi pernyataan skala likert

Pernyataan (+) Skor Nilai Pernyataan (-) Skor nilai
Selalu 4 Selalu 1
Sering 3 Sering 2

Kadang-kadang 2 Kadang-kadang 3
Tidak perna 1 Tidak perna 4

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan Praktik), Edisi Revisi,
(Jakarta: PT Meitan 7XC,KPutra 1992), h.107.
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2. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data keterangan–keterangan di

sekolah yang berupa dokumen gambar sebagai bukti dalam penelitian.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah siswa, nilai

siswa profil sekolah, sarana dan prasarana

3. Observasi pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam.

F. Kisi-Kisi Instrumen

Instrumen penelitian hubungan gaya belajar visual dengan prestasi

belajar siswa pada bidang studi PAI di MTs. Negeri 1 Konsel Kab. Konawe

Selatan dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kisi-kisi instrumen penelitian variabel X  dan Y

Variabel Indikator No. Angket

1 2 3

Gaya belajar
visual (X)

1. Rapi dan teratur 1, 2, 3, 4,

2. Berbicara dengan cepat 5, 6, 7, 8,

3. Mudah melihat dari pada mendengar 9, 10, 11, 12,

4. Suka membaca sendiri dari ada dibacakan 13, 14, 15, 16,

5. Mengatur waktu dengan baik 17, 18, 19, 20

Prestasi
belajar (Y)

Nilai rapor yang diperoleh dari atu indikator penilaian pada ranah
pendidikan, (ranah kognitif, efektif dan psikomotorik ).
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G. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis statistik deskriptif dan inferensial. Adapun langkah-langkah analisis

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis statistik deskriptif yaitu menentukan rata-rata, distribusi frekuensi

dan presentase. Pada analisis statistik deskrptif peneliti menggunakan rumus

distribusi frekuensi. Adapun rumusnya yaitu:

f
P = x 100%

N

Keterangan :

P : Persentase
f : Frekuensi
N : Jumlah responden4

Hasil pengelolaan dan analisis data pada variabel penelitian ini

dijelaskan berdasarkan kategori sebagai berikut:

Nilai (81-100) % = baik sekali
Nilai (61-80) % = baik
Nilai (41-60) % = cukup baik
Nilai (21-40) % = kurang
Nilai (0-20) % = kurang sekali5

2. Analisis statistik inferensial yaitu untuk mengetahui hipotesis penelitian

yang diajukan. Analisis data statistik meliputi beberapa bagian:

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik),(Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h. 272.

5N. Harahap, Teknik Penilaian Hasil Belajar, (Jakarta:Bulan Bintang, 1979), h. 183.
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a. Uji persyaratan analisis. Langkah ini dilakukan untuk menguji normalitas

data. Menguji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan

rumus kemiringan/rumus kemiringan kurva.

Km =

Keterangan:

X = Rata-rata variabel penelitian

Mo = Modus variabel penelitian

Sd = Standar deviasi penelitian

Dengan kriteria:

a) Data normal jika -1≤ Km < +1

b) Data tidak normal jika Km < 1 atau Km > + 1.6

b. Uji korelasi product moment, diperlukan untuk mengetahui ada

hubungan gaya belajar visual dengan prestasi belajar PAI siswa dengan

menggunakan rumus:

rxy =
))(( 22 yx

xy
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Keterangan:

r = koefisien  product moment

x2 = Gaya belajar visual

y2 = Prestasi belajar PAI siswa

6Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 1992), h. 154.
7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,

2009), h. 255.
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c. Koefisien determinan digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi

gaya belajar visual dengan prestasi belajar siswa dengan rumus:

KD = r2 x 100%

Keterangan:

KD = Nilai koefisien determinasi

r2 = Nilai koefisien korelasi

d. Penguji hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi dengan menggunakan

uji t dengan rumus:

t =  r√ ²
Keterangan:

t = Nilai koefisien signifikansi
n = jumlah sampel
r = Nilai koefisien korelasi.8

Kriteria Penarikan Pengujian Jika menggunakan tingkat signifikansi

(α=0,05) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan

hipotesis yaitu sebagai berikut:

1. Jika thitung≥ ttabelmaka Ho ada di daerah penolakan, berarti Hα diterima

artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungan

8Ibid., h. 258.
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2. Jika thitung≤ ttabel maka Ho ada di daerah penerimaan, berarti Hα ditolak

artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungan


