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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

A. Metode Penelitian  

Dalam setiap penelitian, penggunaan metode menjadi sangat penting 

berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini 

merupakan penelitian Kuantitatif, menurut Sugiyono penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat Positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random dan 

menggunakan analisis data statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.
1
 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode survey karena data 

yang diteliti adalah data dari sample yang diambil dari populasi.  

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel 

atau lebih yang bersifat sebab akibat(kausal), menguji teori, dan analisa data 

dengan menggunakan statistik untuk menguji hipotetis.
2
 Dengan demikian dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena dalam 

penelitian ini yang akan dilakukan adalah untuk menguji seberapa besar tingkat 

signifikan yang mempengaruhi anatara variabel kompetensi profesional guru 

Qur‟an Hadits dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa MA Nurul Ulum 

Tulungagung Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu.   

 

B. Populasi dan Sampel  

Dalam setiap penelitian, penggunaan metode menjadi sangat penting 

berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini 

merupakan penelitian Kuantitatif, dengan bentuk penelitian asosiatif yaitu suatu 

penelitian yang bersifat menayakan hubungan antara dua variabel atau lebih.
3
 

 

                                                             
1
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 

CV. Alfabeta, 2012), Hlm 14 
2
 Ibid, Hlm 23 

3
 Ibid,,Hlm 57  
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1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan segala sesuatu yang menjadi objek dalam 

penelitian. Sejalan dengan hal tersebut Arikunto menjelaskan bahwa populasi 

adalah “keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi.
4
  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa populasi 

adalah sejumlah objek penelitian yang diteliti. Sedangkan populasi yang akan 

diteliti adalah siswa MA Nurul Ulum Tulungagung yang berjumlah 201.  

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.
5
 

Tujuan peneliti mengambil sampel ialah: memperoleh keterangan mengenai 

objek yang penulis teliti, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari 

populasi.
6
 Jadi yang dimaksut dengan sampel disini adalah sebagian subjek 

dari populasi yang diambil penulis dalam penelitian.  

Teknik pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Probality sampling  

Probality sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random 

sampling, proporsionate stratified random sampling, disproportionate 

stratified random, sampling area (cluster) sampling (sampling menurut 

daerah). 

 

 

                                                             
4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, rev. Cet-14, 2010), h.173. 
5
 Ibid, Hlm 131. 

6
 Masri Singarimbun, Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, (Lp3es: Jakarta, 2006), 

Hlm 107 
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b. Norprobality Sampling  

Norprobality Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilihan menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi : 

sampling sitematis, kuota, aksisdental, purposive, jenuh, snowball.
7
 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas, penulis 

menggunakan teknik nonprobility sampling, dengan teknik sampling 

sitematis, yaitu tidak semua peserta didik MA Nurul Ulum Tulungagung 

Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, diberikan kesempatan yang sama untuk 

nonprobility sampling adalah teknik sampling sitematis yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan 

nomor urut atau ditentukan sesuai nomer urut absen. Pengambilan sampel 

dapat dilakukan dengan nomer ganjil saja, nomor genap saja, atau kelipatan 

dari bilangan tertentu. 

 Sehubungan dengan  data di atas, sampel yang peneliti ambil 

adalah siswa kelas XI, semter 2, pada tahun 2016/2017 yang berjumlah 54. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Kuesioner 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau 

terbuka.
 8

 Dengan demikian jelaslah bahwa metode kuesioner merupakan alat 

yang berupa daftar pertanyaan untuk mendapat jawaban dari responden dengan 

jalan responden mengisi sendiri daftar pertanyaan tersebut.  

Menurut Suharsimi Arikunto metode kuesioner dipandang dari cara 

menjawab, dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

 

a) Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan responden untuk 

menjawab dengan kalimatnya sendiri, 

                                                             
7
 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian. (Bandung: Alfabeta, 2007) Hlm. 82 

8
 Ibid, Hlm.199. 
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b) Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih.
9
 

Sedangkan skala pengukur dan instrumen peneliti menggunakan skala 

likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan skala 

likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, dengan 

bentuk instrument pilihan ganda yang terdiri dari lima alternatif jawaban, a. b. 

c. d dan e.
10

 

Berdasarkan pendapat di atas penulis simpulkan bahwa kuesioner 

adalah pernyataan tertulis untuk menjawab, serta fakta-fakta dan informasi 

tentang diri responden. Untuk itu penulis menggunakan angket yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan  tertulis kepada peserta didik kelas XI MA Nurul Ulum 

Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, yaitu angket tentang 

professional terhadap peningkatan prestasi peserta didik pada mata pelajaran 

Qur‟an Hadits dan juga Motivasi belajar siswa tethadap pembelajaran Qur‟an 

Hadits dengan melalui kuesioner ini, para responden diminta untuk 

memberikan pernyataan dengan cara memilih salah satu jawaban pernyataan 

yang telah disediakan. 

Namun sebelum angket ini diberikan pada sampel yang akan 

sebenarnya yakni responden, angket terlebih dahulu diuji cobakan untuk 

mengetahui tingkat validitas dan reabilitasnya. 

2.Metode Dokumentasi  

Metode ini juga dipakai sebagai metode pelengkap. Metode 

dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

                                                             
9
Op.Cit,  Suharsimi Arikunto,. Hlm 195. 

10
 Op.Cit, Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Dan R&D, 

Hlm. 93. 
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sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

pemikiran.  

Menurut suharsimi Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
11

 

Metode dokumentasi yang dimaksut adalah data-data Sekolah MA Nurul 

Ulum Tulungagung yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru, 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajar Qur‟an Hadits. 

3. Metode Observasi  

Metode observasi atau disebut juga pengamatan, meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra.
12

 Dengan demikian jelaslah bahwa metode observasi adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Sejalan dengan hal tersebut 

Sugiyono membedakan observasi menjadi dua yaitu observasi partisipan dan 

observasi non partisipan.
13

 

Jadi observasi yang dipakai adalah observasi non partisipan yaitu 

dalam mengadakan pengamatan peneliti tidak terjun langsung mengikuti 

aktifitas obyek yang diteliti. Data yang perlu diangkat dengan metode ini yang 

berkenaan dengan keadaan remaja dan lingkungannya.  

 

1. Instrument Variabel Terikat 

a. Definisi Operasional 

Menurut Hamalik hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan 

sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari 

                                                             
11

 Op.Cit, Hlm. 206. 
12

 Ibid, Hlm.200. 
13

 Op.cit Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Dan R&D,  . 

Hlm 204.  
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sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu.
14

 Pengertian hasil belajar 

merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan 

penilaian atau pengukuran hasil belajar. Berdasarkan pengertian di atas hasil 

belajar dapat menerangai tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan 

skala nilai berupa huruf atau kata atau symbol.
15

  

Hasil belajar siswa yang dimaksut dalam penelitian ini yaitu hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran Qur‟an Hadits yang diperoleh dari nilai 

hasil pembelajaran Qur‟an Hadits pada tahun 2016/2017. Hasil siswa ini 

disebut variabel Y yang merupakan variabel dependen atau variabel terkait 

artinya variabel yang mengikuti yang indikatornya meliputu 3 ranah yaitu 

kognitif , afektif dan spikomotor.  

 

b. Indikator Hasil belajar  

Jenis dan indikator hasil belajar menurut Nana Sudjana dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

No Ranah Indikator 

1. Ranah kognitif 

a. Ingatan  

 

b. Pemahaman 

(Comprehension) 

 

c. Penerapan 

(Application) 

 

 

d. Analisis (Analysis) 

 

 

e. Menciptakan, 

membangun 

1.1 Dapat menyebutkan  

1.2 Dapat menunjukkan kembali 

 

1.1 Dapat menjelaskan,  

1.2 Dapat mendefinisikan dengan bahasa sendiri  

 

3.1 Dapat memberikan contoh 

3.2 Dapat menggunakan secara tepat  

 

 

4.1 Dapat menguraikan  

4.2 Dapat mengklasifikasikan/ memilah  

 

5.1 Dapat menghubungkan materi –materi, 

sehingga menjadi kesatuan yang baru  

                                                             
 

14
 Omear Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Hlm 30 

 
15

Dimyati Dan Mudjiono, Belajar Dan Pembalajaran, (Jakarta: Rineka Cipta 

Tahun2009), Hlm 200 
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(Synthesis) 

 

 

 

f. Evaluasi 

(Evaluation) 

 

5.2 Dapat menyimpulkan  

5.3 Dapat menggeneralisasikan (membuat prinsip 

umum) 

 

6.1 Dapat menilai,  

6.2 Dapat menjelaskan dan menafsirkan,  

6.3 Dapat menyimpulkan  

2. Ranah Afektif 

a. Penerimaan 

(Receiving) 

 

b. Sambutan  

 

c.Sikap menghargai 

(Apresiasi) 

 

 

d.Pendalaman  

(internalisasi) 

 

e.Penghayatan  

(karakterisasi) 

 

1.1 Menunjukkan sikap menerima  

1.2 Menunjukkan sikap menolak  

 

2.1 Kesediaan berpartisipasi/terlibat  

2.2 Kesediaan memanfaatkan  

3.1 Menganggap penting dan bermanfaat  

3.2 Menganggap indah dan harmonis 

3.3 Menggagumi 

 

4.1 Mengakui dan menyakini 

4.2 Mengingkari 

 

5.1 Melembagakan atau meniadakan  

5.2 Menjelmakan dalam pribadi dan perilaku 

sehari-hari. 

3. Ranah psikomotor 

a. Keterampilan 

bergerak dan 

bertindak  

 

b. Kecakapan ekspresi 

verbal dan non-verbal  

 

 

 

1.1 Kecakapan mengkoordinasikan gerak mata, 

telinga, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. 

 

 

2.1 Kefasihan melafalkan/ mengucapkan  

2.2 Kecakapan membuat mimik dan gerakan 

jasmani 

2. Instrumen Bebas/Moderat 

a. Definisi Operasional 

Agar lebih mudah dalam memahami dari masing-masing variable 

dalam penelitian ini, maka akan penulis kemukakan definisi operasional dari 

masing-masing Variabel bebas/moderat sebafai berikut: 

 

1) Professional Guru Qur‟an Hadits 

Yang dimaksut dengan professional guru Qur‟an Hadits dalam 

penelitian ini yaitu, suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 
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keahllian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi stadar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Professional guru 

Qur‟an Hadits ini merupakan variabel independent atau variabel yang 

diikuti dan disebutk sebagai variabel X1 dengan indikator sebagai berikut : 

a) Menguasai bahan pembelajaran  

b) Mampu mengelola program pembelajaran  

c) Mampu mengelola kelas 

d) Mampu menggunakan media dan sumber pembelajaran  

e) Menguasai landasan landasan kependidikan  

f) Mampu mengelola interaksi pembelajaran  

g) Mampu menilai prestasi siswa 

 

2) Motivasi Belajar 

Yang dimaksut dengan motivasi belajar dalam penelitian ini yaitu 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri siswa terhadap materi 

pendidikan Agama Islam khususnya materi Qur‟an Hadits, yang di tandai 

dengan munculnya felling dan di dahului dengan tanggapan adanya tujuan. 

Dengan demikian perubahan energi dalam diri siswa akan berbentuk suatu 

aktivitas nyata berupa kegiatan fisik.  

Motivasi belajar ini merupakan variabel independent atau variabel 

yang diikuti, disebut sebagai variabel X2 dengan indikator sebagai berikut: 

a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil  

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d) Adanya penghargaan dalam belajar 

e) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
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b. Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi intrumen dalam variabel bebas/moderat ini disusun 

berdasarkan kajian teori  yang penyusunan butir angket dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 6 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Kompetensi Profesional Guru (X1)  

 

No Variabel  Indikator  Sub Indikator  No. Item 

1 Kompetensi 

Profesional 

Guru  

1.Menguasai Bahan  1.1 Merumuskan tujuan  

 

1.2 Mampu  menjelaskan  

materi dengan baik   

 

1.3 Bisa menjawab soal  

4 

 

1, 2 

 

 

6 

2.Mampu Mengelola 

Program Pembelajaran  

2.1 Membuat satuan 

pembelajaran untuk setiap 

pokok bahasan 

 

2.2 Mengenal dan dapat 

menggunakan metode 

yang tepat  

3, 11, 13 

 

 

 

5, 12 

3.Mampu Mengelola 

Kelas 

3.1Berinteraksi dengan 

siswa 

 

3.2 Menciptakan iklim 

belajar mengajar yang 

serasi 

9,15 

 

 

8,14 

4. Mampu 

Menggunakan Media 

dan Sumber Belajar 

4.1 Kemampuan guru 

dalam mengenal, memilih 

dan menggunakan media 

pendidikan 

 

3.2 Menggunakan buku-

buku penunjang  

 

4.3 Menggunakan sarana 

dan prasarana dengan baik 

7,10 

 

 

 

 

21 

 

 

22 

5. Menguasai Landasan 

Kependidikan 

5.1 Kemampuan guru 

dalam pengembangan 

peserta didik  

18,20 
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6. Mampu Mengelola 

Interaksi Pembelajaran  

6.1 Kemampuan guru 

dalam memotivasi siswa 

 

6.2 Kemampuan guru 

dalam berkomunikasi 

dengan siswa 

16, 28 

 

 

19 

 

 

7. Mampu Menilai 

Prestasi Siswa 

7.1 Memahami fungsi 

penilaian, dan menyusun 

teknik penilaian  

 

7.2 Mengelola dan 

menginterpretasikan hasil 

penilaian  

 

7.3 Mengadakan remedial   

17,23 

 

 

 

24,25 

 

 

 

26, 27 

Jumlah  28 

 

Dari penjelasan di atas maka diketahui bahwa jumlah  instrumen 

untuk mengukur  tingkat profesionalitas guru sebelum di uji cobakan 

sebanyak 28 instrumen. 

 

 

 

Tabel 7 

Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Belajar (X2) 

 

 

 

No  Variabel Indikator Sub Indikator No. Item 

2. Motivasi 

Belajar 

1.Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil  

1.1 Mengikuti PBM di 

kelas 

1.2  Tertarik pada mata 

pelajaran tertentu 

 

1.3 Rajin Mencari 

informasi tentang 

pelajaran tertentu  

 

1.5 Menyediakan  

Waktu  

1, 4, 

 

7,10, 

 

 

2, 3, 

 

 

 

9,11,19 

  2.Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

2.1 Kemandirian 

dalam bertindak  

 

2.2 Selalu berusaha 

untuk lebih unggul  

 

2.3  Memiliki motif 

8,20 

 

 

12,15 

 

 

17, 
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untuk berprestasi 

  3.Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 

3. Gigih dalam 

berusaha  

13, 16,  

  4.Adanya penghargaan 

dalam belajar 

4.1 Adanya apresiasi 

 

4.2 Menyelesaikan 

tugas-tugas (PR) 

18,24 

 

 

5, 6 

  5.Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

5.1 Menciptaan 

kegiatan yang mudah 

dipahami dan di ingat.  

 

23 

  6.Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif  

6.1 kemapuan guru 

untuk menciptakan 

lingkungan belajar 

yang baik dan 

kondusif 

 

6.2 kemampuan guru 

untuk berkomunikasi 

dengan siswa 

14, 21 

 

 

 

 

 

22 

Jumlah  24 

 

Dari penjelasan di atas maka diketahui bahwa jumlah  instrumen untuk 

mengukur  motivasi belajar  sebelum di uji cobakan sebanyak 24 instrumen.  

c. Penguji Validitas dan Reabilitas Instrumen  

1) Validitas instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang memenunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

mempunyai validitas tinggi. Sebaiknya, instrumen yang tidak valid berarti 

memiliki validitas rendah.  

Uji validitas dengan menggunakan product moment dengan rumus 

sebagai berikut: 

Γxy  =  
Σ𝑥𝑦

  Σ𝑥2 (Σ𝑦2)
 

Keterangan : 

Γxy  : Angka indeks korelasi “r”product moment 

Σ𝑥𝑦  : Jumlah hasil perkalian antara skor x dan skor y 

Σ𝑥2
 : Jumlah deviasi skor x setelah terlebih dahulu dikuadratkan. 
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Σy2 : Jumlah deviasi skor y setelah terlebih dahulu dikudratkan.
16

 

 

Sebelum digunakan sebagai alat penelitian angket diuji coba validitas 

instrumen. Untuk mengetahui validitas instrumentiap butir, maka skor-skor yang 

ada pada butir yang dimaksut dikorelasikan dengan skor total.skor butir dijadikan 

sebagai nilai X dan skor total dijadikan sebagai nilai Y. Pengelolaan validitas 

instrumen angket tiap butir soal dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 

Adapun hasil uji coba validitas dan reabilitas instrumen penelitian adalah: 

Setelah data hasil uji coba terkumpul, data tersebut dianalisis agar dapat 

membedakan butir-butir yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi instrumen 

yang sesungguhnya.  Rumus yang telah tentukan dalam melaksanakan uji coba 

tersebut dilakukan dengan alat bantu program SPSS 23 dan excel.  

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh hasil uji validitas 

variabel penelitian bahwa dari 28 butir soal profesionalis guru Qur‟an Hadits yang 

disusun ternyata ada 3 Soal yang tidak valid, setelah dibandingkan dengan nilai r 

tabel 0,3 dengan df = 28. Sedangkan untuk butir soal motivasi belajar yang terdiri 

dari 24 soal ternya ada 4 soal yang tidak valid, setelah dibandingkan dengan nilai r 

tabel 0,3 dengan df = 24.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 8 

Hasil Analisa Uji Validitas Instrumen Profesional Guru Qur „an Hadits 

 

No Item Soal 

 
Γ hitung Γtabel Keterangan 

1 Soal no 1 0.506 0.312 Valid 

2 Soal no 2 0.615 0.312 Valid 

3 Soal no 3 0.657 0.312 Valid 

4 Soal no 4 0.423 0.312 Valid 

5 Soal no 5 0.333 0.312 Valid 

6 Soal no 6 0.669 0.312 Valid 

7 Soal no 7 0.466 0.312 Valid 

8 Soal no 8 0.542 0.312 Valid 

9 Soal no 9 0.549 0.312 Valid 

                                                             
16

 Op.Cit, Sugiono, Statistik Untuk Penelitian.  Hlm 170 
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10 Soal no 10 0.440 0.312 Valid 

11 Soal no 11 0.561 0.312 Valid 

12 Soal no 12 0.318 0.312 Valid 

13 Soal no 13 0.409 0.312 Valid 

14 Soal no 14 0.331 0.312 Valid 

15 Soal no 15 0.335 0.312 Valid 

16 Soal no 16 0.397 0.312 Valid 

17 Soal no 17 0.028 0.312 Tidak Valid 

18 Soal no 18 0.072 0.312 Tidak Valid 

19 Soal no 19 0.349 0.312 Valid 

20 Soal no 20 0.359 0.312 Valid 

21 Soal no 21 0.453 0.312 Valid 

22 Soal no 22 0.531 0.312 Valid 

23 Soal no 23 0.314 0.312 Valid 

24 Soal no 24 0.371 0.312 Valid 

25 Soal no 25 0.333 0.312 Valid 

26 Soal no 26 0.344 0.312 Valid 

27 Soal no 27 0.340 0.312 Valid 

28 Soal no 28 0.280 0.312 Tidak Valid 

Jumlah 28 

 

Dari hasil uji coba setelah nilai hasil pengujian validitas per item 

dibandingkan dengan nilai r tabel yaitu 0,3 ternyata ada empat butir soal yang nilai r 

hitung nya lebih kecil dari nilai r tabel,  tersebut maka di dapat 3 soal yang tidak valid, 

yakni soal no 17, 18 dan 28. Maka ketiga soal itu gugur dan tidak dipakai dalam 

penelitian. Sehingga soal yang dipakai untuk mengukur Profesional Guru Qur‟an 

Hadits sebanyak 25.  

 

Tabel 9 

Hasil Analisa Uji Validitas Instrument Motivasi Belajar 

 

No Item Soal 

 
Γ hitung Γtabel Keterangan 

1 Soal no 1 0,567 0,312 Valid  

2 Soal no 2 0,745 0,312 Valid  

3 Soal no 3 0,346  0,312 Valid  

4 Soal no 4 0,461 0,312 Valid  

5 Soal no 5 0,179 0,312 Tidak Valid  

6 Soal no 6 0,254 0,312 Tidak Valid  

7 Soal no 7 0,639 0,312 Valid  

8 Soal no 8 0,557 0,312 Valid  
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9 Soal no 9 0,673 0,312 Valid  

10 Soal no 10 0,240 0,312 Tidak Valid  

11 Soal no 11 0,338 0,312 Valid  

12 Soal no 12 0,348 0,312 Valid  

13 Soal no 13 0,062 0,312 Tidak Valid  

14 Soal no 14 0,384 0,312 Valid  

15 Soal no 15 0,329 0,312 Valid  

16 Soal no 16 0,370 0,312 Valid  

17 Soal no 17  0,348 0,312 Valid  

18 Soal no 18  0,324 0,312 Valid  

19 Soal no 19 0,324 0,312 Valid  

20 Soal no 20 0,318 0,312 Valid  

21 Soal no 21 0,321 0,312 Valid  

22 Soal no 22 0,338 0,312 Valid  

23 Soal no 23 0,372 0,312 Valid  

24 Soal no 24 0,408 0,312 Valid  

Jumlah  24 

 

Dari hasil uji coba setelah nilai hasil pengujian validitas per item 

dibandingkan dengan nilai r tabel yaitu 0,3 ternyata ada empat butir soal yang nilai r 

hitung nya lebih kecil dari nilai r tabel,  tersebut maka di dapat 4 soal yang tidak valid, 

yakni soal no 5, 6, 10, dan 13. Maka ke empat soal itu gugur dan tidak dipakai 

dalam penelitian. Sehingga soal yang dipakai untuk mengukur motivasi belajar 

siswa sebanyak 20.  

  

2) Reabilitas instrumen   

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat data karena 

instrumen tersebut sudah baik.  

Pengujian reabilitas instrumen dilakukan dengan internal consistency 

dengan teknik belah dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Sperman-

Brown. Untuk keperluan itu  maka butir-butir instrumen yang valid di belah 

menjadi dua kelompok ganjil dan genap. Selanjutnya skor itu di susun sendiri. 

Adapun rumus dapat dilihat di bawah ini: 

 

 Γ𝑖 =  
2.𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
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Keterangan : 

 Γ𝑖   =  Reliabilitas internal seluruh instrumen 

             Γ𝑏    = Korelasi product woment antara belahan pertama dan kedua .
17

 

 

Dalam penguji reliabilitas selanjutnya, penulis menggunakan alat bantu 

program SPSS dengan rumus di atas maka di dapat nilai reliabilitas instrumen 

untuk masing-masing instrumen sebagai berikut: 

a. Uji reliabilitas Profesional Guru 

 Γ𝑖  =  2 . 0, 88  =  0, 936 ( Reliabel ) 

           1,88 

 

b. Uji reliabilitas Motivasi Belajar 

Γ𝑖=  2 . 0,62   = 0,765   ( Reliabel ) 

       1,62 

 Dengan demikian berdasarkan data yang diperoleh setelah dilakukan uji 

reliabelitas dengan menggunakan aplikasi program SPSS di dapatkan hasil 

korelasi antara skor item pada variabel profesional guru diketahui nilai  r hitung 

lebih besar dari r tabel, yakni 0,726 > 0,3. Dan variabel motivasi belajar nilai r hitung 

lebih besar dari r tabel, yakni 0,591 > 0,3. Artinya, butir-butir item pada variabel 

profesional dan variabel motivasi belajar reliabel dan dapat digunakan sebagai alat 

ukur benar untuk menghasilkan informasi mengenai tingkat kompetensi 

profesional guru Al-Qur‟an Hadits dan motivasi belajar.  

 

D. Analisis Data 

Untuk mengukur data, baik variabel bebas maupun variabel terikat 

digunakan skala likert, dengan skor yang dipakai: 1, 2, 3, 4, dan 5 yang 

diterapkan secara bervariasi menurut bentuk dan katagori pertanyaannya. 

Masing-masing pertanyaan yang ditulis dalam angket memiliki 5 alternatif 

jawaban dan setiap jawaban tersebut memiliki skor tertentu yang dapat 
                                                             

    
17

 Ibid, Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Dan R&D, Hlm 

186 
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menggambarkan objek yang diamati. Dan dalam pernyataan negatif skor 1,2,3,4 

dan 5 diberikan terbalik dari kalimat pernyataan yang positif. 

Dalam mengelolah dan menganalisa data ada dua macam statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, yaitu: Statistik deskriptif, 

Statistik inferensial.
18

 Dari kedua metode tersebut, penulis menggunakan jenis 

statistik inferensial (sering disebut statistik induktif atau statistik probability) 

yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan 

hasilnya diberlakukan untuk populasi.  

Statistik ini disebut statistik probalitas, karena kesimpulan yang 

diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat 

peluang (probalitity). Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan 

diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran 

(kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Bila peluang 

kesalahan 5% maka taraf kepercayaan 95% bila peluang kesalahan 1% maka 

taraf kepercayaan 99%.
19

 Sebelum data penelitian di analisis perlu dilakukan uji 

prasyaratan analisis.  

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas  

Untuk mengetahui kepastian data yang diperoleh harus dilakukan uji 

normalitas. Analisis uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

liliefors, dengan langkah-langkah: 

1) Menggurutkan data mulai dari yang terkecil  

2) Untuk tiap bilangan baku ini dengan dengan menggunakan daftar 

distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang F(zi) 

3) Selanjutnya dihitung proporsi z yang lebih kecil atau sama dengan zi 

dengan rumus S(zi)= banyak nyang ≤zi 

   N 

4) Menghitung selisih F(zi)-S(zi), kemudian menentukan harga 

mutlaknya. 

                                                             
 18

 Ibid, Hlm 207 

 19
 Ibid, Hlm 209 
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a. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kehomogenan dari 

variabel. Untuk menguji homogenitas varians variabel kompetensi 

profesional guru Qur‟an Hadits (X1), dan situasi motivasi belajar (X2) 

terhadap hasil belajar siswa (Y) dilakukan dengan menggunakan uji 

varians.
20

 Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Mencari varians/standar deviasi variabel X dan Y, dengan rumus : 

𝑠𝑥2 =  
𝑛 .Σ𝑥2−(Σ𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
                   𝑠𝑦2 =  

𝑛 .Σ𝑦2−(Σ𝑦)2

𝑛(𝑛−1)
 

b) Mencari F hitung dengan varians X dan Y, dengan Rumus : 

𝐹 =
𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Catatan: jika varians sama pada kedua kelompok, maka bebas 

tentukan pembilang dan menyebutkan.  

c) Membandingkan F hitung dengan F tabel F:F pada tabel distribusi 

F . dengan: 

 Untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah 

dk pembilang n-1 

 Untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah 

dk penyebut n-1 

 Jika F hitung < F tabel berarti homogen 

 Jika F hitung > F tabel berarti tidak homogen. 

 

2. Uji Hipotesis Korelasi  

Secara setatistik, angka korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan 

harus dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. apabila rhitung  > 

rtabel maka data signifikan atau valid dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel maka 

data tersebut tiddak valid.  

                                                             
20

 Samba Ali Muhibin Dan Maman Abdurrohman, Analisis Korelasi, Regresi Dan 

Jalur Dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hlm 73 
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Dalam penelitian ini penguji menggunakan teknik korelasi. Uji 

korelasi antara variabel X1, X2 dan variabel Y, dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment persial.  

Γxy =
NΣxy −  Σx (Σy)

  NΣx2 − (Σx)2  NΣy2 − (Σy)2 
 

Keterangan: 

       Γxy  = Koefisien Korelasi antara variabel x dan y 

       N     = Jumlah subjek penelitian 

       Σxy  = Jumlah hasil perkalian tiap-tiap skor asli dari x dan y 

      Σ x    = Jumlah skor asli variabel x 

       Σy    = Jumlah skor asli variabel y.
21

 

 

Rumus tersebut digunakan untuk menganalisis hasil angket yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian . selanjutnya untuk menguji hipotesis 

tersebut digunakan korelasi ganda (Ryx1x2) dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Ryx1x2 =  
Γ2yx1 + Γ2yx2 − 2Γyx 1Γyx 2Γx1x2

1 − Γ2x1x2

 

 

Keterangan : 

Ryx1x2  = Korelasi antar Variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama  

  dengan variabel Y 

Γyx 1  = Korelasi product moment X1 dengan Y 

Γyx 2  = Korelasi product moment X2 dengan Y 

Γx1x2 = Korelasi product moment antara X1 dengan X2. 

 

 

                                                             
21

 Ibid,Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Dan R&D, Hlm 

255 
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E. Hipotesis Statistika 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris, dalam rangkaian langkah-

langkah penelitian. Selain itu hipotesis juga merupakan jawaban terhadap masalah 

penelitian terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling 

mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.
22

 

Sugiyono mengemukakan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
23

   

Jadi jelas bahwa hipotesis baru merupakan dugaan sementara yang 

mungkin benar dan juga mungkin salah, maka kebenarannya harus dibuktikan 

melalui penelitian. Sesuai dengan identifikasi masalah serta kerangka pemikiran 

yang telah dikemukaan sebelumnya.  Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Η0 ∶ 𝜇 = 0 Berarti tidak ada hubungan antara kompetensi profesional guru  

       Qur‟an Hadits  terhadap hasil belajar siswa. 

Ηa ∶ μ ≠ 0 Berarti ada hubungan antara kompetensi profesional  

       guru Qur‟an Hadits  terhadap hasil belajar siswa. 

2. H0 : 𝜇 = 0 Berarti tidak ada hubungan antara motivasi belajar terhadap  

       hasil belajar siswa. 

Ha : μ ≠ 0 Berarti ada hubungan antara motivasi belajar terhadap  

       hasil belajar siswa. 

3. H0 : 𝜇 = 0 Berarti tidak ada hubungan antara kompetensi profesional guru  

            Qur‟an Hadits  motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. 

Ha : μ ≠ 0 Berarti ada hubungan antara kompetensi profesional guru  

            Qur‟an Hadits  motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. 

                                                             
22

 Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 

1. 2011. Hlm 21. 
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  Dari pemaparan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat hubungan antara kompetensi profesional guru Qur‟an 

Hadits dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Qur‟an Hadits di 

MA Nurul Ulum Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. 

2. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil 

belajar siswa pada pada mata pelajaran Qur‟an Hadits di MA Nurul Ulum 

Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. 

3. Apakah terdapat hubunganan antara kompetensi profesional guru dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur‟an Hadits 

di MA Nurul Ulum Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. 

 

Hasil tersebut di analisa dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment, yang telah dijelaskan di atas. 




