
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini hendak menguji pengaruh Strategi pembelajaran dan 

Motivasi belajar terhadap hasil  belajar peserta didik MAN 1 Bandar Lampung 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.
1
  Terkait dengan

penelitian ini yang menggunakan pendekatan kuantitatif, berdasarkan kepada 

definisi tersebut, yakni: penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian 

yang didasarkan atas perhitungan presentasi, rata-rata, regresi dan perhitungan 

statistik lainnya
2
. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif adalah melibatkan diri

dalam perhitungan atau angka atau kuantitas.
3

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

benda, dan pristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu 

dalam sebuah penelitian. Populasi berasal dari bahasa inggris population, yang 

berarti jumlah penduduk. Digunakan untuk menyebutkan serumpun atau 

sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.
4
 Populasi adalah “Wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

1
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ditarik kesimpulan”. Populasi penelitian adalah sekumpulan objek yang 

ditentukan melalui kriteria tertentu yang dapat dikategorikan ke dalam objek 

tersebut bisa berupa manusia, file-file atau dokumen-dokumen yang dipandang 

sebagai objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siwa MAN 1 

Bandar Lampung kelas X jurusan Ilmu-ilmu Sosial berjumlah  157 peserta didik. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam 

mengambil sampel apabila subjek kurang dari seratus, lebih baik diambil semua. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 

20%-25% atau lebih.
 5

 Berkenaan dengan jumlah populasi siswa yang berjumlah 

157 siswa, maka untuk mengukur variabel strategi pembelajaran dan Motivasi 

belajar dalam pelaksanaan pembelajaran serta hasil belajar gunakan sampel 

sebesar 25% dari jumlah populasi yang ada atau sebanyak 40 siswa.  

 

C. Definisi Operasional Variabel 

a. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru dan 

siswa untuk berbagi dan mengolah informasi, dengan harapan pengetahuan 

yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar 

yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang 

lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai 

dengan perubahan tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar 

mengajar yang efektif dan efisien. Sebuah strategi pembelajaran yang baik 

akan membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya 
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kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan 

praktik atau pengalaman tertentu. Pembelajaran yang efektif dan bermutu 

membutuhkan suatu strategi yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan 

dan hasil pembelajaran yang diharapkan. 

b. Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan usaha yang disadari oleh pendidik untuk 

menggerakkan atau menggugah peserta didik agar tumbuh keinginan dan 

kemauan untuk melakukan kegiatan pembelajaran sehingga dapat mencapai 

tujuan, makin tinggi tingkat motivasi yang diberikan kepada peserta didik, 

maka makin tinggi keberhasilan strategi pembelajaran. 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan salah satu dari strategi pembelajaran meliputi 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Hasil belajar dalam penelitian ini difokuskan pada ranah 

kognitif. Nilai yang diperoleh siswa dalam ranah kognitif didapat setelah 

mengikuti tes pada akhir pembelajaran. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mengamati variabel yang akan diteliti 

dengan metode interview, tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya.
6
 Dalam 

penelitian ini untuk mengumpulkan data digunakan metode antara lain:  

                                                           
6
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a. Metode angket (Kuesioner)  

Kuesioner  adalah  sejumlah  pertanyaan  tertulis  yang  digunakan  

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. 
7
  

Variabel strategi pembelajaran menggunakan skala penilaian 

dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 5. Masing-masing opsi jawaban 

diberi skor sebagai berikut : 1) Jawaban Ss (sangat sesuai) diberikan skor 5.  

2) Jawaban S (sesuai) diberi skor 4. 3) Jawaban KS (Kurang sesuai) diberi 

skor 3.  4) Jawaban TS (Tidak sesuai) diberi skor 2. Dan 5) Jawaban STS 

(sangat tidak sesuai) diberi skor 1.  

Tabel 2. Kisi-kisi Kuesioner Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Motiasi 

belajar dalam Meningkatkan Hasil Belajar AL-Qur’an Hadits di 

MAN 1 Bandar Lampung 

 
No. Variabel Definisi Indikator Cara Ukur Hasil Ukur 

1 Strategi 

Pembelajaran 

Menurut 

Silberman 

belajar aktif 

merupakan 

sebuah 

kesatuan 

sumber 

kumpulan 

strategi-

strategi 

komprehensi. 

Belajar aktif 

meliputi 

berbagai cara 

untuk 

membuat 

peserta didik 

aktif sejak 

awal melalui 

aktivitas-

aktivitas 

1. Menerapkan 

metode diskusi. 

2. Menerapkan 

metode jigsaw. 

3. Menerapkan 

metode tutor 

sebaya.  

4. Menerapkan 

group to group  

dan  

5. Menerapkan 

metode 

simulasi. 

 

Angket 

 

Ordinal 

Menggunakan 

skala likert 

- Sangat Sesuai: 5 

-  Sesuai: 4 

-  Kurang sesuai 3 

- Tidak Sesuai:2 

- Sangat Tidak 

Sesuai : 1 

 

Kriteria  

1. 189-235 = 

Sangat Baik  

  

2. 142-188 = 

Baik 

3. 95-141= 

Cukup Baik  

4. 48-94= 

Kurang Baik 

5. 0-47=Tidak 
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yang 

membangun 

kerja 

kelompok 

dan dalam 

waktu 

singkat 

membuat 

mereka 

berpikir 

tentang 

materi 

pelajaran 

Baik 

2 Motivasi 

Belajar 

 

Motivasi 

belajar adalah 

keadaan yang 

terdapat dalam 

diri seseorang 

yang 

mendorongnya 

untuk 

melakukan 

aktivitas 

tertentu guna 

pencapaian 

suatu tujuan 

1. Tekun 

menghadapi 

tugas  

2. Ulet 

menghadapi 

kesulitan  

3. Menunjukkan 

minat terhadap 

bermacam-

macam masalah 

4. Lebih senang 

bekerja mandiri. 

5. Dapat 

mempertahanka

n pendapatnya 

6. Tidak mudah 

melepaskan hal 

yang diyakini 

itu 

7. Senang mencari 

dan 

memecahkan 

masalah soal-

soal. 

 

Kuesioner 

 

Ordinal 

Menggunakan 

skala likert 

- Sangat Sesuai: 5 

-  Sesuai: 4 

-  Kurang sesuai 3 

- Tidak Sesuai:2 

- Sangat Tidak 

Sesuai : 1 

 

Dengan kriteria  

Kriteria  

1. 189-235 = 

Sangat 

Termotivasi    

2. 142-188 = 

Termotivasi 

3. 95-141= Cukup  

4. 48-94= 

Kurang  

5. 0-47=Tidak 

termotivasi 

 

3 Hasil Belajar Hasil Belajar 

adalah 

Penguasaan 

pengetahuan 

atau 

keterampilan 

yang 

dikembangkan 

oleh mata 

pelajaran, 

lazimnya 

ditunjukkan 

Angka yang 

diperoleh peserta 

didik setelah selesai 

pembelajaran  

berdasarkan aspek 

kognitif, afektif dan 

motorik 

 

Soal Test Rasio 

1. Tuntas = 

75-100 

2. Tidak 

Tuntas < 

75 
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dengan nilai 

tes atau angka 

nilai yang 

diberikan oleh 

guru.  

 

b. Observasi 

Observasi adalah  metode pengumpulan data dengan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.
8
 Adapun  

hal-hal yang akan diobservasi adalah proses pelaksanaan Strategi 

pembelajaran dan motivasi belajar, serta hasil belajar diberikan tes.  

c. Wawancara 

Wawancara atau interviu adalah bentuk komunikasi verbalyang 

bertujuan untuk memperoleh informasi.
9
 Penelitian ini menggunakan 

tehnik wawancara terstruktur.  

d. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat,  agenda dan sebagainya.
10

 Data dapat diperoleh 

dari sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian yaitu informasi 

tentang jumlah guru  dan karyawan serta data-data mengenai kepegawaian 

yang ada pada MAN 1 Bandar Lampung. 

 

 

                                                           
8
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E. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan. Adapun metode analisi data 

yang dipergunakan meliputi analisis deskriptif dan analisis regresi. 

Analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, 

setelah data terkumpul lengkap, data harus dianalisis baik menggunakan analisis 

kualitatif atau kuantitatif. Moleong dalam Hassan mengungkapkan bahwa 

analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam 

pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapatditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis Motivasi belajar seperti sasaran data.
11

 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, dimana dikatakan 

Hassan bahwa analisis kuantitatif merupakan analisis yang mengguanakan alat 

analisis yang bersifat kuantitatif. Yakni analisis yang menggunakan model-

model, seperti model matematika, model statistik dan ekonometrik. Hasil 

analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan 

diinterpretasikan dalam satu uraian.
12

 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, data yang telah terkumpul 

diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda (dua variable 
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h. 97 
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independen dan satu variabel dependen).
13

 Untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh strategi pembelajaran dan Motivasi belajar terhadap hasil belajar Al-

Qur’an Hadis kelas XI jurusan Ilmu-ilmu Sosial di MAN 1 Bandar Lampung. 

Semua data diolah dengan bantuan komputer program SPSS for Windows versi 

16. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Untuk menghitung validitas alat ukur digunakan rumus Pearson 

Product Moment :  

 

Keterangan : 

r hitung =  Koefisien korelasi 

∑Xi      =  Jumlah skor item 

∑Yi  =  Jumlah skor total (seluruh item) 

n  =  Jumlah responden. 

Kesesuaian harga r
xy 

yang diperoleh dari perhitungan dengan 

menggunakan rumus di atas dikonsultasikan dengan tabel r kritik product moment 

dengan kaidah keputusan apabila r hitung > r tabel, maka instrumen dikatakan 

valid. Sebaliknya apabila r hitung < r tabel, maka instrument dikatakan tidak valid 

dan tidak layak untuk pengambilan data.  

Setelah diperoleh item yang tidak valid atau tidak reliabel maka 

instrumen penelitian di analisis, jika item tersebut esensial maka harus diperbaiki, 
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sebaliknya jika item sudah terwakili oleh item-item lain maka item yang tidak 

valid/reliabel dihilangkan.  

Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mendapatkan  tingkat  ketepatan 

(kehandalan atau keajekan) alat pengumpul data (instrumen) yang digunakan. Uji 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus alpha. Metode mencari reliabilitas 

internal yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran, rumus 

alpha dimaksud sebagai berikut : 

  

Dimana : rn  = Relibilitas yang dicari 

   k = banyaknya item soal 

    = jumlah varian skor tiap item 

         =variansi skor total 

Setelah  ditabulasikan  menggunakan  rumus  Korelasi  Product  

Moment (rhitung), kemudian dibandingkan dengan rumus Spearmen 

Brown (Rhitung) sebagai berikut :  

  

Distribusi r untuk= 0,05 dan uji dua pihak dengan derajat 

kebebasan (dk=n-2), sehingga di dapat rtabel  

Kaidah keputusan : 

Jika rhitung > rtabel berarti reliabel 

rhitung < rtabel berarti tidak reliabel.
 14
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Tabel 3. Hasil Uji Reliilitas Instrumen Penelitian 

 Variabel  Cronbach's  

Alpha N of Items 

Strategi  Pembelajaran .754 48 

Motivasi Belajar .753 24 

 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Strategi Pembelajaran 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ITEM1 345.0750 4165.251 .733 .748 

ITEM2 345.5250 4198.256 .567 .751 

ITEM3 345.2750 4164.871 .719 .748 

ITEM4 345.4500 4163.741 .739 .748 

ITEM5 345.6500 4203.003 .615 .751 

ITEM6 345.1750 4187.943 .652 .750 

ITEM7 345.4750 4187.846 .603 .750 

ITEM8 345.3750 4155.728 .787 .748 

ITEM9 345.3250 4176.379 .601 .749 

ITEM10 345.3250 4168.533 .735 .749 

ITEM11 345.0250 4156.384 .747 .748 

ITEM12 345.4250 4174.917 .642 .749 

ITEM13 345.4750 4188.256 .543 .750 

ITEM14 345.4000 4196.246 .593 .750 

ITEM15 345.2750 4175.487 .690 .749 

ITEM16 345.5000 4198.718 .604 .751 

ITEM17 345.0000 4172.154 .726 .749 

ITEM18 345.2250 4178.281 .630 .749 

ITEM19 345.4250 4179.789 .621 .749 

ITEM20 345.0250 4172.384 .734 .749 

ITEM21 345.0750 4165.251 .733 .748 

ITEM22 345.5250 4198.256 .567 .751 

ITEM23 345.2750 4164.871 .719 .748 

ITEM24 345.4500 4163.741 .739 .748 

ITEM25 345.6500 4203.003 .615 .751 

ITEM26 345.1750 4187.943 .652 .750 

ITEM27 345.4750 4187.846 .603 .750 

ITTEM28 345.3750 4155.728 .787 .748 

ITEM29 345.3250 4176.379 .601 .749 

ITEM30 345.3250 4168.533 .735 .749 

ITEM31 345.0250 4156.384 .747 .748 

ITEM32 345.4250 4174.917 .642 .749 

ITEM33 345.2750 4170.102 .714 .749 

ITEM34 345.4250 4162.148 .719 .748 

ITEM35 345.5000 4165.897 .720 .749 

ITEM36 345.0750 4165.251 .733 .748 
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ITEM37 345.5250 4198.256 .567 .751 

ITEM38 345.2750 4164.871 .719 .748 

ITEM39 345.4500 4163.741 .739 .748 

ITEM40 345.6500 4203.003 .615 .751 

ITEM41 345.1750 4187.943 .652 .750 

ITEM42 345.4750 4187.846 .603 .750 

ITEM43 345.3750 4155.728 .787 .748 

ITEM44 345.3250 4176.379 .601 .749 

ITEM45 345.3250 4168.533 .735 .749 

ITEM46 345.0250 4156.384 .747 .748 

ITEM47 345.4250 4174.917 .642 .749 

JUMLAH 174.5250 1066.410 1.000 .975 

 

Hasil analisis reliabilitas diperoleh r
20 

untuk variabel strategi pembelajaran 

mencapai 0,754. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa seluruh item instrumen 

yang dipergunakan reliabel dan valid. 

 

Tabel 5. Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

ITEM1 196.3000 402.010 .827 .737 

ITEM2 196.5000 413.128 .480 .745 

ITEM3 196.2500 409.321 .793 .742 

ITEM4 196.3500 409.464 .686 .742 

ITEM5 196.4250 411.840 .569 .744 

ITEM6 196.4500 392.305 .845 .731 

ITEM7 196.5000 413.128 .480 .745 

ITEM8 196.2500 409.321 .793 .742 

ITEM9 196.5000 413.128 .480 .745 

ITEM10 196.2500 409.321 .793 .742 

ITEM11 196.1250 420.266 .310 .750 

ITEM12 196.5000 413.128 .480 .745 

ITEM13 196.2500 409.321 .793 .742 

ITEM14 196.4250 408.969 .475 .743 

ITEM15 196.5000 413.128 .480 .745 

ITEM16 196.2500 409.321 .793 .742 

ITEM17 196.3750 403.676 .597 .739 

ITEM18 196.4500 416.562 .503 .747 

ITEM19 196.4500 396.921 .768 .734 

ITEM20 196.4500 405.382 .559 .741 

ITEM21 196.4500 416.562 .503 .747 

ITEM22 196.3750 403.676 .597 .739 

ITEM23 196.5000 415.692 .390 .747 
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Instrumen yang diujicobakan dianalisis dengan tujuan untuk memilih 

butir-butir yang valid. Analisis butir tersebut memberikan informasi butir-butir 

yang dijawab dengan penilaian serta menginformasikan butir-butir mana saja dari 

butir-butir yang disediakan dapat mewakili indikator variabel yang diukur. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat penulis jelaskan bahwa seluruh item yang 

digunakan untuk menguji instrumen kinerja guru dinyatakan valid. 

 

2. Analisis Deskriptif  

Penelitian Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskrifsikan atau member gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui 

data sampel atau populasi sebagaimana adanya.
15

 Sesuai dengan definisi 

tersebut, dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan sebagai 

dasar untuk menguraikan kecendrungan jawaban responden dari variabel 

mengenai strategi pembelajaran dan Motivasi belajar MAN 1 Bandar 

Lampung. 

 

3. Uji Hipotesis Penelitian 

Uji hipotesis penelitian dilakukan untuk mengetahui hipotesis yang 

diajukan diterima atau ditolak, maka digunakan perhitungan uji statistic dengan 

menggunakan uji t dan uji F. menggunakan perhitungan program SPSS. 

Uji F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui apakah secara 

simultan koefisien variable bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak 

terhadap varibel terikat, dinyatakan sebgai berikut: 
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Dimana:  F= Harga F 

R= koefisien korelasi tunggal 

K= variabel bebas 

n= ukuran sampel 

1) Nilai Kritis hipotesis F dengan level of signifikan α = 5% 

2) Kriteria penolakan atau peneriaman 

Ho diterima jika : 

a) F hitung ≤ F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, itu berarti tidak ada 

pengaruh yang bermakna oleh variabel bebas (X1) terhadap variabel X2.  

F hitung ≥ F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, itu berarti ada ada pengaruh 

yang bermakna oleh variabel bebas (X1) terhadap variabel X2. 

b) F hitung ≤ F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, itu berarti tidak ada 

pengaruh yang bermakna oleh variabel bebas (X2) terhadap variabel Y.  

F hitung ≥ F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, itu berarti ada ada pengaruh 

yang bermakna oleh variabel bebas (X2) terhadap variabel Y. 

c) F hitung ≤ F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, itu berarti tidak ada 

pengaruh yang bermakna oleh variabel bebas (X1 dan X2) secara bersama-

sama terhadap variabel Y.  

F hitung ≥ F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, itu berarti ada ada pengaruh 

yang bermakna oleh variabel bebas (X1 dan X2) secara bersama-sama terhadap 

variabel Y. 
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4. Uji t (Uji Parsial) 

Digunakan untuk mengetahui sumbangan variabel bebas terhadap 

variabel terikat, menggunakan uji koefisien regresi variable bebas apakah 

mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat 

dengan rumusan sebagai berikut: 

  

Dimana:  r = Koefisien Regresi, n = Jumlah responden,  t = Uji hipotesis 

 

Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu antara strategi 

pembelajaran, Motivasi belajar terhadap hasil belajar.  

Persamaan regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:  

Y=a+b
1
X

1
+b

2
X

2 
 

Keterangan :  

Y = Variabel terikat Hasil belajar  

a = Bilangan konstanta  

b
1 

= koefisien regresi strategi belajar (X
1
)  

b
2 

= koefisien regresi motivasi belajar (X
2
) 

16
 

 

Perbandingan Propabilitas dengan Taraf Signifikansi yang Ditetapkan 

Perbandingan dilakukan terhadap signifikansi yang dihasilkan 

(propabilitas) dengan taraf signifikansi yang ditetapkan. Misalnya 0,05 

dengan cara pengambilan keputusan sebagai berikut: 
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 Algifari,  Analisis Regresi, Kasus dan Solusi, (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 51 
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a. Jika propabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

b. Jika propabilitas < 0,05 maka Ha diterima 

Karena penelitian ini menggunakan bantuan SPSS, maka untuk 

pengujian hipotesis ditentukan dengan membandingkan nilai propabilitas yang 

diperoleh dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. 

 


