
 

 

77 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis dan sifat penelitian ini penulis menggunakan deskripsif 

kwantitatif, penelitian deskriptif menurut Muhammad Ali adalah “metode 

yang digunakan untuk memecahkan atau menjawab persoalan yang 

dihadapi pada situasi sekarang dilakukan dengan langkah-langkah 

pengumpulan, klasifikasi, dan analisa data atau pengolahan”.
1
 

Sedangkan menurut Winarno Surachmad adalah sebagai berikut : 

Metode deskriptif adalah penuturan atau penafsiran data yang ada 

misalnya tentang situasi yang di alami suatu hubungan, kegiatan 

pendangan, sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang 

berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelakuan yang sedang 

memuncak, kecenderungan yang nampak, pertentangan dan 

sebagainya. 
2
 

 

Dalam penelitian ini mengambarkan bangunan pengaruh kerja 

sama anatara orang tua dan guru dalam meningkatkan prestasi belejar 

Pendidikan Agama Islam siswa SD Negeri 01 Panaragan Jaya. 

 

2. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah “ semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan 

yang diperoleh oleh sampel untuk digeneralisasikan”. 
3
 darim pendapat 
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2005, hlm. 120 
2
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tersebut didimpulkan bahwa populasi adalah sejumlah objek yang akan 

diteliti, baik berupa manusia, benda, peristiwa, maupun gejala yang terjadi. 

Karena itu populasi merupakan variabel yang diperlukan untuk 

memecahkan maslaah atau menunjang keberhasilan penelitian.  

Dalam penilitian ini, yang menjadi populasi adalah siswa SD Negeri 

01 Panaragan Jaya.  

Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam 

menentukan sampel untuk sekedar ancer-ancer. Maka apabila subyeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, jika subyeknya besar maka diambil 10-

15% atau 20-25%.”  
4
 

Sedangkan menurut anas sudjono, sampel adalah “ cara 

mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau meneliti sebagian kecil 

saja dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian”. 
5
 

Kemudian yang menjadi populasi penulis adalah sebagai berikut 

Tabel II 

Keadaan Populasi SD Negeri  1 Panaragan Jaya 

 
No Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 I 12 15 27 

2 II 14 8 22 

3 III 11 14 25 

4 IV 16 12 28 

                                                 
4
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5 V 16 19 35 

6 VI 16 17 33 

 Jumlah 65 85 150 

Sumber: Keadaan Siswa SD N 01 Panaragan Jaya 

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi populasi penulis adalah kelas 

V yang berjumlah 35 siswa dan oleh karena jumlah populasinya kurang 

dari 100 yaitu 35 orang siswa, maka penulis ambi semuanya, jadi dengan 

demikian penelitian ini adalah penelitian populasi.  

 

B. Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Kuisioner  

Metode kuisioner adalah “sebuah metode pengumpulan data 

yang terdiri atas item-item dimana anggota sampel diminta keterangan-

keterangan atau pernyataan-pernyataan dengan memberikan jawaban 

pada setiap item yang ada. Kuisioner yang dimasksud  adalah sampel 

yang dihubungi melalui daftar pertanyaan tertulis”. 
6
  

Dari cara menghubungi responden, kuisioner dibagi menjadi 

dua yaitu kuisioner langsung dan tak langsung. Kuisioner langsung 

adalah jika pertanyaan dikirim langsung kepada orang yang ingin 

diminta pendapat keyakinannya atau diminat menceritakan tentang 

dirinya sendiri. Sebalinya kuesioner tak langsung adalah jika 

pertanyaan dikirim kepada seseorang yang diminta menceritakan 

tentang keadaan orang lain.   

                                                 
6
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuisioner  

langsung. Penulis menggunakan cara multiple choice dengan 

pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan dengan jawaban yang terdiri atas 

jawaban a, b, c. 

Dalam penyampaian kuisioner ini penulis tujukan kepada siswa 

SD Negeri 01 Panaragan Jaya  untuk mengetahui kerja sama antara 

orang tua dan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  

 

2. Dokumentasi  

Menurut winarno surachmad, dokumentasi adalah “ metode 

yang digunakan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada 

dokumen atau catatan peristiwa yang telah terjadi”.  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

dokumentasi adalah suatu metode pengunpulan dengan  cara melihat 

atau mencatat data yang telah tersedia atau dibukukan.  

Metode ini penulis gunakan untuk mengunpulkan data tentang 

sejarah singkat berdirinya sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, 

keadaan karyawan, dan keadaan sarana dan perasarana.  

 

3. Metode Observasi  

Observasi adalah “ pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap fenomena yang diselidiki ”
7
. Dalam observasi ini, 

                                                 
7
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penulis menggunakan observasi non partisan artinya penelitian tidak 

secara langsung tertuju pada obyek yang tengah diteliti.  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

menyangkut proses pengajaran di SD Negeri 01 Panaragan Jaya, 

responsip guru penunjang dan penghambat serta realitas keberhasilan 

program dan tujuan lembaga di SD Negeri 01 Panaragan Jaya.   

 

C. Tekhnik Analisis Data  

Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunkan langkah-

langkah sebagai berikut :  

1. Penulis meneliti kembali seluruh data yang terkumpul dengan seteliti 

mungkin. Apakah jawaban itu jelas, memenuhi syarat atau belum atau 

dengan proses editing.  

2. Dari hasil tersebut penulis menggolongkan menurut mecam-macamnya 

sehingga data dapat diklasifikasikan.  

3. Dari data yang telah dikelompokan tersebut dihitung untuk diketahui 

frekuensi data dari masing-masing jawaban yang ada atau editing.  

4. setelah semua data terkumpul dan dihitung lalu dimasukan kedalam 

tebel atau tabulating 
8
.  

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya menganalisa data, dalam 

menganalisa data penulis menggunakan analisa kwantitatif dengan 

menggunakan rumus Chi Kwadrat :   

                                                 
8
 Winarno Surachmad; Op.Cit, hlm. 136 



 

 

77 

 

 

h

hO

F

FF
X

2
2 )(

 

Keterangan :  

2X  = Chi kwadrat  

OF  = Frekuensi yang diperoleh dari sampel  

hF  = frekuensi yang diharapkan dari populasi. 
9
  

Kemudian untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh maka 

selanjutnya harga 2X  dimaksudkan dalam rumus koefesien kontingensi 

yaitu sebagai berikut :   

KK = 
NX

X
2

2

 

Keterangan : 

KK  : Koefisien Kontingensi 

2X  : Chi Kkuadrat 

N : Jumlah sampel penelitian 

D. Uji Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis regresi berganda, dimana 

analisis regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atu tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal 

antara dua variabel bebas atau lebih ( ), (  ), (  ), . . . ,(  ) 

                                                 
9
 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1990, hlm 139 
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dengan satu variabel terikat.
10

 Dalam melakukan analisis ini nantinya 

akan menggunakan alat bantu regresi berganda berupa program SPSS 

versi 16,0  for windows. 

Adapun rumus regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Ŷ = a +  +  

Keterangan : 

Ŷ  : Prestasi Belajar Siswa 

A : Konstanta 

,    : Koefisien Regresi 

        : Variabel Orang Tua 

        : Veriabel guru Pendidikan Agama Islam.
11

 

Selanjutnya menentukan langkah-langkah dalam menjawab regresi 

ganda: 

Langkah  1 . Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat  

Langkah  2  . Membuat Ha dan Ho dalam bentuk statistik 

Langkah  3 . Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik 

 

NO   y    y y  

1          

2          

Statistik          

Jumlah ∑  ∑  ∑y ∑  ∑  ∑  ∑ y ∑ y ∑  

                                                 
10

 Ridwan Sunarto, Pengantar Statistika, (Bandung :  Alfabeta, 2007), h. 108 
11

 Ibid., h. 108 
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Langkah 4 . hitung nilai persamaan b1, b2, dan a sehingga dapat 

menjawab persamaan regresi ganda dengan rumus : 

( , ) = .∑ y + . ∑ y 

   ∑  

 

Langkah 5 . Mencari nilai kontribusi korelasi ganda dengan rumus :  

KP = (R ,  2y) . 100 % 

Langkah 6. Menguji signifikansi dengan membandingkan F  

dengan F  dengan rumus : 

 

F  =   (n – m – 1) 

    M (1 – R
2
 ) 

 

Dengan kaidah pengujian signifikansi : 

Jika F  ≥  F maka tolak Ho artinya signifikan 

  F  ≤  F  m aka terima Ho artinya tidak signifikan 

Dengan taraf signifikasi  = 0,05 

a. Menguji signifikasi koefisien korelasi antar variabel yakni dengan 

membandingkan F   dengan F dengan rumus : 

b.  

F =  R
2            

(n – m – 1) 

   M (1 –R
2
) 

 



 

 

77 

 

Dengan kaidah pengujian signifikasi : 

Jika F  ≥  F   maka tolak Ho artinya signifikan 

 F  ≤  F   maka terima Ho artinya tidak signifikan 

Dengan taraf signifikasi  = 0,05 

 

c. Mencari besaran derajat determinasi 

Untuk mengujinya dengan rumus sebagai berikut : 

KD = (R ,  2y) . 100 % 

KD = Koefisien determinasi Yang dicari 

R
2   

= Koefisien korelasi 

Langkah  8 . membuat kesimpulan.
12

 

 

 

                                                 
12

 Ibid. , h. 113 




