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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A.   Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman dengan 

alamat di Jalan Ak.Gani No.50 desa Tanjung Bulan kecamatan Kasui 

kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. 

Waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari bulan Januari sampai  

sampai dengan bulan Mei 2015. 

Tabel 3.1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Tesis 

No. 
Uraian 

Kegiatan 

Bulan/Tahun 

Januari 

2015 

Februari 

2015 

Maret 

2015 

April 

2015 

Mei 

2015 

1 Persiapan dan 

kosultasi 

akademi 

√ √ √ √ √ √ √ √             

2 Pengumpulan 

dan Pengolahan 

Data 

    √ √ √ √ √ √ √ √         

3 Penyusunan 

Tesis 
            √ √ √ √ √ √ X X 

  

Keterangan: 

 √  :  Ada kegiatan 

  X  : Tidak ada kegiatan  

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan rincian kegiatan waktu 

penelitian yaitu persiapan dan konsultasi akademik selama 1 (satu) bulan, 



96 

 

pengumpulan dan pengolahan data selama 2 (dua) bulan, dan penyusunan 

tesis selama 2 (dua) bulan. 

 

B.  Jenis  Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, maka penelitian ini 

dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif dan penelitian kausal 

komparatif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-

masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian 

deskriptif adalah menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan current status dari subyek yang diteliti. Dan penelitian kausal 

komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa 

hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang 

dipengaruhi (variabel dependent) dan melakukan penyelidikan terhadap 

variabel-variabel yang mempengaruhi (variabel independent).1 

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

1.    Populasi  

Populasi adalah : 2 

“Wilayah yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”.  

 

                                                 
1 Indrianto,dkk, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 26-27 
2 
Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Jakarta: CV. Alpabeta, 2005), 55 
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Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.3 Dalam penelitian 

ini yang menjadi populasi penelitian adalah siswa Semester Genap MTs 

Nurul Iman Tahun Pelajaran 2014-2015 yang berjumlah 106 orang siswa.  

2.   Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah:  

“Sebagian atau wakil menurut dari populasi yang teliti”.
4
 

Sampel adalah: 

“Sebagian dari jumlah  dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”.5 

 

Di dalam usaha menentukan individu dari anggota populasi yang 

akan menjadi sampel, peneliti menggunakan teknik sampel random 

sampling. Jika populasi berukuran kurang dari 100 maka lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi 

sedangkan jika populasi lebih dari 100 maka dapat diambil sampel 

sebanyak 10-15 % atau 20-25% atau bahkan lebih. 6 

Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis mengambil sampel 

secara acak tanpa menggunakan strata yang ada dalam anggota populasi 

dengan kata lain dianggap homogen, dengan rumus sebagai berikut :  

                                                 
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 34 
4 
Ibid., 40 

5 
Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Jakarta: CV. Alpabeta, 2005), 56 

6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 134 
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)1( 2Ne

N
n 7  

n   =  Ukuran Sampel 

N  =  Jumlah Populasi  

e =  Persen Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan mengambil 

sampel yang masih dapat atau  diinginkan dalam penelitian ini 

diambil nilai e, misalnya 10%. 

 
)1( 2Ne

N
n  

2)1,0(1061(

106
n  

06,2

106
n  

n  =  51,46
 

Dengan demikian dari hasil perhitungan di atas diperoleh ukuran 

sampel adalah 51,46 dibulatkan menjadi 52 dari 106 siswa MTs Nurul 

Iman semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 . 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mengamati variabel yang akan diteliti 

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

penelitian ini untuk mengumpulkan data digunakan metode antara lain: 8 

1.   Metode angket (Kuesioner)  

                                                 
7
 Iqbql Hasan,  Pokok-Pokok Materi Metodologi Peneiltian dan Aplikasinya, ( Jakarta: Ghalia 

Indonesia, Cetakan Pertama, 2002), 61 
8
 Ibid, 225 
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Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.
9
 

Dalam menyususun kuesioner ini peneliti menggunakan skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena tertentu. Jadi 

dengan skala likert ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kompetensi 

guru, Power Point, dan disiplin belajar siswa di MTs Nurul Iman. Angket 

pertanyaan ini menggunakan 5 (lima) alternatif jawaban dengan bobot 

skor sebagai berikut: 10 

a.  Jawaban a diberi skor 5  

b.  Jawaban b diberi skor 4  

c.  Jawaban c diberi skor 3  

d.  Jawaban d diberi skor 2 

e.  Jawaban e diberi skor 1  

2.   Metode 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.11 Data dapat diperoleh dari 

sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian yaitu informasi 

tentang jumlah siswa MTs Nurul Iman tahun Pelajaran 2014/2015.  

 

                                                 
9
 Opcit., 140 

10 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: CV. Alpabeta, 2005), 86 
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi,236 
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E.  Deskripsi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dapat dirangkum dalam kuesioner atau 

angket sebagai sarana atau instrumen penelitian, untuk menjaring data primer 

dari responden sebagai sampel penelitian. Pokok-pokok pelaksanaan terfokus 

pada kompetensi guru, Media Pembelajaran Power Point, disiplin belajar, 

hasil belajar mata pelajaran Fiqih . Dalam penelitian ini variabel-variabel yang 

akan diteliti dikelompokan menjadi dua, yaitu: (1) Variabel Independent 

adalah kompetensi guru (X1),  Power Point (X2), dan disiplin belajar (X2). (2) 

Variabel Dependent, yaitu: Hasil Belajar Fiqih  (Y).  

Kedua variabel tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut : 

1.   Variabel Independent : Kompetensi guru (X1) 

Kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan 

layak. Jadi kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan 

kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. 

Untuk membuat instrumen penelitian, maka variabel tersebut 

dijabarkan sesuai dengan tabel instrumen berikut ini.12 

Tabel 3.1. 

       Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kompetensi Guru (X1) 

 

 

 

                                                 
12 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 

 

No Indikator Nomor Item Jumlah 

1 Kompetensi Pedagogik 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 

2 Kompetensi Kepribadian 10,11,12,13,14 5 

3 Kompetensi Sosial 15,16,17,18 4 

4 Kompetensi Profesional 19,20,21,22 4 

Total 22 
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Kuesioner penelitian terdiri dari pernyataan disertai dengan kolom 

jawaban responden memilih salah satu jawaban yang tersedia dan 

diminta untuk memilih jawaban yang paling sesuai dengan perasaan dan 

keadaan yang ada saat itu. Dari masing-masing pertanyaan disediakan 

lima jawaban alternatif.  

Alternatif Jawaban 
Pernyataan (Skor) 

+ - 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Ragu-Ragu (R) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

 

 

2.   Variabel Independent :  Power Point (X2) 

Power Point adalah sebuah program pendekatan presentasi dengan 

menggunakan sistem grafik dan gambar dengan cara menampilkan slide 

yang disertai penjelasan secara lisan dari topik-topik tertentu. 

Untuk membuat instrumen penelitian, maka variabel tersebut 

dijabarkan sesuai dengan tabel instrumen berikut ini. 

Tabel 3.2. 

                   Kisi-Kisi Instrumen Variabel Power Point (X2)
13 

 

                                                 
13 

www.GuruCerdas.net 

No Indikator Nomor Item Jumlah 

1 Mudah dibaca 1,2 2 

2 Judul yang jelas pada setiap Slide 3 1 

3 Background yang sederhana 4 1 

4 Sertakan Gambar 5,6 2 

http://www.gurucerdas.net/
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Kuesioner penelitian terdiri dari pernyataan disertai dengan kolom 

jawaban responden memilih salah satu jawaban yang tersedia dan diminta 

untuk memilih jawaban yang paling sesuai dengan perasaan dan keadaan 

yang ada saat itu. Dari masing-masing pertanyaan disediakan lima 

jawaban alternatif.  

Alternatif Jawaban 
Pernyataan (Skor) 

+ - 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Ragu-Ragu (R) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 

 

3.   Variabel Independent :  Disiplin belajar (X3) 

Kedisiplinan adalah kesanggupan seseorang siswa untuk mentaati 

segala peraturan sekolah sesuai dengan norma-norma pendidikan yang 

diberikan guru atau sekolah tertentu. 

Untuk membuat instrumen penelitian, maka variabel tersebut 

dijabarkan sesuai dengan tabel instrumen berikut ini. 

 

5 Tuliskan intinya saja 7,8 2 

6 Gunakan Animasi 9,10 2 

7 Nyambung 11 1 

8 Jangan terlalu banyak slide 12 1 

9 Berbicara yang jelas 13 1 

10 Beri kesempatan untuk bertanya 14 1 

11 Future Follow Up 15 1 

Total 15 
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Tabel 3.3.14 

     Kisi-Kisi Instrumen Variabel Disiplin Belajar (X3) 

No Dimensi Indikator Nomor 

Item 

Jumlah 

1 Nilai Kepatuhan - Perilaku  1 1 

- Kepekaan 2 1 

- Sikap Mental 3 1 

- Pemahaman 4 1 

Tertib  5 1 

2 Fungsi Operatif Kesadaran 6 1 

Kesediaan 7 1 

Tanggung Jawab 8 1 

Semangat 9 1 

Berusaha 10 1 

3 Disiplin Sejati Tepat waktu 11 1 

Berpakaian rapi 12 1 

Bahan dan peralatan 13 1 

Memuaskan 14 1 

Menyelesaikan pekerjaan 15 1 

Total 15 

 

Kuesioner penelitian terdiri dari pernyataan disertai dengan kolom 

jawaban responden memilih salah satu jawaban yang tersedia dan diminta 

untuk memilih jawaban yang paling sesuai dengan perasaan dan keadaan 

yang ada saat itu. Dari masing-masing pertanyaan disediakan lima 

jawaban alternatif. 

Alternatif Jawaban 
Pernyataan (Skor) 

+ - 

Selalu (Sl) 5 1 

Sering (Sr) 4 2 

Kadang-Kadang (K) 3 3 

Pernah (P) 2 4 

Tidak Pernah (TP) 1 5 

                                                 
14

M.Malayu Hasibuan, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2002), 240 
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             4.   Variabel Dependent : Hasil Belajar Fiqih  (Y) 

 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 

Umumnya hasil belajar dalam sekolah berbentuk pemberian nilai (angka) 

dari guru kepada siswa sebagai indikasi sejauh mana siswa telah 

menguasai materi pelajaran yang disampaikannya, biasanya hasil belajar 

ini dinyatakan dengan angka, huruf atau kalimat yang dihimpun dalam 

buku raport dengan ketentuan nilai sebagai berikut : 

Nilai 8,0-9,0 lebih : Amat baik 

Nilai 7,0-7,9 : Baik 

Nilai 6,0-6,9 : Cukup 

Nilai 6,0  : Kurang 

 

F.   Uji Validitas Dan Realibilitas 

1.   Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Dengan demikian suatu instrumen yang 

valid atau yang sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen 

dikatakan kurang valid berarti mempunyai validitas rendah. 

Untuk mengetahui validitas daftar pertanyaan ini dilakukan dengan 

menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan 

total skor. Alat analisisnya adalah koefisien korelasi Product Moment 

Pearson yang diperoleh dengan menggunakan alat bantu program 

Statistical Product and Servise Solution (SPSS) Versi 20.0. Dalam  

penelitian ini, uji angket diujicobakan kepada 30 orang responden. Cara  
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mengetahui butir pertanyaan dalam kuesioner yang disusun valid atau 

tidak adalah dengan membandingkan nilai rhitung dan Sig (2-tailed) dari 

masing-masing butir pertanyaan dengan taraf signifikansi  (α = 5%). 

Dengan menggunakan taraf signifikansi α = 5 % dan df =  (30-2) . 0,05  

diperoleh nilai rtabel = 0,374. Jika nilai rhitung > rtabel  atau Sig (2-tailed) lebih 

kecil dari taraf signifikansi 5%, maka butir pertanyaan dalam kuesioner 

adalah valid. Dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas terhadap variabel-

variabel yang akan diteliti, diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4. 

   Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel Kompetensi Guru 

No. Butir rhitung rtabel Sig (2-tailed) Status 

1 0,520
**

 0,374 0,003 Valid 

2 0,789
**

 0,374 0,000 Valid 

3 0,401
*
 0,374 0,028 Valid 

4 0,723
**

 0,374 0,000 Valid 

5 0,657
**

 0,374 0,000 Valid 

6 0,469
**

 0,374 0,009 Valid 

7 0,546
**

 0,374 0,002 Valid 

8 0,789
**

 0,374 0,000 Valid 

9 0,333 0,374 0,072 Valid 

10 0,772
**

 0,374 0,000 Valid 

11 0,657
**

 0,374 0,000 Valid 

12 0,768
**

 0,374 0,000 Valid 

13 0,432
*
 0,374 0,000 Valid 

14 0,505
**

 0,374 0,017 Valid 

15 0,163 0,374 0,004 Valid 

16 0,143 0,374 0,452 Valid 

17 0,177 0,374 0,350 Valid 

18 0,720
**

 0,374 0,000 Valid 

19 0,482
**

 0,374 0,007 Valid 

20 0,216 0,374 0,252 Valid 

21 0,175 0,374 0,356 Valid 

22 0,229 0,374 0,223 Valid 
**Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

*Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

 Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS, 2015 



106 

 

Dengan melihat besarnya nilai koefisien korelasi (rhitung) dan 

Sig.(2-tailed) tiap-tiap butir pertanyaan, dapat diketahui bahwa pertanyaan 

nomor 9, 15, 16, 17,  20, 21, dan 22 nilai koefisien korelasi lebih kecil dari 

nilai rtabel = 0,361 dan lebih besar dari taraf signifikansi α = 5%, sehingga 

butir pertanyaan adalah tidak valid, maka pertanyaan nomor 9, 15, 16, 17,  

20, 21, dan 22, tidak dipakai. Kemudian pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, dan 19 nilai koefisien korelasi lebih besar dari 

nilai rtabel = 0,374 dan lebih kecil dari taraf signifikansi α = 5%, sehingga 

butir pertanyaan variabel kompetensi guru adalah valid, sehingga butir 

pertanyaan tersebut digunakan sebagai pertanyaan final. 

 

Tabel 3.5. 

          Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel Media Pelajaran Power Point 

No. Butir rhitung rtabel Sig (2-tailed) Status 

1 0,375
**

 0,374 0,041 Valid 

2 0,889
**

 0,374 0,000 Valid 

3 0,737
**

 0,374 0,000 Valid 

4 0,889
**

 0,374 0,000 Valid 

5 0,601
**

 0,374 0,000 Valid 

6 0,655
**

 0,374 0,000 Valid 

7 0,447
**

 0,374 0,008 Valid 

8 0,858
**

 0,374 0,000 Valid 

9 0,536
**

 0,374 0,002 Valid 

10 0,787
**

 0,374 0,000 Valid 

11 0,554
**

 0,374 0,001 Valid 

12 0,834
**

 0,374 0,000 Valid 

13 0,883
**

 0,374 0,000 Valid 

14 0,724
**

 0,374 0,000 Valid 

15 0,888
**

 0,374 0,000 Valid 
**Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

*Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

 Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS, 2015 
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Dengan melihat besarnya nilai koefisien korelasi (rhitung) dan 

Sig.(2-tailed) tiap-tiap butir pertanyaan, dapat diketahui bahwa semua butir 

pertanyaan adalah valid, nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai rtabel 

= 0,374 dan lebih kecil dari taraf signifikansi α = 5%, sehingga butir 

pertanyaan Power Point tersebut digunakan sebagai pertanyaan final. 

 

Tabel 3.6. 

 Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel Disiplin Belajar 

No. Butir rhitung rtabel Sig (2-tailed) Status 

1 0,603
**

 0,374 0,000 Valid 

2 0,525
**

 0,374 0,003 Valid 

3 0,803
**

 0,374 0,000 Valid 

4 0,675
**

 0,374 0,000 Valid 

5 0,636
**

 0,374 0,000 Valid 

6 0,463
**

 0,374 0,000 Valid 

7 0,463
*
 0,374 0,000 Valid 

8 0,679
**

 0,374 0,000 Valid 

9 0,601
**

 0,374 0,000 Valid 

10 0,601
**

 0,374 0,000 Valid 

11 0,736
**

 0,374 0,000 Valid 

12 0,547
**

 0,374 0,000 Valid 

13 0,647
**

 0,374 0,002 Valid 

14 0,601
**

 0,374 0,000 Valid 

15 0,580
**

 0,374 0,001 Valid 
**Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

*Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

 Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS, 2015 

 

Dengan melihat besarnya nilai koefisien korelasi (rhitung) dan 

Sig.(2-tailed) tiap-tiap butir pertanyaan, dapat diketahui bahwa semua butir 

pertanyaan adalah valid, nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai rtabel 
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= 0,374 dan lebih kecil dari taraf signifikansi α = 5%, sehingga butir 

pertanyaan disiplin belajar tersebut digunakan sebagai pertanyaan final. 

 

2.   Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas yang digunakan adalah 

reliabilitas internal yaitu. Reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas 

internal yaitu reliabilitas yang diperoleh dengan cara menganalisis data 

dari satu kali hasil pengetesan.  

Sebagaimana halnya dengan pengujian validitas, proses pengujian 

reliabilitas juga menggunakan program yang sama, yaitu dengan 

menggunakan Program SPSS Versi 20.0, sehingga hasil pengujian yang 

diperoleh akan benar-benar valid dan reliabel. 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan cara one shot 

atau pengukuran sekali saja. Program SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Apla (α). Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach aplha > 0,60.15 

Dari hasil pengujian reliabilitas tiap variabel yang diteliti diperoleh hasil 

seperti dalam tabel 3.7. 

 

 

 

                                                 
15 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), 123 
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            Tabel 3.7. 

 

Pengujian Reliabilitas Tiap Variabel 

 

Variabel Koef. Alpha Koef. Kritis Status 

Kompetensi Guru 0,836 0,60 Reliabel 

Power Point 0,933 0,60 Reliabel 

Disiplin Belajar 0,873 0,60 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS, 2015 

 

Dengan melihat besarnya nilai koefisien alpha pada masing-masing 

vaiabel yang diteliti nampak terlihat bahwa semua nilai koefisien  alpha 

lebih besar dari 0,60. sehingga butir-butir pertanyaan dalam setiap variabel 

penelitian adalah reliabel. 

 

G.  Uji Persyaratan Analisis 

1.   Uji Normalitas 

Sebelum melakukan uji hipotesis dengan analisis regresi dan 

korelasi untuk membuktikan. kebenaran hipotesis, maka harus dipenuhi 

syarat regresi dan korelasi, yaitu populasi data harus mempunyai distribusi 

(sebaran) normal. Untuk itu sebelum dilakukan analisis korelasi, data yang 

akan diolah harus diuji normalitasnya dahulu. Dalam penelitian ini uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Metode ini dilakukan 

dengan membandingkan sebaran tingkat signifikansi terhitung (SIC) 

dengan nilai signifikansi yang dipergunakan dalam penelitian ini (  0,05). 

Bilamana nilai SIC > 0,05 berarti data pengamatan dan sampel yang 

diambil dari populasi tersebar normal. 
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2.   Uji Homogenitas  

Ide dasar uji asumsi homogenitas sebenarnya merupakan uji 

perbedaan antara dua kelompok juga. Hanya saja yang dibedakan sekarang 

bukan mean kelompok melainkan varians kelompok. Pemikirannya begini 

yang dapat berbeda di antara dua kelompok itu sangat banyak. Semua 

karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang 

lain. Pendekatan Levene biasanya akan langsung disajikan oleh SPSS 

ketika kita melakukan t-test untuk sampel yang independent. Dari nilai F 

yang didapatkan dari Fhitung dibandingkan dengan Ftabel. Ini berarti bahwa 

kita dapat menyimpulkan adanya perbedaan varians dalam kerangka 

asumsi homogenitas varians. 

3.   Uji Heteroskedastisitas 

”Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varians dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain”.16 

 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas.  

Ada cara untuk menguji ada atau tidaknya Heteroskedastisitas, 

yaitu dengan Grafik P-Plot. Dasar pengambilan keputusan untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah: 

                                                 
16

Iman Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi 2 (Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2002), 69 
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- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

- Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.   Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. 

Dengan dasar pengambilan keputusan:17 

-   Nilai tolerance < 10 % dan  nilai VIF (Variance Infaltion Factor) > 10, 

maka Ho diterima yang artinya terjadi multikolinieritas antar variabel 

bebas dalam model regresi. 

-   Nilai tolerance > 10 % dan  nilai VIF (Variance Infaltion Factor) < 10, 

maka Ho tidak diterima yang artinya tidak terjadi multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi. 

 

H.   Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data adalah tehnik yang digunakan menganalisa yang 

diperoleh dari hasil penelitian. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah 

yakni dianalisis diinterpretasikan dan disimpulkan. Tehnik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisa data statistik. Analisis 

statistik adalah dalam menganalisis suatu data menggunakan dasar tehnik dan 

                                                 
17 

Ibid., 56 
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tata kerja statistik, analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, 

kemudian untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru, Media Pembelajaran 

Power Point, dan disiplin belajar terhadap hasil belajar Fiqih, penulis 

menggunakan data presentase sebagai berikut: 

P =
F

N
 x 100 %. 

Keterangan: 

 P : Angka presentase. 

F : Frekwensi yang sedang dicari presentasenya. 

N : Jumlah frekwensi.18 

Untuk menguji hipotesis satu, dua, tiga, dan empat, yaitu untuk 

mengetahui pengaruh kompetensi guru, Power Point, dan disiplin belajar 

terhadap hasil belajar Fiqih  dapat digunakan analisa regresi linier berganda 

dengan menggunakan bantuan program Statistical Program Social Science 

(SPSS 20.0) for windows, adapun  formula dari regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut : 

Ŷ  : a + b1X1 +b2 X2 +b3 X3 + e  

Dimana  : 

Y : Hasil belajar Fiqih  

X1 : Kompetensi Guru 

X2   : Power Point 

X3 : Disiplin belajar 

                                                 
18 Nana Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Transito, 2002), 40 
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a : Konstanta, nilai Y pada saat samua variabel bernilai 0  

b1 : Kemiringan permukaan regresi yang menyatakan koefisien 

regresi dari variabel X1. 

b2 : Kemiringan permukaan regresi yang menyatakan koefisien 

regresi dari variabel X2. 

b3 : Kemiringan permukaan regresi yang menyatakan koefisien 

regresi dari variabel X3. 

e : Suku kesalahan berdistribusi normal dengan rata-rata 0, untuk 

tujuan perhitungan dan diasumsikan 0. 

Dari hasil perhitungan di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa guna membuktikan hipotesis. Pembuktian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik di dukung oleh uji ekonometrika sebagai 

berikut : 

1. Pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga 

Selanjutnya dugunakan uji t untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian 

dilakukan dengan uji t dengan membandingkan thitung dengan ttabel pada 

derajat signifikan 95 % ( 05,0 ). 

a. thitung > ttabel maka Ho ditolak Ha diterima. Artinya variabel bebas 

dapat menerangkan variabel tidak bebas dan ada pengaruh diantara 

kedua variabel yang diuji. 
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b. thitung < ttabel maka Ho diterima Ha ditolak. Artinya variabel bebas 

tidak dapat menerangkan variabel bebasnya dan tidak ada pengaruh 

diantara kedua variabel yang diuji. 

Selanjutnya untuk membuktikan pengaruh dominan dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari nilai beta. 

Variabel bebas tersebut variabel bebas yang mempunyai nilai beta 

terbesar maka variabel bebas tersebut berpengaruh dominan terhadap 

variabel terikat  

Pembuktian hipotesis : 

Ho diterima apabila ,0ib  artinya variabel bebas secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

Ho ditolak apabila ,0ib artinya variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

 

Gambar 3.1. 

                     Kurva Normal t 

 

   Ho ditolak    Ho ditolak 

                    Ho diterima 

 

               tabelt               tabelt  

             

 

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari nilai 

koefisien beta )(  dari masing-masing variabel bebas. nilai koefisien 

beta )(  ini digunakan untuk mengetahui dominannya variabel bebas 
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tersebut terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien beta 

)(  dari variabel bebas maka semakin dominan variabel bebas 

tersebut terhadap variabel terikat. 

2. Pengujian hipotesis keempat 

Untuk membuktikan hipotesis keempat digunakan uji F, yaitu 

untuk menguji apakah variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. 

Pengujian melalui uji F atau variasinya adalah dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada derajat signifikan 95% (

05,0 ). Apabila hasil perhitungan menunjukkan : 

a. Fhitung > Ftabel atau apabila probalitas kesalahan kurang dari 5 % 

maka Ho ditolak Ha diterima. Artinya variasi dari model regresi 

berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan. 

b. Fhitung < Ftabel atau apabila probalitas kesalahan lebih  dari 5 % 

maka Ho diterima Ha ditolak. Artinya variasi dari model regresi 

berhasil menerangkan variasi dari model regresi tidak berhasil 

variabel bebas secara keseluruhan. 

Gambar 3.2. 

Kurva F 

 

                                                                                            Ho ditolak 

                                                    Ho diterima 

                                                                tabelF  
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Untuk menguji ketergantungan linier berganda, maka 

dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut :19 

1/1

/
2

2

knR

kR
Fhitung

 

Dimana : 

2R  = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel independent 

n = jumlah anggota sampel 

Pembuktian hipotesis : 

a. Ho diterima apabila 0...... 321 bbb  variabel bebas secara bersama-

sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

b. Ha diterima apabila minimal satu variabel bebas secara bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

Selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam 

menerangkan varibel tidak bebas dapat diketahui dari besarnya 

koefisien determinasi ganda (R). 

Rumusnya : 

SSt

SSe

SSr

SSr

YY

YY
R 1

ˆ
1

2

2

2  

 

Dimana : 

                                                 
19 

Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: CV. Alpabeta, 2005), 190 
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SSr = Jumlah kuadrat regresi 

SSe = Jumlah kuadrat kesalahan 

SSt = Jumlah kuadrat total 

Dengan kata lain determinasi koefesien ganda digunakan untuk 

mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas yang diteliti 

terhadap variasi variabel tidak bebas. Jika R yang diperoleh dari hasil 

perhitungan semakin besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan 

bahwa sumbangan variabel bebas terhadap variasi variabel tidak bebas 

semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat 

untuk menerangkan variasi variabel tidak bebasnya. Sebaliknya jika R 

semakin kecil (mendekati 0), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan 

dari variabel bebas terhadap variasi variabel tidak bebas semakin kecil. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa besar koefesien determinasi 

ganda (R) berada antara 0-1 atau 0 < R < 1.   




