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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang 1). Bagaimanakah pola asuh 

orang tua pada siswa MI. Hasyim Asy’ari Bangsri Tahun Pelajaran 

2015/2016. 2). Bagaimanakah motivasi belajar fiqih siswa MI. Hasyim 

Asy’ari Bangsri Tahun Pelajaran 2015/2016. 3). Apakah terdapat pengaruh 

pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar fiqih siswa MI. Hasyim Asy’ari 

Bangsri Tahun Pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif, strategi yang difunakan adalah strstegi non eksperimental yang 

diklasifikasikan ke dalam penelitian ex post facto. 

Penelitian Ex post facto adalah penyelidikan secara empiris yang 

sistematik, di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap 

variabel-variabel bebas karena manifestasi fenomena telah terjadi atau karena 

fenomena sukar dimanipulasikan.
1
 

 

B. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
2
  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MI. Hasyim Asy’ari 

Bangsri Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

                                                             
1
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, Cet. VI, hlm. 73. 

2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka 

Cipta, 1998, Ed, rev.VI, Cet. XI, hlm. 130. 
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TABEL I 

Keadaan Siswa MI. Hasyim Asy’ari Bangsri 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 I a 12 17 29 

2 I b 14 15 29 

3 II a 14 16 30 

4 II b 12 18 30 

5 III a 11 14 25 

6 III b 10 15 25 

7 IV a 14 15 29 

8 IV b 13 14 27 

9 V a 14 16 30 

10 V b 13 15 28 

11 VI a 16 18 32 

12 VI b 15 15 30 

Jumlah 158 188 344 

 

Sampel dan teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari 

populasi.
3
  

Sampel penelitian yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Proportional sampling
4
 karena populasi tidak homogen dan 

menunjuk pada ukuran jumlah yang tidak sama, disesuaikan dengan jumlah 

anggota tiap-tiap kelompok yang lebih besar. 

                                                             
3
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. 6, hlm. 79  

4
 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., hlm. 98 
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Cara pengambilan sampel adalah peneliti dengan melakukan undian 

terhadap semua populasi. Semua subyek yang termasuk dalam populasi 

mempunyai hak untuk dijadikan anggota sampel. 

Berkaitan dengan pengambilan sampel, menurut Suharsimi Arikunto,
5
 

mengatakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 

10-15% atau 20-25%. atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari 

kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. Sempit luasnya 

wilayah pengamatan dari setiap subyek, dan besar kecilnya resiko yang 

ditanggung oleh peneliti. 

Maka sampel penelitian ini  ditentukan 10 % dari populasi sehingga 

jumlah sampel adalah 59 siswa yang diwakili masing-masing kelas. 

Tabel II 

Daftar Sampel Penelitian 

Siswa MI. Hasyim Asy’ari Bangsri 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

3 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

4 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

10 

9 

9 

10 

Jumlah 26 33 59 

C. Variabel dan Indikator 

                                                             
5
 Ibid., hlm. 120 
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Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi.
6
 Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel independent atau bebas (X) adalah pola asuh orang tua. 

Sedangkan yang menjadi variabel atau terikat ( Y ) adalah motivasi belajar. 

1. Variabel bebas 

Yang menjadi variabel bebas adalah pola asuh orang tua yang terdiri 

dari 3 sub bagian dengan indikator : 

a. Otoriter  

1) Harus mematuhi peraturan orang tua 

2) Tidak memahami anak 

3) Tidak memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan 

sesuatu 

4) Orang tua tidak mau mengakui kesalahan atau paling benar 

5) Kontrol dari orang tua sangat ketat 

b. Demokratis  

1) Mendorong anak untuk menceritakan suatu hal secara terbuka 

2) Memahami anak dengan baik 

3) Memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan dan memilih 

suatu tindakan 

4) Orang tua dan anak saling bekerjasama 

5) Kontrol dari orang tua yang tidak kaku 

 

c. Permisif  

1) Memberikan pengawasan yang sangat longgar, 

                                                             
6 
Ibid., hlm. 116. 
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2) Semua yang dilakukan anak adalah benar, 

3) Memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat 

4) Kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang 

2. Variabel Terikat (Y) 

Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

motivasi belajar. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku 

belajar.
7
 Motivasi belajar memiliki indikator sebagai berikut : 

a) Tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. 

b) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

c) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

d) Lebih senang bekerja mandiri. 

e) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berlulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

f) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

g) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h) Senang mencari dan memecahkan masalah soal – soal.
8
. 

 

D. Metode pengumpulan data 

                                                             
7
 Dimyati, Mudjiono, op. cit., hlm. 80. 

8
 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman Bagi Guru dan Calon 

Guru, Jakarta : CV. Rajawali, 1992, Cet, IV, hlm. 83. 
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Dalam penelitian ini metode yang akan peneliti gunakan adalah 

sebagai berikut :  

1. 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.
9
 Metode kuesioner ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang pribadi dan kegiatan-kegiatan responden 

yang berhubungan dengan motivasi belajar. 

 Di lihat dari cara menjawab, kuesioner ada dua macam yaitu: 

a) Kuesioner terbuka, yaitu kuesioner yang memberi kesempatan kepada 

responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 

b) Kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup karena peneliti telah 

menyediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. 

 Dilihat dari jawaban yang diberikan ada : 

a) Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

b) Kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang 

orang lain. 

 Penelitian ini menggunakan kuesioner langsung, di mana responden 

menjawab tentang dirinya sendiri. 

 Dilihat dari bentuknya, maka ada : 

                                                             
9
 Suharsimi Arikunto, op. cit, hlm. 151.  
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a) Kuesioner pilihan ganda, yaitu kuesioner yang telah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner isian, 

yaitu kuesioner yang memberi kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan kalimatnya sendiri. 

b) Chek list, sebuah daftar, di mana responden tinggal membubuhkan 

tanda chek () pada kolom yang sesuai. 

c) Rating-scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan didikuti oleh 

kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai 

dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Jenis kuesioner inilah 

yang dipakai dalam penelitian ini.
 10

 

2. Metode tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan intelegensi 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok
11

  

Metode Tes dalam penelitian ini akan digunakan untuk menjaring 

data jumlah siswa di MI. Hasyim Asy’ari Bangsri Tahun Pelajaran 

2015/2016, dan mendapatkan data motivasi belajar fiqih siswa di MI. 

Hasyim Asy’ari Bangsri Tahun Pelajaran 2015/2016, semester 1. 

Jumlah soal yang akan diberikan sebanyak 20 item dalam bentuk 

multiple choice yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. Adapun pemberian skor terhadap hasil tes dengan 

berpedoman sebagai berikut :  

                                                             
10

 Ibid., hlm. 152. 
11

 Suharsimi Arikunto, Op.cit, hlm 150 
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1) Jawaban yang benar diberi skor 1 

2) Jawaban yang salah diberi skor 0 

Nilai Akhir = 100
20

x
perolehSkoryangdi

 

Dari skor-skor tersebut di tabulasikan kedalam masing-masing sub 

variabel. Tabulasi ini dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi prosentasi 

dari masing-masing jawaban tes. 

3.  Metode dokumentasi 

 Dokumentasi  adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, dan sebagainya.
12

 Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan gambaran umum MI. Hasyim Asy’ari Bangsri Tahun 

Pelajaran 2015/2016, yang meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi, 

keadaan guru, siswa dan karyawan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Pendahuluan 

 Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil angket dimasukkan, ke 

dalam tabel dan diberi skor pada setiap alternatif jawaban responden, yaitu 

dengan mengubah data tersebut ke dalam bentuk-bentuk angka kuantitatif 

dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
13

 

Alternatif jawaban a di beri nilai 4 

                                                             
12

 Ibid., hlm. 158. 
13 Ibnu Hadjar, Dasar – Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 208. 
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Alternatif jawaban b di beri nilai 3 

Alternatif jawaban c di beri nilai 2 

Alternatif jawaban d di beri nilai 1 

2. Analisis Uji Hipotesis 

 Dalam analisis uji hipotesis dengan menguji hipotesis dengan cara 

mengadakan perhitungan lebih lanjut dengan statistik, menggunakan 

analisis regresi satu prediktor dengan skor kasar. Analisis ini dipergunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat, jadi dalam pengertian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

pola asuh orang tua (X) terhadap motivasi belajar fiqih (Y). Adapun rumus 

analisis regresi satu prediktor dengan skor kasar adalah sebagai berikut : 

a) Mencari persamaan garis regresi 

Y = aX + K 

Keterangan : 

Y : Kriterium 

X : Prediktor 

a : Bilangan koefisien prediktor 

K : Bilangan konstanta
14

 

b)  Analisis Varian Garis Regresi 

Uji varian garis regresi digunakan analisis regresi bilangan F (uji F) 

dengan rumus :    

RKreg 

Freg =  
 RKres 

                                                             
14 Sutrisno Hadi, Analisis Regresi, Yogyakarta : Penerbit Anda, 2004, Cet. X, hlm.5. 
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Keterangan : 

Freg  = Harga regresi 

RKreg   = Rata-rata kuadrat garis regresi 

RKres   = Rata-rata kuadrat residu 

Untuk memudahkan perhitungan bilangan F, maka dibuat tabel 

ringkasan analisis garis regresi.
15

 

Sumber Variasi db JK RK 

Regresi (reg) 

 

Residu (res) 

1 

 

N-2 

          
     

 
 

             

JKreg 

dbreg 

JKres 

dbres 

Total (T) N-1     
    

 
  

 

Keterangan : 

db : Derajat kebebasan 

Jk : Jumlah kuadrat 

Rk : Renata kuadrat 

Freg : Harga bilangan F untuk garis regresi.
16

 

3. Analisis lanjut 

 Setelah diperoleh persamaan garis antara variabel X dan variabel Y, 

maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan antara nilai Fhitung 

dengan nilai F pada tabel, baik pada taraf signifikansi 5% atau 1%. 

                                                             
15 Ibid., hlm. 13. 
16 Ibid., hlm. 16. 
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Apabila nilai yang dihasilkan dari Fhitung ≥ Ftabel, maka hasil yang diperoleh 

adalah signifikan, yang berarti hipotesis yang diajukan diterima. Namun 

bila nilai yang dihasilkan dari Freg ≤ dari Ftabel, maka hasil yang diperoleh 

adalah non signifikan, yang berarti hipotesis yang diajukan ditolak. 

 


