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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah proses dari langkah-langkah yang 

dipergunakan dalam rangka pengumpulan dan analisis informasi guna 

meningktkan pemahaman peneliti tentang suatu topik atau isu (Creswell, 

2015:5). Metode penelitian dalam dunia pendidikan dapat dikelompokkan 

berdasarkan bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi (level of explanation) dan 

waktu. 

Adapun penelitian metode dapat diklasifikasikan berdasarkan pada 

tujuan penelitian (meliputi penelitian dasar, penelitian pengembangan/R&D, dan 

penelitian terapan) dan tingkat kealamiahan tempat penelitian (meliputi 

penelitian eksperimen, penelitian survey dan penelitian naturalistik) (Sugiyono, 

2015:8-10). 

Penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. Penelitian eksperimen ini 

dilakukan pada tempat-tempat tertentu, seperti di dalam laboratorium. Sehingga 

penelitian ini sangat tidak alamiah/natural karena penelitian ini dilakukan di 

tempat khusus yang terkontrol sehingga tidak terdapat pengaru dari luar.  Metode 

penelitian eksperimen ini termasuk ke dalam metode penelitian kuantitatif 

(Sugiyono, 2015:11-12) 
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Bagan 3.1: Skema Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian quasi experiment dengan 

desain eksperimen yang digunakan adalah nonequivalent control group design. 

Desain ini memeberikan  perlakuan secara sengaja dan sistematis terhadap dua 

kelompok eksperimen yang menggunakan penerapan metode Problem Based 

Learning (PBL) dan kelompok kontrol yang tidak menggunakan metode 

Problem Based Learning (PBL). Adapun polanya yaitu sebagai berikut: 

 

Jenis-jenis 

Penelitian Metode 

Penelitian 

Eksperimen 

Quasi Exsperimental 

Design 

Nenequivalent 

Control Group 

Design 

Tujuan 

Bidang 

Tingkat 

Ekplanasi 

Waktu 

Penelitian 

Dasar 

Penelitian 

Pengembangan 

(R&D) 

Penelitian 

Terapan 

Penelitian 

Survey 

Penelitian 

Naturalistik 

Pree Exsperimental 

Designs 

True Exsperimental 

Design 

Factorial Design 

Time Series Design 
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Tabel 3.1 

Desain Penelitian 

Kelompok 

(group) 

Test Awal 

(pre-test) 

Perlakuan 

(treatment) 

Test Akhir 

(post-test) 

Gain 

Eksperimen 01 X 02 02-01 

Kontrol 03  04 04-03 

  (Sugiyono, 2015:116) 

 Keterangan: 

01 : Pre-test sebelum perlakuan diberikan (kelas eksperimen) 

02 : Post-test setelah perlakuan diberikan (kelas eksperimen) 

03 : Pre-test sebelym perlakuan diberikan (kelas kontrol) 

04 : Post-test setelah perlakuan diberikan (kelas kontrol) 

Efek perlakuan dari penelitian ini adalah membandingkan hasil dari post-

test kelas eksperimen dan hasil post-test kelas kontrol. Dalam penelitian ini 

sample pada kelas akan diberikan perlakuan berupa penerapan metode Problem 

Based Learning (PBL) dalam pembelajaran. Pemberian post-test dengan 

menggunakan instrument yang berbeda digunakan untuk mengetahui apakah 

penggunaan metode Problem Based Learning (PBL) ini dapat mengatasi 

kesulitan belajar yang dialami siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di kelas VII di SMP Al-Islam Bandung. 

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif, yakni penelitian yang 

diupayakan dalam rangka mengamati masalah secara sistematis dan akurat 
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berkenaan dengan fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek tertentu (Sunarya & 

Priatna, 2008:103). 

Penelitian deskriptif digunakan untuk mengdeskripsikan fakta-fakta 

yang ada mengenai penelitian yang dilakukan, yaitu tentang penerapan metode 

Problem Based Learning dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI dan Budi Pekerti materi Indahnya Kebersamaan dengan 

Berjamaah. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini adalah jenis data yang yang digunakan dalam 

penelitian, yakni dengan menggunakan data kualitatif dan data kauntitatif. Data 

kualitatif adalah data yang berbentuk kata, galimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, 

bagan, gambar, dan foto. Adapun data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka atu data kualitatif yang diangkakan/scoring (Sugiyono, 2015: 13-15). 

Data kualitatif pada penelitian ini bersumber dari hasil pengumpulan data 

melalui teknik observasi. Seperti ketika proses pengamatan dari penerapan 

metode Problem Based Learning pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti 

materi indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Adapun data kuantitatif 

diperoleh dari hasil pengumpulan data tes (pretest dan posttest) untuk 

memperoleh hasil data tingkat kesulitan belajar siswa (kelas eksperimen dan 

kelas kontrol) pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti materi indahnya 

kebersamaan dengan berjamaah.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di SMP Al-Islam Bandung. Alasan 

penentuan lokasi ini karena data dan sumber yang diperlukan tersedia di sekolah. 

Selain itu juga di sekolah ini belum pernah dilakukan penelitian yang sama. 

Penelitian ini diadakan terhitung mulai dari bulan januari sampai bulan 

juli 2018. Tujuh bulan itu diisi mulai dari pembuatan proposal penelitian sampai 

sidang skripsi. Adapun penelitian langsung kelapangan akan dilaksanakan pada 

bulan mei tahun 2018.  

D. Tenik Pengumpulan Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan beberapa 

cara, diantaranya sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis yang mencakup proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan 

dengan prilaku masusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2015: 203) 

Observasi yang dilakukan untuk memperoleh data terlaksananya 

pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Based Learning (PBL) 

yang sedang berlangsung. Observasi ini dilakukan dari awal pembelajaran 

sampai akhir pembelajaran selama dua kali pertemuan dan diisi oleh observer. 

Indikator yang ada dalam lembar observasi disesuaikan dengan langkah-langkah 
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metode Problem Based Learning (PBL). Dengan observasi ini peneliti dapat 

memperoleh gambaran dari terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan 

metode Problem Based Learning (PBL), dengan skala pengukuran yang 

digunakan yaitu skala likert: sangat baik (skor 4), baik (skor 3), cukup (skor 2), 

dan kurang baik (skor 1).  

2. Tes 

Tes adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara tertentu. 

Anas Sudijono (2013:75) menyatakan bahawa test merukan suatu cara atau 

prosedur yang digunakan dalam rangka mengukur dan menilai di bidang 

pendidikan, bentuknya bisa berupa pemberian tugas atau serangkaian tugas yang 

berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah oleh testee, sehingga 

diperoleh hasil atau nilai-nilai yang melambangkann tingkah laku atau prestasi 

dari testee, yang kemudian bisa dibandingkan dengan hasil yang diarai oleh 

testee lainnya, atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis test tertulis multiple 

choise, yang merupakan bentuk test objektif yang mempunyai satu jawaban yang 

benar dan paling tepat. Pre-test dilakukan sebagai pendahuluan dalam 

mengetahui kemapuan awal siswa dan post-test meruapakn test yang dilakukan 

di akhir untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu mengatasi kesulitan dalam 

belajar setelah pembelajaran selesai dilaksanakan.  

1) Pre-test 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dan keadaan 

siswa, sebagai diagnosis dari kesulitan yang dialami siswa dalam belajar. 
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2) Post-test 

Test ini dilaksanakan setelah siswa mendapatkan perlakuan 

khusus dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

Problem Based Learning. Tujuan dari test ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dari penerapan pendektan Problem Based Learning dalam 

menagatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti Sub Materi Indahnya Kebersamaan 

dengan Berjamaah di Kelas VII (Tujuh) SMP Al-Islam Bandung. 

3. Angket 

Angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

menyerahkan daftar pertanyaah atau daftar pernyataan untuk diisi oleh 

responden (Yaya Sunarya & Tedi Peiatna, 2009:205). Penggunaan teknik ini 

dimaksudkan untuk mendalami pembahasan mengenai variabel X yakni tingkat 

kesulitan belajar siswa. Nilai angket tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk 

simbol angka kuantitatif dengan memberikan  skor terhadap setiap jawaban 

berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria skor dalam angket ini adalah sering seklai 

= 1, kadang-kadang = 2, pernah = 3, dan tidak pernah = 4. 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan kegiatan pengumpulan data, berikutnya akan 

dilakukan analisis terhadap hasil pengumpulan data. Analisis data yang 

digunakan sebagai mana telah disinggung sebelumnya yakni analisis data yang 

dengan teknik analisis kuantitatif dengan pengolahan data analisis statistik. 

Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data. 
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1. Analisis Data Hasil Observasi 

Analisis pengolahan data hasil observasi terhadap aktivitas guru selama 

proses penerapan metode dalam pembelajaran digunakan paparan sederhana dati 

hasil analisis lembar observasi dari setiap pertemuan. 

Adapun teknik analisisnya adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung skor total dengan menjumlahkan semua skor yang 

diperoleh dari setiap indikator yang diamati. 

2) Mengolah skor mentah dari perolehan persentase (%) dengan 

menggunakan rumus: 

NP=
𝑅

𝑆𝑀
 𝑥 100%  (Ngalim Purwanto, 2009:102) 

Keterangan: 

NP : Nilai persen yang dicari 

R : Skor mentah yang diperoleh 

SM : Skor maksimal ideal dari lembar observasi yang 

bersangkutan. 

3) Skor observasi diinterpretasikan berdasarkan kriteria sebagai 

berikut:  

Tabel 3.2 

Interpretasi Kriteri Aktivitas Guru & Siswa 

Persentase Kriteria 

90% < A < 100% Sangat Baik 

75% < B < 90% Baik 
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55% < C <75% Cukup 

40% < D < 55% Kurang 

0% < E < 40% Buruk 

     (Suherman, 2003: 201) 

4) Kemudian sajkan dalam bentuk diagram atau grafik untuk 

mengetahui gambaran keterlaksaan setiap pertemuan. 

2. Analisis Data Hasil Tes 

Perolehan data dalam penelitian ini adalah hasil pre-test dan post-test 

yang diberikan terhadap siswa dalam rangka mengukur sejauh mana pengaruh 

dari penerapan metode Problem Based Learning (PBL) dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti.  

a. Menghitung N-Gain 

N-gain dipergunakan dalam rangka mengetahui pengaruh metode 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa setelah diberikan treatment dengan 

membandingkan hasil pre-test dan post-test. 

(g) = 
(𝑆 𝑝𝑜𝑠𝑡)−(𝑆 𝑝𝑟𝑒)

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙−(𝑠 𝑝𝑟𝑒)
 

Keterangan : 

(g) : Gain xcore ternirmalisasi 

S post  : Skor post-test 

S pre : Skor pre-test 
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Tabel 3.3 

Kriteria Interpretasi N-Gain 

Nilai N-Gain Kriteria 

g > 0,7 atau g > 70 Tinggi 

0,3 < g < 0,7 atau 30 < 70 Sedang 

g < 0,3 atau g < 30 Rendah 

(Suharsimi Arikunto, 2009:210) 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas diukur dari soal pilihan ganda berjumlah 20 soal. 

Pengujian normalitas ini dilakukan untuk menentukan distribusi data 

normal atau tidaknya. Adapun langkah langkah yang ditempuh dalam 

menguji normalitas adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung Mean yang ditentukan dengan rumus berikut: 

= 
X1+ X2+ X3+ X4+ … + X𝑛

n
                  (Subana, dkk, 2000:63) 

atau 

=
∑ 1𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Keterangan: 

= Rata-rata (mean) 

∑ 1𝑛
𝑖=1 = Jumlah seluruh data 

𝑛 = banyaknya data 
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2) Menghitung Median yang ditentukan dengan rumus berikut: 

Me =𝑏 + P (
1

2
𝑛−F

𝑓
)                 (Subana, dkk, 2000:63) 

Keterangan: 

Me = Median 

b = batas bawah kelas median 

P = panjang kelasn = banyaknya data 

F = jumlah frekuensi sebelum kelas median 

F = frekuensi kelas median 

3) Menentukan Modus dengan rumus berikut ini: 

Mo = b + P 
b1

b1+ b2
           (Subana, dkk. 2000:74) 

Keterangan: 

Mo = Modus 

b = batas bawah kelas modus 

P = panjang kelas 

b1 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas 

sebelumnya. 

b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas 

berikutnya. 

4) Menentukan simpangan standar (S) atau standar deviasi (SD) 

dengan rumus: 

( )
( )1nn

fixifixin
SD

22

−

−
=



                      (Sudjana, 2005:95) 
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Menentukan Zhitung dengan rumus: 

S

XX
Z

−
=

                               (Subana, dkk. 200:97) 

5) Membuat tabel frekuensi observasi dan ekspektasi dengan 

menghitung Zskor, Zdaftar, L dan Ei. 

6) Menghitung Chi  kuadrat (X2) dengan rumus: 

( )


−
=

Ei

EiOi
2

2
    (Sudjana, 2005:273) 

7) Mencari derajat kebebasan (Dk) 

Dk = k – 3    (Sudjana, 2005: 293) 

8) Menghitung Chi kuadrat tabel taraf signifikasi 5%. 

Kriteria pengujian: 

a) Data dikatakan normal apabila Chi kuadrat hitung < Chi 

kuadrat tabel. 

b) Data dikatakan tidak normal apabila Chi kuadrat > Chi 

kuadrat tabel. 

c. Uji Homogenitas 

Homogenitas diukur dengan 20 butir soal. Menentukan 

homogenitas, dapat diketahui dengan langkah-langkah berikut: 

1) Di uji dengan melalui penentuan Fhitung dengan rumus:

Vk

Vb
F =

 

 terkecilVariansi

 terbesar Variansi
=F

  (Sudjana,2005:332)  
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2) Menentukan derajat kebebasan (db) 

db =  n1 + n2 – 2   (Sudjana,2005:333) 

Keterangan:  

db1 = n1 – 1  = Derajat kebebasan pembilang 

db2 = n2 – 2 = Derajat kebebasan penyebut 

1n   = Ukuran sampel yang variasinya besar 

2n   = Ukuran sampel yang variasinya kecil 

3) Menentukan F dari daftar 

= F(α)(db1/db2)

 

= F(1 - α)(db)     (Subana,2000:124) 

4) Penentuan homogenitas 

Dikatakan diterima (homogen), apabila Fhitung ≤ Ftabel  

     (Subana, 2000:124) 

d. Menghitung Uji T 

Dalam uji hipotesis ini digunakan untuk menghitung peningkatan 

nilai antara hasil pre-test dan hasi post-test dengan menggunakan rumus 

Uji-t (t-test) pada taraf signifikasi 5% (0,05), yaitu: 

1) Merumuskan hipotesis 

- H0 = Hasil mengatasi kesulitan belajar siswa yang 

menerapkan metode Problem Based Learning (PBL) sama 

dengan hasil mengatasi kesulitan belajar siswa yang 

menerapkan metode biasa (terpusat pada guru). 



62 
 

 
 

- Ha =  Hasil mengatasi kesulitan belajar siswa yang 

menerapkan metode Problem Based Learning (PBL) lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil mengatasi kesulitan 

belajar siswa yang menerapkan metode biasa (terpusat pada 

guru). 

2) Apabila data berdistribusi normal, maka dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Mencari Standar Deviasi Gabungan (dsg) dengan rumus: 

Dsg = √
𝑛1−1) 𝑉1+(𝑛2−1) 𝑉2

𝑛1+𝑛2−2
 

    (Subana, 2005:171) 

Keterangan: 

n1 : banyaknya data kelompok 1 

n2 : banyaknya data kelompok 2 

V1 : varians data kelompok 1 (Sd1)2 

V2 : varians data kelompok 2 (Sd2)2 

b) Menentukan thitung dengan rumus: 

t = 
X1−X2

𝑑𝑠𝑔√
1

𝑛1
+ 

1

𝑛2

  (Subana, 2005:171) 

Keterangan: 

X1 : rata-rata data kelompok 1 

X2 : rata-rata kelompok 2 

Dsg : nilai deviasi standar gabungan 
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c) Menentukan derajat kebebasan (db), dengan rumus: 

db = n1 + n2 – 2 

    (Subana, 2005: 172) 

d) Menentukan ttabel dengan hipotesis 

ttabel = t(1-a)(db)  

dengan taraf signifikasi (a) 5% = 0,05 

e) Pengajuan hipotesis 

  Hipotesis yang diajukan : H0 : XE = Xk 

                  H1 : XE > XK 

 

  Kriteria pengujian: 

“ Tolak H0, Jika thitung > ttabel, dalam hal lain H0 diterima jika 

thitung < ttabel” 

   (Subana, 2005: 173) 

3) Jika data tidak normal dan tidak homogen, maka analisis data 

dilakukan dengan uji WannaiWhitney atau U test. U test 

digunakan untuk menguji rata-rata dua data yang berukuran 

tidak sama dengan uji sebagai berikut: 

U1  = n1 n2 + 
𝑛1 (𝑛2+𝑛1)

2
− 𝑅1 

U2  = n1 n2 + 
𝑛2 (𝑛2+𝑛1)

2
− 𝑅2 

µu = 
𝑛1 𝑛2

2
 

σu = √
𝑛1 𝑛2 (𝑛1+𝑛2+1)

12
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Z = 
𝑢−µ𝑢

σu
 

Keterangan: 

U1 : Statistik uji 1 

U2 : Statistik uji 2 

n1 : Jumlah sampel 1 

n2 : Jumlah sampel 2 

R1 : Jumlah ran ge pada sampel 1 

R2 : Jumlah range pada sampel 2 

σu : Varian (rata-rata kelompok) 

µu : Rata-rata populasi 

u : min (U1 , U2) uji tes tabel  

Z : Statistik Uji Z 

3. Analisis Data Hasil Angket 

  Pengolahan hasil data angket ini dipergunakan untuk mengetahui 

persentasi tingkat kesulitan belajar siswa. dengan rumus: 

a. Menghitung Mean yang ditentukan dengan rumus berikut: 

= 
X1+ X2+ X3+ X4+ … + X𝑛

n
                  (Subana, dkk, 2000:63) 

b. Menentukan persentase hasil angket tingkat kesulitan belajar 

siswa. 

 = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡(𝑚𝑒𝑎𝑛)

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡
x 100%   
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Secara skema prosedur penelitian dapat dilihat pada bagan berikut: 

 

 

 

1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah 

Perencanaan Pembelajaran 

Penyusunan Instument 

(Test, LKS, Lembar 

Observasi) 

Pre-test 

Indahnya Kebersamaan dengan 

Berjamaah menggunakan 

Metode Problem Based 

Learning (PBL) 

 

Angket 

Analisis data 

Post-test 

Studi Literatur 

➢ Metode Problem Based Learing (PBL) 

➢ Pemahaman Konsep 

➢ Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti sub materi Indahnya Kebersamaan dengan 

Berjamaah 

 

➢  

Kesimpulan  

Bagan 3.2: Skema Prosedur Penelitian 

Penyusunan RPP  

Pemahaman Konsep 

 


