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BAB   III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian 

kuantitatif dengan metode eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu perlakuan atau 

treatmen terhadap subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam suasana 

kelas normal tanpa merubah komposisi kelas yang sudah ada. Dengan demikian, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang 

diajar dengan model pembelajaran problem based learning (PBL) dan hasil 

belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran role playing (RP)  pada 

mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis di MAN 1 Kendari.   

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di MAN 1 Kendari dan waktu 

pelaksanaan penelitian ini selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Februari 

sampai April tahun 2018. 

 

C. Variabel dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni; (1) model pembelajaran 

sebagai variabel bebas yang terdiri dari dua level yaitu model pembelajaran 

problem based learning sebagai variabel perlakuan (X1), dan model pembelajaran 
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role playing sebagai variabel perlakuan (X2),  dan (2) hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Qur‟an Hadis sebagai variabel terikat (Y).  

Selanjutnya desain penelitian ini berorientasi pada penyelidikan ada atau 

tidak adanya perbedaan hasil belajar Al-Qur‟an Hadis antar dua kelompok 

perlakuan, yaitu model pembelajaran problem based learning sebagai variabel 

perlakuan (X1) dan model role playing sebagai variabel perlakuan (X2). Sehingga 

desain penelitian yang digunakan adalah post test only control group 

design.
37

Desain ini semua kelompok menerima perlakuan, hanya dalam urutan 

perlakuan yang berbeda-beda, dan dilakukan secara random. Bentuk desain 

penelitian yang dimaksudkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3.1.  Model Desain Penelitian Eksperimen 

No. Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Keterangan 

1.  XII IPA 1 31 Model Pembelajaran 

problem based learning 

(PBL) 

2.  XII IPS 1 33 
Model Pembelajaran Role 

playing (RP) 

Jumlah 64  

Sumber : Dokumentasi MAN 1 Kendari, 2018 

 

Keterangan : 

X1    =    Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis  yang menggunakan model 

pembelajaran problem based learning 

X2    =    Pembelajaran Al-Qur‟an Hadis yang menggunakan model 

pembelajaran role playing 

                                                           
37

Suwanda, Desain Eksperimen untuk Penelitian Ilmiah.(Bandung: Alfabeta, 2011), h.150 
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Y1      =   Tes akhir yang diberikan pada kelompok eksperimen 1 setelah 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis yang menggunakan model 

pembelajaran problem based learning 

Y2      =   Tes akhir yang diberikan pada kelompok eksperimen 2 setelah 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadis yang menggunakan model 

pembelajaran role play  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik terentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
38

 Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik Kelas XII jurusan IPA dan IPS di 

MAN 1 Kendari Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan jumlah peserta didik 

sebanyak 190 orang yang terdistribusi pada 6 (enam) kelas paralel. Keadaan 

populasi penelitian ini dapat disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 Keadaan Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1.  XII IPS 1 33 

2.  XII IPS 2 31 

3.  XII IPA 1 31 

4.  XII IPA 2 30 

5.  XII IPA 3 32 

6.  XII IPA 4 33 

Jumlah 190 

 Sumber : Dokumentasi MAN 1 Kendari, 2018 

 

                                                           
38

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi MixedMethod, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 112 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
39

 Sampel penelitian ini adalah peserta didik kelas XII IPA 1 sebagai 

kelas eksperimen 1 yang diajar dengan model pembelajaran problem based 

learning pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua, dan XII IPS 1 sebagai 

kelas eksperimen 2 yang diajar dengan model pembelajaran role playing pada 

pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 

Penetapan dua (2) sampel kelas dilakukan secara random sampling 

dengan cara semua kelas diberikan nomor urut kemudian diacak lalu diambil 

dua kelas. Untuk kelas eksperimen 1 dengan model problem based learning 

dan kelas eksperimen 2 dengan model pembelajaran role playing, sehingga 

dari 6 kelas terpilih secara acak kelas XII IPA 1 yang berjumlah 31 orang 

siswa sebagai kelas eksperimen 1, dan kelas XII IPS 1 dengan jumlah 33 

orang sebagai kelas eksperimen 2. Keadaan sampel penelitian yang 

dimaksudkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3  Keadaan Sampel Penelitian 

No. Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Keterangan 

3.  XII IPA 1 31 Model Pembelajaran 

problem based learning 

(PBL) 

4.  XII IPS 1 33 
Model Pembelajaran Role 

playing (RP) 

Jumlah 64  

Sumber : Dokumentasi MAN 1 Kendari, 2018 

                                                           
39

Ibid, h. 120  
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E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi, adalah  berupa format pengamatan terhadap aktivitas peserta 

didik dan guru selama penerapan model pembelajaran problem based 

learning dan model pembelajaran role playing yang bertujuan untuk 

mengamati dan mengukur perilaku peserta didik dan guru selama kegiatan 

pembelajaran. 

2. Tes, tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik adalah 

dengan menggunakan tes objektif dalam bentuk tes pilihan ganda (multiple 

choice test) yang terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang 

suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus 

memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan.
40

 

Secara umum, setiap soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (stem) dan 

pilihan jawaban (option). Pilihan jawaban terdiri dari kunci jawaban dan 

pengecoh (distractor). Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau yang 

paling benar. Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar atau kurang 

tepat, namun memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya 

apabila ia tidak menguasai materi dengan baik.
41

   

3. Dokumentasi, adalah untuk mengumpulkan data berupa arsip atau 

dokumen tentang profil peserta didik dan guru pada mata pelajaran Al-

Qur‟an Hadis di MAN 1 Kendari. 

                                                           
40

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 

168.  
41

 Kusaeri Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), h. 107 
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F. Validitas dan Reliabilitas 

Upaya mendapatkan instrumen penelitian eksperimen yang baik, maka 

sangat perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk uji validitas 

instrumen dilakukan dalam dua tahapan, yakni validitas internal (logis) dan 

validitas empiris (ujicoba lapangan). Untuk validitas empiris pada variabel hasil 

belajar peserta didik dalam pembelajaran digunakan uji/analisis korelasi product 

moment dan uji reliabilitasnya digunakan Alpha Crombach dengan bantuan 

program SPSS-20. Selanjutnya untuk instrumen tes kognitif/tingkat pengetahuan 

atau hasil belajar digunakan uji validitas butir (item) soal dengan bantuan program 

SPSS-20. Jumlah sampel yang diuji sebanyak 25 siswa dari kelas XII Agama 

MAN 1 Kendari. Adapun hasil datanya dapat dilihat pada lampiran a.2  

Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan 

nilai rhitung dengan nilai rtabel. Distribusi nilai rtabel  pada penelitian ini diambil pada 

taraf signifikan 5% dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal, dapat dilihat pada 

lampiran a.1. 

Adapun hasil pengujian validitas dengan cara membandingkan nilai rhitung 

dengan rtabel. Apabila nilai rhitung  > nilai rtabel,  maka dapat disimpulkan butir soal 

tersebut valid. Sebaliknya, jika nilai rhitung < nilai rtabel maka butir soal tersebut 

tidak valid. Adapun hasil pengujian validitas instrumen butir soal penelitian ini 

dapat dilihat pada lampiran a.3. Dari hasil validasi yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa terdapat 15 item soal memiliki rhitung  > nilai rtabel dan 5 item soal 

memiliki rhitung < rtabel. Sehingga dapat disimpulkan pada uji validitas Instrumen 
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terdapat 15 item soal yang valid sebagaimana pada lampiran a.4. Adapun data 

output SPSS-20 uji validitas Instrumen dapat dilihat pada lampiran a.5. 

Adapun hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini yaitu dengan cara 

membandingkan nilai Alpha dengan nilai rtabel. Apabila nilai Alpha > nilai rtabel, 

maka dapat disimpulkan butir pertanyaan tersebut dikatakan reliabel. Sebaliknya, 

jika nilai Alpha < nilai rtabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Dari 

hasil pengujian reliabilitas instrumen butir soal penelitian yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki Alpha > 0,396. Dengan 

demikian variabel dapat dikatakan reliabel. Adapun data output SPSS-20 dapat 

dilihat pada lampiran a.6.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif disajikan melalui tabel 

distribusi frekuensi, nilai maksimum dan minimum, menghitung rata-rata, median, 

modus, simpangan baku, varians, dan persentase yang digunakan untuk 

mengetahui kebermaknaan interaksi dalam pembelajaran. Sebelum analisis data 

dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengolahan hasil tes dengan rentang skor 

yang digunakan untuk tes obyektif berbentuk pilihan ganda dalam penelitian ini 

adalah 0 s/d 100 dengan rumus : 
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Nilai = 100x
idealmaksimumSkor

mentahSkor
”

42
 

Adapun analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

yang diajukan. Namun sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu melakukan  

uji persyaratan analisis, yaitu; uji normalitas dan homogenitas varians. Untuk 

menguji kenormalan data dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov atau 

Shapiro Wilk, dan uji homogenitas menggunakan uji variansi Levene Statistic
43

. 

Uji persyaratan analisis tersebut menggunakan bantuan program SPSS-20. 

Selanjutnya pengujian hipotesis digunakan uji rerata (T-Test) dengan 

membandingkan nilai thitung dan ttabel atau nilai probabilitas signifikansi (ρ) dengan 

taraf signifikansi yang dipilih (α = 0,05). Analisis dan interpretasi data selanjutnya 

akan dikaji lebih mendalam berdasarkan kondisi dan sifat data yang ditemukan 

untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. 

H.   Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur atau alur 

penelitian yang akan dilaksanakan sebagaimana digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
42

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 

h. 46 
43

Kadir, Statistika Untuk Penelitian  Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Rosemata Sampurna, 

2010), h. 107. 
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Gambar 3.1   

Prosedur dan Alur Penelitian 

Gambar 3.1 di atas menunjukkan prosedur atau alur kegiatan yang 

menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai dari latar 

belakang masalah, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan dan pengolahan data 

hingga sampai pada hasil penelitian. 

 

Kelas Eksperimen 2 

Penyusunan Instrumen  
  

Uji Coba Instrumen & Revisi 

Pelaksanaan Penelitian 
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Teori 
  

Survei 
Awal 

HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA 

Model Pembelajaran 

Role Playing  
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Model  Pembelajaran 
PBL  
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