
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan tertentu yang sengaja 

dilakukan terhadap suatu kondisi tertentu. (Wina sanjaya, 2014:85). Penelitian 

kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya 

adalah sistematis terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga 

pembuatan desain penelitian. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di MA Al-Azhar Amondo, Desa 

Amondo, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dilakukan pada kelas 

XII IPA tahun pelajaran 2019/2020. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2019/2020 

C. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakterisitik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 



kesimpulannya. (Sugiyono, 2012:121). Dari pengertian di atas maka populasi 

di dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas XII IPA A dan B MA 

Al-Azhar Amondo Tahun Ajaran 2019/2020. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah siswa dari kelas populasi dengan 

menggunakan purposive sampling, yaitu penggambilan sampel yang memiliki 

tujuan tertentu berdasarkan kebijakan guru. Alasan menggunakan purposive 

random sampling, yaitu Salah satunya agar kriteria atau syarat sampel yang 

dibutuhkan bisa benar-benar terpenuhi dan sesuai dengan kriteria dari sampel 

yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian tersebut. Sampel yang diambil 

yaitu dari kelas XII IPA A sebagai kelas kontrol dan XII IPA B sebagai kelas 

eksperimen.  

D. Variabel dan Desain Penelitian 

Variabel penelitian adalah seluruh objek penelitian yang akan diteliti. 

Menurut Sugiyono variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh pneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut.  

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

a. Variabel bebas :( Independen)  

Menurut Sugiono menyatakan bahwa variabel bebas 

(independen)merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 



sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini yaitu model problem based learning (X). 

b. Variabel terikat : (Dependen) 

Menurut Sugiono variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah hasil belajar. 

Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain nonequivalent 

control group design. Desain ini menggunakan 2 kelompok, yaitu kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang mendapat 

perlakuan berupa penerapan model problem based learning sedangkan kelas 

kontrol adalah kelompok pengendali yaitu kelas yang tidak mendapat 

perlakuan. Pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

tidak dipilih secara random. non-equivalent controlgroup design digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

X : Perlakuan (treatment) 

O1 : Pretest sebelum diberi perlakuan pada kelompok 

eksperimen 

O2 : Posttest setelah diberi perlakuan pada kelompok 

eksperimen 

O1 x  O 2 

O 3 O 4 



O3 : Pretest pada kelompok kontrol 

O4 : Posttest pada kelompok kontrol. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu 

penelitian.Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan instrumen 

tes.Bentuk tes yang diberikan adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda. 

Dilihat dari strukturnya bentuk soal pilihan ganda terdiri atas: 

a. Stem : Suatu pertanyaan/pernyataan yang berisi permasalahan yang akan 

ditanyakan.  

b. Option : Sejumlah pilihan/alternatif jawaban.  

c. Kunci : Jawaban yang benar/paling tepat.  

d. Pengecoh : Jawaban-jawaban lain selain kunci. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Instrumen Tes 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes yaitu 

memberikan tes pilihan ganda kepada siswa dikelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

2) Uji Coba Instrumen Tes   

Sebelum soal tes diujikan kepada siswa, soal tes ini terlebih dahulu dilakukan 

uji coba instrumen.Uji coba instrumen dilakukan pada siswa kelas XII yang 

memiliki standar KKM sebesar 70. Sedangkan teknik ukuran yang digunakan 

yaitu teknik skala likert. Skla likert di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 



persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. (Sugiyono, 

2010:134). Dengan skala likert, variabel yang akan diukur di jabarkan menjadi 

indikator variabel. 

Dalam penggunaan skala Likert, terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk 

pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif 

untuk mengukur skala negatif.Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1; 

sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. 

Penentuan skor pada kriteria objektif yaitu: 

Interval (I) = Range: kategori (K) 

Range (R) = skor tertinggi- skor terendah 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes 

dan observasi.  

1. Tes  

Menurut Riduwan (2012:76) dijelaskan bahwa tes adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Menurut Sangadji (2010:150) 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. Untuk mengukur ada tidak besarnya 

kemampuan objek yang diteliti, digunakan tes.  



Tes yang dilakukan yaitu berupa tes tertulis yang digunakan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Adapun teknik pensekoran 

nantinya menggunakan kisi-kisi soal yang telah disesuaikan tingkat 

kesukaran pada tiap item soal. Instrumen yang digunakan yaitu pilihan 

ganda yang berjumlah 20 butir soal dengan 5 pilihan jawaban berupa A, B, 

C, D dan E. Apabila benar semua maka total skor keseluruhan adalah 100.  

2. Observasi  

Observasi dilakukan untuk melihat ketercapaian kegiatan  

pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dikelas 

eksperimen, artinya observasi dilakukan untuk mengetahui apakah langkah 

kegiatan pembelajaran dengan problem based lerning sudah dilaksanakan 

atau belum dan observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan 

model problem based learning. Observasi akan dilakukan dengan bantuan 

guru kelas XII IPA. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur atau alur 

penelitian yang akan dilaksanakan sebagaimana digambarkan sebagai 

berikut  
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J. Teknik Analisis Data 

1. Uji Reliabilitas  

Untuk mengetahui reabilitas instrumen yang digunakan dengan 

kriteria digunakan uji statistic yaitu split-half method (metode belah dua). 

Pada saat penskoran, skor tes dibagi menjadi dua. Setiap siswa akan 

memperoleh dua macam skor yang diperoleh dari soal-soal bernomor 

ganjil dan genap berupa koefisien ganjil-genap (Arikunto, 2010:223). 

Untuk menguji reabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus 

spearman brown:  
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Keterangan: 

r11     = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan  

r1/21/2 = korelasi antara skor-skor yang sudah disesuaikan 

  Hasil perhitungan tersebut, dibandingkan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Jika rhitung < rtabel maka data dinyatakan reliable 

Jika rhitung   rtabel maka data dinyatakan tidak reliable 

2. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dapat dikatakan valid 

jika mampu mengukur apa yang di inginkan serta dapat mengungkapkan 

data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto 2010 : 211).  

Suatu data dikatakan valid bila data tersebut dapat mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini validitas diukur dengan 

rumus korelasi product moment dari pearson dengan angka kasar:   

    
          )   )

√           )             )  
 

Keterangan:  

r
xy 

= koefisien korelasi antara variabel yang dikorelasikan 

x   = skor item 

y   = skor total 

n   = jumlah responden 



Kriteria Uji : 

 Jika rhitung < rtabel maka data dinyatakan valid 

Jika rhitung   rtabel maka data dinyatakan tidak valid  

3. Uji tingkat kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Untuk 

mengetahui tingkat kesukaran dari masing-masing butir soal digunakan 

rumus sebagai berikut: 

    
 

  
  

Keterangan: 

P : indeks kesukaran  

B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

Js : jumlah seluruh siswa peserta tes 

Untuk menghitung tingkat indeks kesukaran digunakan kriteria berikut ini: 

 

Tabel 1.2 

Interpretasi harga indeks kesukaran 

P Interpretasi Harga Indeks Kesukaran 

0,01 - 0,30 Sukar 



0,31 – 0,70 Sedang  

0,71 - 1,00 Mudah 

 

4. Uji Homogenitas 

Menguji homogenitas varians pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji F dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari kedua kedua varians dari kedua kelas yang dijadikan sampel: 

Langkah 1. Mencari skor terbesar dan terkecil 

Langkah 2. Mencari nilai rentang (R) 

           R= Skor terbesar – skor terkecil 

Langkah 3. Mencari banyaknya kelas (BK) 

           BK= 1 = 1,33 log n (Rumus sturgess) 

Langkah 4. Mencari nilai panjang kelas (i) 

             
 

  
 

Langkah 5. Membuat tabulasi dengan tabel penolong  

No Kelas 

interval 

F Nilai tengah X
2
i f. Xi f.X

2
i 

       

 

   Langkah 6. mencari simpangan baku (standar deviasi)  



   S = √
             ̅) 

      )

 
  

Langkah 7. Maka varians (S) untuk masing-masing kelas dapat dihitung 

dengan: S= S
2 

b. Menghitung Fhitung dengan rumus : 

  
                

                
 

c. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05. 

Kaidahnya yaitu: 

Jika Fhitung   Ftabel maka varians homogeny. 

Jika Fhitung > Ftabel maka varians tidak homogeny. 

5. Uji hipotesis 

Untuk melihat perbedaan pengaruh antara kelas eksperimen 

dengan kelas control, maka untuk data untuk data berdistribusi normal 

digunakan uji beda rata-rata atau uji t. Menurut Sudjana (2004:156) uji 

beda rata-rata ini dilakukan untuk mengetahui apakah: 

Dua populasi yang kita pelajari itu mempunyai rata-rata uang 

perbedaannya tidak berarti, atau apakah terdapat perbedaan yang 

cukup memberikan keyakinan kepada kita untuk menyimpulkan 

bahwa dua sampel yang kita ambil itu berasal dari populasi dengan 

rata-rata yang tidak sama. 

Uji t dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mencari deviasi standar gabungan dengan rumus: 

S = √
     )   

      )  
 

         
 



Keterangan: 

S : simpangan baku 

N1 : jumlah sampel kelas eksperimen 

N2 : jumlah sampel kelas control 

  
  : simpangan baku kelas eksperimen dikuadratkan 

  
  : simpanan baku kelas control dikuadratkan 

2) Mencari nilai t dengan rumus : 
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Keterangan : 

  ̅̅̅ : nilai rata-rata sampel kelas eksperimen  

  ̅̅ ̅ : nilai rata-rata kelas control 

   : jumlah sampel kelas eksperimen  

   : jumlah sampel kelas control 

   simpangan baku gabungan 

3) Menentukan derajat kebebasan dengan rumus : db = n1 + n2-2 

4) Menentukan nilai t dari daftar, dengan daerah kritis ditentukan oleh : 

a. Distribusi t dengan d.k = n1 + n2-2  

b. Taraf nyata/signifikansi = 0,05 

c. Uji dua pihak. 



kriteria hipotesis (H0) diterima adalah bila ttabel  ≤ thitung  ≤ ttabel, 

jika thitung  berada diluar daerah penerimaan, maka hipotesis H0 ditolak. 

Apabila distribusi data tidak normal, maka pengujian hipotesis 

menggunakan analisis tes non parametric dengan uji mannWhitney. Uji 

mann Whitney adalah uji non parametrik untuk membandingkan dua 

populasi independen (tidak saling berhubungan). Prosedur uji Mann 

Whitney atau disebut juga uji U adalah sebagai berikut: 

1) Tetapkan satu sampel sebagai kelompok 1 dan sampel lain sebagai 

kelompok 2. 

2) Data dari kedua kelompok disatukan dengan setiap data diberi kode 

asal kelompoknya. 

3) Data yang telah digabungkan diberi peringkat dari 1 (nilai terkecil) 

sampai n  

4) Jumlah peringkat dari kelompok 1 dihitung dan diberi symbol R1 

5) Jumlah peringkat dari kelompok 2 dihitung dan diberi symbol R2 

6) Langkah selanjutnya menghitung U1 dan U2 dengan rumus : 

          
        )

  
    

          
        )

  
    

(Spegel dan Stephes 2007:328) 

7) Dalam penelitian ini, jika    > 10 dan    > 10 maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung rata-rata dan standar deviasi sebagai 

berikut: 



μ u = 
       

  
 

    

              )

   
 

(Spegel dan Stephes 2007:328) 

8) Menghitung z untuk uji statistic, dengan rumus : 

z  = 
     

  
 

(Spegel dan Stephes 2007:328) 

Dimana nilai U dapat dimasukan dari rumus U1 atau U2  karena hasil 

yang didapatkan akan sama. Nilai z disini adalah nilai zhitung 

9) Bandingkanlah nilai zhitung  dengan ztabel . dengan ketentuan ; 

Terima H0 jika - ztabel   zhitung   ztabel 

Tolak H0 jika zhitung berada diluar kisaran nilai diatas. 

 Dengan rumusan hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 : μ1 =  μ2, tidak terdapat perbedaan pemahaman siswa 

antara yang menerapkan model problem based learning 

dengan yang tidak menerapkan model pembelajaran problem 

based learning. 

H1 : μ1    μ2   Terdapat perbedaan pemahaman siswa 

antara yang menerapkan model problem based 

learning dengan yang tidak menerapkan 

model pembelajaran problem based learning 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


