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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang adanya perlakuan atau treatmen. Penelitian ini menggambarkan 

perbandingan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode Role 

Playing dan Teams Game Tournament (TGT). 

 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Khampee Witya School wilayah Yala 

Negara Thailand. Adapun pelaksanaan penelitian ini selama 3 (tiga) bulan, 

terhitung sejak bulan September sampai November tahun 2016.  

 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
1
 Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 Tsanawi Khampee Witya School 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi MixedMethod 

(Bandung : Alfabeta, 2012) h. 112 
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wilayah Yala Negara Thailand yang terdaftar pada tahun ajaran 2016-2017 yang 

berdistribusi dalam 4 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 77 orang.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
2
 Adapun penarikan sampel pada penelitian ini adalah ditetapkan dengan 

teknik Purposive Random Sampling artinya menentukan kelas sampel secara 

langsung, yaitu menetapkan 1 (satu) kelas kontrol adalah kelas 2/3 dan 1 (satu) 

kelas untuk eksperimen atau perbandingan, adalah kelas 2/4. Pengambilan sampel 

ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kedua sampel memiliki kemampuan 

rata-rata yang relatif sama, maka kelas 2/3 Khampee Witya School dan kelas 2/4 

Khampee Witya School sudah dapat mewakili populasi. Adapun rincian data atau 

daftar nama siswa kelas 2 mutawasi Khampee Witya School dapat dilihat pada 

lampiran a.1 halaman 80. 

D. Desain Penelitian 

Adapun desain penelitian atau kerangka penelitian ini menggunakan 

metode penelitian eksperimen dalam penerapan metode Role Playing dan Teams 

Game Tournament (TGT) yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

pelaksanaan dan hasil belajar yang dicapai siswa melalui pendekatan metode 

pembelajaran tersebut. Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan desain  

Pretest-postes Control Group Design
3
 yakni menempatkan subjek penelitian 

kedalam dua kelompok (kelas) yang telah dipilih berdasarkan tujuan penelitian. 

                                                           
2
Ibid, h. 120 

3
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan praktiknya) (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h.186 
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Mekanisme penelitian dari kedua kelas tersebut dilukiskan dalam bagan sebagai 

berikut :   

Tabel 3.1: Model Desain Penelitian dan Pengembangan 

Kelompok Tes Awal Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen TE-1 XE TE-2 

Kontrol TK-1 XK TK-2 

Keterangan:  

TE-1 :Tes awal yang diberikan pada kelompok eksperimen sebelum belajar 

TK-1 :Tes awal yang diberikan pada kelompok kontrol sebelum pembelajaran 

XE  :Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan metode 

pembelajaran Role Playing 

Xk  :Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan metode Teams 

Game Tournament (TGT) 

TE-2 :Tes akhir yang diberikan pada kelompok eksperimen setelah pembelajaran 

TK-2 :Tes akhir yang diberikan pada kelompok Kontrol setelah pembelajaran 
 

Bagan pada tabel di atas menunjukkan prosedur atau alur kegiatan 

penelitian yang menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai 

dari latar belakang masalah, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan dan 

pengolahan data hingga sampai pada hasil penelitian. Secara garis besar langkah-

langkah pelaksanaannya dapat diuraikan dalam 5 (lima) tahap sebagai berikut : 

1. Tahap pertama, pemberian tes awal (pre-tes) kepada kelompok eksperimen 

dengan metode Role Playing dan kelompok kontrol dengan model 

pembelajaran Teams Game Tournament(TGT), untuk mengetahui hasil 

belajar siswa sebelum memulai pembelajaran.  

2. Tahap kedua, pemberian perlakuan dengan metode Role Playing kepada 

kelompok eksperimen dengan alokasi waktu 3 kali pertemuan 3 jam 

pelajaran (3x45 menit) untuk kelompok eksperimen, sedangkan untuk 
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kelompok kontrol digunakan model pembelajaran Teams Game 

Tournament (TGT). 

3. Tahap ketiga,  pemberian tes akhir (pos-tes) kepada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

pembelajaran dilakukan.  

4. Tahap keempat, membandingkan nilai hasil belajar siswa melalui tes awal 

(pre-tes) dengan tes akhir (pos-tes) pada kelompok eksperimen terhadap 

penerapan metode Role Playing, dan pada kelompok control terhadap 

penerapan metode Teams Game Tournament (TGT). 

5. Tahap kelima, membandingkan nilai hasil belajar siswa kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol setelah pembelajaran dilakukan.
4
 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitan ini terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu: 

1. Variabel bebas : model pembelajaran yang terdiri atas metode Role 

Playing yang diterapkan pada kelompok eksperimen dan model 

pembelajaran Teams Game Tournament (TGT) yang diterapkan pada 

kelompok kontrol.  

2. Variabel terikat : hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam sebelum dan sesudah penerapan metode Role Playing dan 

Teams Game Tournament (TGT).  

                                                           
4
Abdul Kadir, Penerapan Model Pembelajaran Inkuiry Berbasis Sins Tekhnologi 

Masyarakat (Stm) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Terpadu,  

(Kendari: Laporan penelitian, Pusat penelitian dan pengembangan masyarakat (P3M), Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari,2010), h.31 
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F. Instrumen Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Tes, yaitu bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk 

mengetahui nilai-nilai hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam proses 

pembelajaran. Bentuk tes ini diberikan dalam 2 tahap yaitu:  

a. Pre-tes, yaitu berupa tes objektif yang diberikan kepada siswa Khampee 

Witya School, dengan maksud untuk mengumpulkan data awal hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebelum pembelajaran, 

baik pada kelompok eksperimen dengan metode Role Playing, maupun pada 

kelompok kontrol dengan model pembelajaran Teams Game Tournament. 

b. Pos-tes, yaitu berupa tes objektif yang diberikan kepada siswa Khampee 

Witya School, dengan maksud untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam setelah pembelajaran, baik 

pada kelompok eksperimen dengan metode Role Playing, maupun pada 

kelompok kontrol dengan model pembelajaran Teams Game Tournament. 

2. Observasi, yaitu kegiatan mengamati aktivitas siswa dan guru selama 

penerapan metode Role Playing dan Teams Game Tournament (TGT),  

dengan tujuan untuk mengukur perilaku siswa dan guru selama kegiatan 

pembelajaran serta mengontrol penerapan metode Role Playing dan Teams 

Game Tournament (TGT). 

3. Dokumentasi yaitu mendapatkan data yang berkenaan dengan keadaan 

sekolah di Khampee Witya School wilayah Yala Negara Thailand, 
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keadaan siswa serta data-data sekunder lainnya yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini.  

4. Wawancara yaitu peneliti menggali informasi terkait keadaan siswa 

Khampee Witya School di wilayah Yala Negara Thailand yang berfungsi 

sebagai instrumen pendukung, dimana dalam hal ini peneliti 

mewawancarai alumni mahasiswa PPL-KKN Thailand pada saat 

penyusunan proposal. Selain itu peneliti mewawancarai guru dan siswa 

Thailand saat berada di lokasi penelitian. Sehingga wawancara ini menjadi 

penguat pembahasan dari hasil pengelolahan data secara statistik.    

G. Validitas dan Reliabilitas 

Upaya mendapatkan instrumen penelitian eksperimen yang baik dan benar, 

maka sangat perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen 

yang digunakan pada peneliian ini adalah tes hasil belajar sebanyak 25 butir soal, 

dapat dilihat pada lampiran b.1 halaman 82. Untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen pada penelitian ini digunakan bantuan program SPSS-20 dengan 

jumlah sampel sebanyak 50 siswa kelas 2 di SMAN 01 Kendari. Adapun hasil 

datanya dapat dilihat pada lampiran b.2 halaman 89. 

Berdasarkan pengujian instrumen soal pada lampiran b.2, maka untuk 

mengetahui tingkat validitas instrumen yang dimaksud digunakan uji koefisien 

korelasi product moment dengan cara membandingkan nilai rhitung dengan nilai 

rtabel. Apabila nilai rhitung > nilai rtabel, maka dapat disimpulkan butir pertanyaan 

tersebut dikatakan valid. Adapun jika nilai rhitung < nilai rtabel, maka dapat 

disimpulkan butir pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid. Adapun hasil 
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pengujian validitas instrumen butir soal penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 

b.3 halaman 93. Berdasarkan hasil uji validitas instrumen pada lampiran b.3, maka 

diperoleh 20 item soal yang memiliki nilai rhitung >  dari rtabel dan 5 item soal yang 

memiliki nilai rhitung < dari rtabel. Sehingga dapat disimpulkan pada uji validitas 

Instrumen terdapat 20 item soal yang valid sebagaimana pada lampiran b.4 

halaman 94. Adapun data output SPSS-20 uji validitas Instrumen dapat dilihat 

pada lampiran b.5 halaman 91.  

Selanjutnya pengujian reliabilitas instrumen digunakan Alpha Crombat 

dengan bantuan program SPSS-20 untuk 20 item soal yang valid. Hasil pengujian 

dapat dilihat pada lampiran lampiran b.6 halaman 98. Berdasarkan hasil pengujian 

pada lampiran b.6 diperoleh bahwa secara keseluruhan nilai rhitung =  0,916 lebih 

besar dari pada rtabel = 0,279, maka dapat disimpulkan bahwa 20 butir pertanyaan 

tersebut dikatakan reliabel. Artinya instrumen tersebut layak digunakan.  

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk 

menganalisis data hasil observasi yang disajikan secara naratif dan dilanjutkan 

dengan menggunakan interpretasi hasil analisis. Sebelum analisis data dilakukan, 

terlebih dahulu dilakukan pengolahan hasil tes dengan rentang skor yang 

digunakan untuk tes obyektif dalam penelitian ini adalah 0 s/d 100 dengan rumus : 

Nilai = 100x
idealmaksimumSkor

mentahSkor
”

5
 

                                                           
5
Sudjiono A, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 46 
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Adapun analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

yang diajukan. Namun sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan  uji 

persyaratan analisis, yaitu uji normalitas dan homogenitas.
6
 Sedangkan untuk 

pengujian hipotesis dilakukan uji rerata (Uji t) menggunakan program SPSS-20.  

I.   Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat prosedur atau alur penelitian 

yang akan dilaksanakan sebagaimana digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Diagram Alur Penelitian 
                                                           

6
 Kadir, Statistika Untuk Penelitian  Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Rosemata Sampurna 2010), 

h. 107. 
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Bagan di atas menunjukan prosedur atau alur kegiatan penelitian yang 

menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai dari latar 

belakang masalah, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan dan pengolahan data 

hingga sampai pada hasil penelitian. Secara garis besar langkah-langkah 

pelaksanaannya dapat diuraikan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap persiapan, antara lain:  

a. Melakukan observasi (survei awal) di Khampee Witya School Wilayah Yala 

Negara Thailand. 

b. Mengkaji literatur dan kurikulum PAI,  

c. Menganalisis masalah,  

d. Menentukan konsep atau pokok bahasan yang akan diteliti, 

e. Menentukan jadwal pelaksanaan penelitian bersama guru PAI,  

f. Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian  

g. Melaksanakan uji-coba dan validasi instrumen penelitian  

h. Merevisi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian sesuai hasil 

validasi dan reliabilitasnya, 

i. Mengurus surat izin untuk mengadakan penelitian,  

j. Melakukan pertemuan dengan guru PAI dengan agenda sosialisasi 

(persamaan persepsi) tentang model pembelajaran yang diterapkan.  
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2.   Tahap Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan tes awal (pretes) kepada seluruh siswa yang menjadi obyek  

penelitian, untuk mendapatkan data awal sebelum diberikan perlakuan, 

b. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol;  

c. Memberikan perlakuan (eksperimen) dengan model pembelajaran Role 

Playing dan model Teams Game Tournament (TGT) pada kelas kontrol 

dengan materi tentang Iman kepada Malaikat Allah SWT”  

d. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik dan guru selama 

pembelajaran berlangsung 

e. Memberikan tes  akhir (postes) kepada peserta didik setelah diberikan 

perlakuan pada kedua kolompok guna untuk mengetahui hasil belajar setelah 

mengalami proses pembelajaran  

 3.  Tahap akhir 

Langkah-langkah dalam tahap akhir penelitian ini meliputi:  

a. Mengumpulkan dan mengolah data hasil tes akhir (pos-tes) dari semua 

kelompok, 

b. Menganalisis data secara deskriptif dan inferensial dengan menggunakan 

aplikasi SPSS-20, pengujian hipotesis dan mengiterpretasi data hasil analis 

kemudian menarik kesimpulan 

c. Penulisan laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Lokasi Penelitian 

Khampee Witya School ialah sebuah Madrasah yang berada di Provinsi 

Thailand Selatan wilayah Yala, tepatnya berada di kampung Bangosto Jaro 

Bantang Bandar Bannangsta.  Khampee Witya School lebih dikenal dengan 

Ma’had Nuruddin dan pendiri dari yayasan ini bernama KH. Ramli yang pada 

fase-fase pertama pendiriannya yayasan ini hanya mengajarkan ilmu al-Qur’an. 

Yayasan Pondok Nuruddin ini merupakan nama pertama sebelum menjadi 

Khampee Witya School.  

Pondok Nuruddin ini  sudah berdiri kurang lebih 60 tahun yang lalu, 

kemudian Pondok Nuruddin fakum selama kurang lebih 14 tahun dikarenakan 

KH. Ramli sakit keras dan kemudian meningga dunia. Setelah fakum beberapa 

belas tahun, kemudian datanglah beberpa pelajar yang telah pulang dari studinya 

yaitu Ustadz Abdul Karim Sama’ dan Ustazah We Arisah Sama’. Mereka adalah 

sepasang suami istri asli Thailand yang belajar di Pakistan, setelah menyelesaikan 

studinya, mereka kembali ke kampung halamannya dan termotivasi untuk 

menghidupkan kembali pondok Nuruddin ini. Setelah beberapa tahun kembali ke 

Thailand, mereka mulai mencoba berusaha untuk mendirikan kembali bersama 

KH. H. Muhammad Alawi Phedung. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan 


