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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut peneliti pengertian 

penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang banyak dan selalu 

menggunakan angka-angka, dari mulai pengumpulan data hingga 

penampilan dari hasil penelitian tersebut. Tentang hal ini Sugiyono 

berpendapat bahwa:  

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
telah ditetapkan (Sugiyono, 2015: 8). 
 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis komparasi serta menggunakan format eksplanatif dengan 

metode quasi experiment (eksperimen semu). Menurut Masyhuri dkk 

tentang hal ini bahwa: 

Penelitian eksperimental semu adalah penelitian mencari hubungan 
sebab akibat kehidupan nyata, di mana pengendalian perubahan 
sulit atau tidak mungkin dilakukan, pengelompokkan secara acak 
mengalami kesulitan, dan sebagainya. Misalnya classroom-
experiments, eksperimen dan modul, penerapan behavior-
conditioning dalam manajemen dan penguasaan kelas. Variabel-
variabel yang sering diteliti adalah tentang kepribadian, 
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kematangan, prilaku, dan sebagainya (Masyhuri dan Zainuddin, 
2009: 37). 

 Adapun menurut Burhan Bungin (2010: 38) format eksplanasi 

dimaksudkan untuk menjelaskan kesimpulan umum dari suatu sampel 

penelitian terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan 

atau pengaruh dari satu variabel dengan variabel lainnya. Peneliti 

menggunakan metode ini dikarenakan objek yang diteliti tidak 

memungkinkan adanya penugasan secara acak, yang mana sudah terdapat 

satu kelompok pasti seperti siswa kelas XI Desain. Selain itu, peneliti juga 

ingin mengungkap perbedaan antara variabel yang sedang diteliti apakah 

dalam hipotesisnya ada perbedaan yang signifikan atau tidak. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di SMK 

Negeri 3 Malang yang berlokasikan di Jalan Surabaya No. 1 Kel. Gading 

Kasri, Kec. Klojen, Malang 65115, Jawa Timur, Indonesia. 

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan hasil identifikasi peneliti 

yang dilakukan di lapangan. Peneliti menemukan beberapa masalah yang 

terjadi selama proses pembelajaran. Adapun masalah-masalah yang terjadi 

di lapangan bahwa banyaknya siswa khususnya siswa kelas XI Desain 

yang menganggap pelajaran pendidikan agama Islam sebagai pelajaran 

yang membosankan, pembelajaran yang lebih terpusat pada guru, serta 

guru mata pelajaran yang kurang inovatif dan monoton dalam proses 
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pembelajaran sehingga siswa merasa bosan, jenuh, kurangnya motivasi, 

serta tidak aktif selama proses pembelajaran di kelas. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1) Populasi  

Menurut peneliti, populasi adalah suatu kumpulan objek yang 

terdiri dari manusia-manusia, benda-benda, ataupun peristiwa tertentu 

yang menjadi sumber data penelitian. Adapun populasi menurut 

Sukardi adalah: 

Populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal 
bersama-sama dan secara teoretis menjadi target hasil 
penelitian (Sukardi, 2008: 53). 

 
Pada penelitian ini, peneliti memilih populasi siswa-siswi 

SMKN 3 Malang tahun akademik 2017-2018. 

2) Sampel 

Menurut peneliti, sampel adalah bagian dari populasi yang 

dianggap sebagai perwakilan serta memiliki sifat-sifat yang sama 

sebagai sumber data yang akan digali oleh peneliti. Adapun menurut 

Agus Purwadi bahwa: 

Sampel didefinisikan sebagai sekumpulan data yang diambil 
atau dipilih dari suatu populasi (Agus Purwadi 2014: 6). 

 
Adapun teknik sampling yang akan digunakan peneliti adalah 

teknik purposive sampling. Tentang hal ini Sugiono (2015:85) 

berpendapat bahwa: 
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Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Purposive sampling ini juga disebut 
judgemental sampling, karena peneliti menggunakan 
pertimbangan-pertimbangan dengan memasukkan unsur-unsur 
tertentu yang dianggap (judged) bahwa dengan cara demikian 
dapat memperoleh informasi yang benar atau individu-individu 
yang disampel itu yang mencerminkan populasinya (Soehardi 
Sigit, 2001: 89). 

 
Populasi yang diambil adalah siswa-siswi SMKN 3 Malang 

tahun akademik 2017-2018, tetapi untuk mempermudah penelitian, 

peneliti hanya mengambil sampel kelas XI Desain saja. Sampel pada 

penelitian ini akan ditujukan kepada siswa yang memiliki latar 

belakang siswanya kurang meminati mata pelajaran pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti, bahkan ada siswa yang menganggap bahwa 

mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang monoton dan 

membosankan. Faktor pemilihan sampel ini berdasarkan hasil 

identifikasi peneliti yang mendapatkan kesimpulan bahwa kelas XI 

cenderung lebih meremehkan dan kurang serius dalam pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti dibandingkan dengan kelas 

X dan XII, karena mereka masih menganggap bahwa pelajaran ini 

kurang bermanfaat di sekolah maupun di luar sekolah (tempat kerja). 

Pada dasarnya pemberian materi pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti ini bersifat praktis dalam 

pengaplikasiannya di dunia kerja yang melatar belakangi sekolahan ini 

bahwa SMKN 3 Malang memberikan pembelajaran praktik untuk 

membekali peserta didiknya dalam keterampilan kerja dan agama. 
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Adapun faktor lain yang didapatkan oleh peneliti bahwa guru 

mata pelajaran kurang dalam inovasi penggunaan model-model 

pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah 

model pembelajaran problem based learning dapat memberikan 

pengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Maka dari inilah 

sampel yang akan di ambil oleh peneliti adalah kelas XI Desain. 

Jumlah siswa-siswi kelas XI Desain SMKN 3 Malang adalah 32 

siswa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil seluruh siswa untuk 

mendapatkan data yang akurat. 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan (Sugiyono, 2015: 38). 
 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan dua variabel, yaitu 

1) Variabel Independen: dalam bahasa Indonesia, variabel ini sering 

disebut sebagai variabel bebas. Menurut Sugiono, variabel bebas 

adalah variabel yang yang akan menjadi pengaruh atau menjadi sebab 

terjadinya variabel terikat (dependen). Variabel ini dalam penelitian 

kunatitatif biasanya disimbolkan dengan variabel “x”. Pada penelitian 

ini, variabel bebasnya adalah model pembelajaran problem based 

learning. 

2) Variabel Dependen: dalam bahasa Indonesia, variabel ini sering 

disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel terikat 
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merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

terdapat variabel bebas (dependen). Variabel ini dalam penelitian 

kuantitatif biasanya disimbolkan denga variabel “y”. Pada penelitian 

ini, variabel terikatnya adalah motivasi dan hasil belajar (Sugiyono, 

2015: 39). 

 

E. Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sumadi (2008: 21) bahwa hipotesis adalah suatu jawaban 

sementara yang telah di rencanakan oleh peneliti, yang pada dasarnya 

kebenarannya masih harus diuji kembali. Menurut Agus Purwadi (2014: 

58) hipotesis adalah suatu dugaan awal yang dirumuskan secara singkat 

berdasarkan permasalahan yang diteliti, dengan pengujian yang lebih 

mendalam lagi tentang kebenarannya. 

 Jadi, hipotesis dapat disimpulkan sebagai jawaban sementara 

terhadap masalah yang sedang diteliti. Maksud dari jawaban sementara 

adalah jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang masih bersifat 

teori, dan kebenarannya harus diuji secara pasti berdasarkan data yang 

dikumpulkan. 

 Menurut Masyhuri dkk (2009: 137-138) hipotesis dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak 

adanya perbedaan antara variabel satu dengan variabel lain. Hipotesis 

alternatif adalah hipotesis yang memiliki makna kebalikan dari hipotesis 
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nol, yang mana pada hipotesis ini menyatakan adanya perbedaaan antara 

variabel satu dengan variabel lain. 

 

 Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah: 

 Ho = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

problem based learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa 

kelas XI Desain SMKN 3 Malang pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti. 

 Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem 

based learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI 

Desain SMKN 3 Malang pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data sebagai 

penunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Motode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menelusuri data historis responden. Sebagian 

besar data yang diterima berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-

kenangan, laporan, dan sebagainya. Biasanya data berbentuk tulisan 

ini memiliki beberapa arti antara lain: monument, artefak, foto, tape, 
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microfilm, disc, cdrom, harddisk, dan sebagainya. (Burhan Bungin, 

2010: 144). 

Menurut Burhan, selain macam-macam dokumentasi yang telah 

dijelaskan di atas, dokumentasi dibagi menjadi dua, yaitu dokumentasi 

pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan 

atau tulisan yang ditulis oleh sesorang tentang kehidupan yang 

dialaminya berdasarkan pengalaman. Adapun macam-macam 

dokumen pribadi berupa buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. 

Dokumentasi resmi dibagi menjadi dua yaitu dokumen intern dan 

ekstern. Dokumen intern biasanya berupa memo, pengumuman, 

intruksi, dan laporan rapat dalam suatu perkumpulan. Dokumen ektern 

berupa bahan-bahan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh suatu 

lembaga tertentu, seperti majalah, koran, buletin, berita-berita yang 

akan disiarkan ke media massa, pengumuman, dan pemberitahuan 

(Burhan Bungin, 2010: 145). 

Pada penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan adalah daftar 

nama-nama siswa kelas XI Desain, muatan materi pembelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta data nilai pre-test 

maupun post-test mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti baik sebelum dan sesudah penerapan model problem based 

learning.  
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b. Angket (kuesioner) 

Menurut Burhan Bungin (2010: 123) metode angket 

merupakan serangkaian daftar pertanyaan-pertanyaan yang 

tersusun secara rapi untuk diberikan kepada obyek 

penelitian/responden dan diisi oleh responden tersebut. Setelah 

diisi, angket diberikan kembali kepada peneliti. 

Adapun angket/kuesioner menurut Sugiyono (2015: 142) 

bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab 

oleh responden. Teknik ini merupakan teknik yang efektif 

digunakan untuk mengetahui secara pasti variabel yang akan diukur 

dan sesuai dengan harapan responden.  

Angket yang akan diberikan kepada responden dalam 

penelitian ini merupakan angket yang disusun oleh peneliti guna 

mengungkap motivasi belajar siswa. Pembagian angket pada siswa 

terbagi menjadi dua sesi, yaitu sebelum penerapan model 

pembelajaran problem based learning dan sesudah penerapan 

model pembelajaran tersebut. 

c. Tes 

Tes adalah alat pengukur yang berharga bagi penelitian 
pendidikan. Tes ialah seperangkat rangsangan (stimuli) yang 
diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan 
jawaban-jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan 
skor angka (Arief Furchan, 1982: 256). 
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Menurut peneliti, tes adalah serangkaian daftar soal/pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab baik 

dengan lisan maupun tulisan, guna mendapatkan data-data yang 

dimaksudkan dalam penelitian.  

Tes yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil belajar siswa. 

Tes ini diberikan kepada siswa sebelum (pre-test) dan setelah (post-

test) penerapan model pembelajaran problem based learning. Pada 

penelitian ini tes yang akan diberikan kepada responden yaitu tes tulis, 

yang mana tes ini disusun oleh guru mata pelajaran serta 

diselenggarakan di dalam kelas. 

 

G. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Menurut Syofian Siregar (2013: 75) bahwa validitas atau kesahihan 

merupakan suatu uji kebenaran yang mana dalam pengujiannya 

menitikberatkan kepada sejauhmana suatu alat ukur yang akan digunakan 

mampu mengukur apa yang ingin diukur.  

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengukur data yang didapatkan dari angket yang telah diisi oleh siswa. 

Data yang didapatkan dimasukkan kedalam rumus uji validitas, ini 

dilakukan agar melihat apakah angket yang peneliti sebarkan berstatus 

valid atau tidak. 



50 
 

Peneliti menggunakan uji validitas konstruk (construct validity) 

dalam penelitian ini. Menurut Syofian Siregar dalam memberikan 

pengertian tentang validitas konstruk (construct validity) bahwa: 

Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, validitas konstruk 
adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur 
dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut 
Jack R. Fraenkel, validasi konstruk (penentuan validitas konstruk) 
merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi 
lainnya, karena melibatkan banyak prosedur, termasuk validasi isi 
dan validasi kriteria (Syofian Siregar, 2013: 77). 

 

Cara menguji validitas konstruk (construct validity) sebagai 

berikut: 

Menurut Syofyan Siregar (2013: 77) bahwa suatu instrumen 

penelitian dikatakan valid, apabila: 

1) Koefisien korelasi product moment  melebihi 0,3; 

2) Koefisien korelasi product moment > rtabel (α ; n – 2) n = jumlah 

sampel. 

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas konstruk dengan 

teknik korelasi product moment, yaitu: 

 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
n(∑XY) − (∑X)(∑Y)

√[𝑛(∑𝑋2) − (∑𝑋)2][𝑛(∑𝑌2) − (∑𝑌)2]
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Keterangan: 

n  = jumlah responden 

x  = skor variabel (jawaban responden) 

y  = skor total dari variabel untuk responden ke-n 

 

H. Uji Reliabilitas Instrumen penelitian 

Syofian Siregar (2013: 87) berpendapat bahwa reliabilitas 

merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu gelaja dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten. 

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk 

melihat apakah instrument penelitian yang disajikan peneliti layak dan 

pantas untuk disebarkan. Langkah-langkah yang digunakan dalam 

pengukuran ini yaitu dengan data yang telah didapatkan dari angket yang 

telah diisi oleh siswa kemudian dimasukkan kedalam rumus reliabilitas. 

Peneliti menggunakan teknik pengukuran Test Retest Reliability 

untuk menguji reliabilitas pada instrument penelitian ini. Menurut Syofian 

Siregar teknik Test Retest Reliability adalah: 

Alat ukur penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan test retest 
dilakukan dengan cara mencoba alat ukur beberapa kali kepada 
responden. Jadi, dalam hal ini alat ukurnya sama, respondennya 
sama, dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien 
korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila 
koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut 
sudah dinyatakan reliabel. Metode ini merupakan perhitungan yang 
paling baik untuk mengetahui penyebab timbulnya kesalahan yang 
berkaitan dengan waktu (Syofian Siregar, 2013: 87). 
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Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

instrumen penelitian dengan test-retest menggunakan product moment, 

tetapi dapat juga menggunakan teknik korelasi lain. Pilihan teknik korelasi 

disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. 

Bila koefisien korelasi (rhitung) lebih besar (rtabel), maka pengukuran 

pertama dan kedua konsisten, sehingga instrument tersebut sudah 

dinyatakan reliabel. Namun, bila (rhitung) lebih kecil (rtabel), maka hasil 

pengukuran pertama dan kedua tidak konsisten, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa instrumen yang digunakan peneliti tidak reliabel. 

Menurut Syofian Siregar (2013: 94-95) tahapan perhitungan uji 

reliabilias dengan mengunakan teknik test-retst, yaitu: 

a. Membuat hipotesis dalam bentuk kalimat 

Ho : Pengukuran pertama (sebelum PBL) dan pengukuran kedua 

(setelah PBL) tidak konsisten (tidak reliabel). 

Ha : Pengukuran pertama (sebelum PBL) dan pengukuran kedua 

(setelah PBL) konsisten (reliabel). 

b. Menentukan resiko kesalahan ɑ = 5% 

c. Kaidah pengujian 

Jika, rhitung, ≤ rtabel, maka Ho diterima 

Jika, rhitung, > rtabel, maka Ho ditolak 

d. Menghitung rhitung dan  rtabel 

1) Menghitung rhitung 

Rumus 
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𝑟 =
n(∑XY) − (∑X)(∑Y)

√[𝑛(∑𝑋2) − (∑𝑋)2][𝑛(∑𝑌2) − (∑𝑌)2]
 

Keterangan: 

X  = skor pengamatan pertama 

Y  = skor pengamatan kedua 

n  = jumlah responden 

2) Menentukan nilai koefisien korelasi (rtabel) 

Nilai rtabel dapat dilihat di tabel poduct moment dengan ketentuan r 

(α ; n – 2). 

e. Membandingkan rtabel dan rtabel 

Tujuan membandingkan rhitung dan rtabel adalah untuk mengetahui 

hipotesis mana yang akan diterima berdasarkan kaidah pengujian. 

f. Membuat keputusan 

Menerima atau menolak Ho. 

 

I. Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2015: 147) bahwa dalam penelitian kuantitatif, 

analisis data merupakan suatu kegiatan analisis yang dilakukan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel 

yang telah diteliti, menyusun data berdasarkan variabel yang telah diteliti 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang telah diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab semua rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik  analisis komparasi dengan menggunakan uji t (T-Test). Menurut 

Agus Purwadi (2014: 87-88) bahwa teknik analisis komparasi adalah salah 

satu teknik analisis kuantitatif atau analisis statistika yang dapat digunakan 

untuk menguji suatu hipotesis mengenai apakah ada perbedaan antar 

variabel yang sedang diteliti; apakah dalam hipotesis itu ada perbedaan 

yang sangat signifikan (berpengaruh), atau sebuah perbedaan yang 

kebetulan saja. 

Teknik analisis komparasi ini terdiri dari dua macam. Pertama, 

teknik analisis komparasi dengan dua variabel saja, disebut Teknik 

Analisis Komparasi Bivariat; dan kedua, Teknik Analisis Multivariat yang 

terdiri lebih dari dua variabel. Dan dalam hal ini, peneliti hanya 

menggunakan Teknik Analisis Komparasi Bivariat dalam menganalisis 

penelitiannya. 

Uji t adalah alat tes statistika yang digunakan untuk menguji 

kebenaran atau kepalsuan Hipotesis Nihil.  

          MD 

Rumus yang digunakan:     t   =                           
         SEMD 

 

Di mana: t     = Nilai T-Test 

     MD = Mean Difference, yg rumusnya adalah: 

                              ΣD 
               MD =     
       N 
 
                          ( D = beda selisih antara varibel I dan variabel II) 
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                SEMD = Standart Error dari MD, yg rumusnya adalah; 

                                SDD 
                SEMD =      
                   √ (N-1) 
 

                                                    SDD = Standart Deviasi dari perbedaan antara skor variabel I dan   

skor variabel II, yang rumusnya adalah: 

                                                     ΣD2           ΣD 
                           SDD = √ [            − (          )2 ]   
                                                N              N 
 
 

   Kriteria pengujian, Ho ditolak jika t (hitumg) > t (tabel). Dengan 

db = N-1 dan 𝛼 = 0,05/5% 

 

J. Alur Penelitian 

 Tahapan pertama yaitu menentukan kelas yang akan digunakan 

dalam penelitian, yaitu kelas XI Desain. Tahapan kedua, menentukan 

materi yang akan dilakukan terhadap objek penelitian. Materi yang akan 

digunakan terdapat dua materi yang berbeda, tetapi memiliki bobot materi 

yang sama. Tahapan ketiga, melakukan pre-test  untuk mengukur motivasi 

dan hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran 

problem based learning, ada perbedaan soal pre-test pada kelas XI Desain, 

tetapi memliki bobot soal yang sama. Tahapan keempat, kelas XI Desain 

pada materi I tidak menerapkan model pembelajaran problem based 

learning dan pada materi ke II menerapkan model pembelajaran problem 

based learning, pada pelaksanaan pembelajaran tidak ada perbedaan guru 
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pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas XI Desain. Tahapan 

kelima, melakukan post-test untuk mengukur motivasi dan hasil belajar 

siswa setelah menggunakan model pembelajaran problem based learning, 

ada perbedaan soal post-test pada kelas XI Desain, tetapi memliki bobot 

soal yang sama. Tahapan keenam, melakukan perbandingan nilai antara 

pre-test dan post-test tidak menerapkan model pembelajaran problem 

based learning dan perbandingan nilai antara pre-test dan post-test dengan 

menerapkan model pembelajaran problem based learning. Tahapan ketuju, 

membuat kesimpulan dengan jawaban sementara yaitu tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem based learning 

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI Desain SMKN 3 

Malang pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau 

terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem based 

learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI Desain SMKN 

3 Malang pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 

 Berikut merupakan alur yang digunakan peneliti sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian. 
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    Bagan 3.1 

   Alur Penelitian 

 

 

 

Materi 

I 
Ada perbedaan 

materi yang 
diajarkan di kelas XI 

Desain (memiliki 
bobot yang sama) 

Materi 

II 

Ada perbedaan soal 
post-test di kelas XI 

Desain (memiliki 
bobot yang sama) 

Ada perbedaan soal 
Pre-test di kelas XI 
Desain (memiliki 
bobot yang sama) 

Tidak ada 
perbedaan guru 

dalam 
pembelajaran di 
kelas XI Desain 

Pre-Test Pre-Test 

Kesimpulan 

Perbandingan hasil pre-test dan 

post-test tidak menerapkan 

Model Pembelajaran Problem 

Based Learning 

Perbandingan hasil pre-test dan 

post-test dengan menerapkan 

Model Pembelajaran Problem 

Based Learning 

Post-Test Post-Test 

Tidak 

Menerapkan 

Model 

Pembelajaran 

Problem Based 

Learning 

Menerapkan 

Model 

Pembelajaran 

Problem Based 

Learning 

Kelas XI Desain 


