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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan, Jenis, dan Format Penelitian 

a. Pendekatan 

 Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut peneliti pengertian 

penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang  menggunakan 

angka-angka, mulai dari pengumpulan data sampai hasil penelitiannya. 

Sugiyono (2017: 8) 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. 

 

b. Jenis 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis komparasi, yang mana penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui adanya pengaruh antara penerapan metode pembelajaran 

scramble (X), terhadap hasil belajar (Y). Jenis penelitian ini menjelaskan 

tentang ada atau tidaknya pengaruh antara penerapan metode 

pembelajaran scramble terhadap hasil belajar siswa. Tentang hal ini Agus 

Purwadi (2014: 87) berpendapat bahwa: 
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Teknik analisis komparasi adalah salah satu teknik analisis 

kuantitatif atau analisis statistika yang dapat digunakan untuk 

menguji 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 amalisis komparasi terdapat dua macam yakni, pertama, 

teknik analisis komparasi bivariat adalah teknik analisis komparasi yang 

hanya mempunyai dua variabel saja; kedua, teknik analisis multivariat 

adalah teknik analisis komparasi yang mempunyai lebih dari dua 

variabel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bivariat karena 

dalam penelitian ini hanya terdapat dua variabel saja (Agus Purwadi, 

2014: 87). 

c. Format 

Format yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

format eksperimen. Terdapat dua macam eksperimen model, yakni: 

a. Dua sampel dengan perlakuan yang berbeda 

b. Satu sampel dengan perlakuan sebelum dan sesudah 

Perlakuan 

Eksperimen model yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah poin b, satu sampel dengan perlakuan sebelum dan sesudah 

perlakuan. Alasan peneliti memilih poin b karena peneliti menggunakan 

satu kelas yang mana nantinya akan diadakan pre-test (sebelum) 

perlakuan (treatment) dan post-test (setelah) perlakuan (treatment). 
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Kedua tes tersebut bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

sebelum dan sesudah dilakukan (treatment). 

Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2016: 

109). Penelitian eksperimental merupakan penelitian tertua, akan 

tetapi memiliki keunikan dalam dua aspek, yakni: (1) penelitian 

jenis ini secara langsung mencoba mempengaruhi suatu variabel, 

(2) jenis penelitian yang dapat menguji hipotesis secara nyata 

(Soehardi Sigit, 2001: 119). 

 

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. 

 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal 

bersama-sama dan secara teoritis menjadi target hasil penelitian 

(Sukardi, 2008: 53). Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 

119). 

 

Populasi sangat populer dalam metode penelitian karena populasi 

penelitian merupakan sumber data penelitian, yang mana keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, dan lain sebagainya (Burhan 

Bungin, 2009: 99). 
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Jadi populasi tidak hanya orang saja, akan tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Pada penelitian ini, peneliti memilih 

populasi siswa-siswi SMKN 3 Malang tahun akademik 2018-2019. 

b. Sampel 

Menurut peneliti, sampel adalah sumber data yang digali oleh 

peneliti, yang mana sumber data ialah sebagai unsur dalam populasi yang 

akan diteliti, yang mana unsur tersebut mampu mewakilinya. Menurut 

Sugiyono (2016: 120) tentang hal ini bahwa: 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi itu. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

 

 

  Teknik sampling yang akan digunakan peneliti adalah teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel dengan pertimbangan atau alasan tertentu 

(Sugiyono, 2017: 85).  

  Purposive sampling ini sering juga disebut judgemental 

sampling, karena peneliti menggunakan pertimbangan dengan cara 

memasukkan unsur-unsur tertentu yang dianggap (judged) bahwa dengan 

cara demikian dapat memperoleh informasi yang disampel itu 

mencerminkan populasinya (Soehardi Sigit, 2001: 68). Tentang hal ini 

Nurul Zuriah (2009: 124) berpendapat bahwa:  

Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, 

didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai 
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sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui 

sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian. 

 

  Peneliti mengambil populasi siswa SMKN 3 Malang tahun 

akademik 2018-2019, tetapi untuk mempermudah penelitian, peneliti 

hanya mengambil sampel kelas X Kecantikan 2 saja. Sampel pada 

penelitian ini ditujukan kepada kelas tersebut karena peneliti menemukan 

permasalahan yakni siswa kurang meminati pelajaran ini, suasana kelas 

yang kurang kondusif (ramai), siswa merasa bosan, tidak memperhatikan 

penjelasan guru, dan berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. 

  Faktor pemilihan sampel ini berdasarkan hasil identifikasi 

peneliti yang mendapatkan kesimpulan bahwa kelas X cenderung kurang 

serius dan meremehkan dalam pelajaran pendidikan agama Islam 

dibandingkan dengan kelas XI dan XII, karena mereka masih 

menganggap bahwa pelajaran ini kurang penting di sekolah maupun  di 

luar sekolah (tempat kerja). 

Adapun faktor lain yang didapatkan oleh peneliti bahwa guru 

mata pelajaran kurang dalam penggunaan metode-metode pembelajaran. 

Jadi peneliti ingin mengetahui apakah metode scramble dapat 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Maka dari inilah 

sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah kelas X Kecantikan 2. 

Jumlah siswa kelas X Kecantikan 2 SMKN 3 Malang adalah 36 siswi, 

yang terdiri dari 36 perempuan. Peneliti mengambil seluruh siswi untuk 

mendapatkan data yang akurat. 
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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, 2017: 38). 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan dua variabel bebas dan 

variabel terikat. Berdasarkan hal tersebut Nanang Martono (2014: 61) 

menguraikan bahwa: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel yang lain atau menghasilkan akibat pada variabel 

yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang 

terjadi lebih dulu. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif 

merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik 

penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X”. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang 

diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel 

ini dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan 

dalam fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan 

dengan variabel “Y”.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian pokok, yaitu: 

➢ Variabel Bebas (Independent Variable) : Penerapan Metode 

Pembelajaran Scramble 

➢ Variabel Terikat (Dependent Variable) : Hasil Belajar Siswa 
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              Skema Variabel 

 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan pernyataan penelitian yang masih lemah dan 

perlu untuk disempurnakan kembali dan menguji langsung dengan data 

yang diperoleh di lapangan (Sukardi, 2008: 75).  Hipotesis digunakan dalam 

penelitian karena dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah 

pengujiannya, membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di 

lapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data 

(Burhan Bungin, 2009: 75). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara 

yang masih lemah terhadap masalah yang sedang diteliti. Maksud dari 

jawaban sementara adalah jawaban yang diberikan masih bersifat teori, dan 

kebenarannya harus diuji secara benar berdasarkan data yang dikumpulkan. 

Maka hipotesis pada penelitian ini adalah:  

➢ Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

pembelajaran scramble pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

terhadap Hasil Belajar Siswa di SMKN 3 Malang. 

Variabel X (Bebas) 

Penerapan Metode 

Pembelajaran Scramble 

Variabel Y (Terikat) 

Hasil Belajar Siswa 
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➢ Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan metode 

pembelajaran scramble pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

terhadap Hasil Belajar Siswa di SMKN 3 Malang. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data sebagai 

penunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes merupakan suatu rangkaian pertanyaan yang mana diperlukan 

untuk mengukur seseorang yang mempunyai kemampuan terhadap 

segala sesuatu (Syamsudduha, 2014: 47). Tentang hal ini Suharismi 

Arikunto (2013: 93) berpendapat bahwa: 

Tes adalah alat instrumen yang diperlukan untuk mendapatkan 

informasi data suatu karakteristik seseorang, yang pelaksanaannya pada 

waktu dan kondisi tertentu. Tes yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Tes awal  (pre-test), yaitu tes awal yang diberikan pada siswa 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi 

perlakuan (treatment). 

b. Tes akhir (post-test), yaitu tes yang diberikan pada siswa setelah 

diberi perlakuan (treatment). 

Kedua tes di atas dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

kelas X kecantikan 2, apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah  
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penerapan metode pembelajaran scramble terhadap hasil belajar siswa. 

Pada penelitian ini tes yang akan diberikan kepada responden yakni tes 

tulis, yang mana tes ini disusun oleh peneliti sendiri serta 

diselenggarakan di dalam kelas. 

 

G. Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik  analisis komparasi dengan menggunakan uji t (T-Test). 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 (Agus Purwadi, 2014: 87-88). 

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) 



 

35 
 

                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% 

 Adapun langkah-langkah penghitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Mencari nilai perbedaan (D) antara Nilai X dan Nilai Y, kemudian 

disusun dalam tabel 

2. Mencari Rata-rata Perbedaan (Mean Difference) dengan rumus: 

 MD     =     ∑D 

        N 

3. Mencari Standart Deviasi perbedaan dengan rumus: 

 SDD   =     ΣD2         ΣD 

                  √ [            –  (        )2 ]  

                           N               N 

 

4. Mencari Standart Error dari MD, dengan rumus: 

 SEMD   =   SDD 

  √ (N-1) 

5. Mencari harga t dengan rumus: 

t      = MD 

  SEMD 
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6. Memberikan interpretasi terhadap harga t 

   

H. Alur Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, 

tahapan pertama yaitu menentukan kelas yang akan digunakan dalam 

penelitian, yaitu kelas X Kecantikan 2. Tahapan kedua, menentukan materi 

yang akan dilakukan terhadap objek penelitian. Tahapan ketiga, melakukan 

pre-test  untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum menggunakan metode 

pembelajaran scramble. Tahapan keempat, kelas X Kecantikan 2 

menerapkan metode pembelajaran scramble terhadap materi yang 

ditentukan, pada pelaksanaan pembelajaran tidak ada perbedaan guru 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas X Kecantikan 2. 

Tahapan kelima, melakukan post-test untuk mengukur hasil belajar siswa 

setelah menggunakan metode pembelajaran scramble. Tahapan keenam, 

melakukan perbandingan nilai antara pre-test (sebelum penerapan metode 

scramble) dan post-test (sesudah penerapan metode scramble). Tahapan 

ketuju, membuat kesimpulan dengan jawaban sementara yaitu tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan metode pembelajaran sramble terhadap hasil 

belajar siswa kelas X Kecantikan 2 SMKN 3 Malang pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau terdapat pengaruh yang 

signifikan metode pembelajaran scramble terhadap hasil belajar siswa kelas 

X Kecantikan 2 SMKN 3 Malang pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti. 
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 Berikut merupakan alur yang digunakan peneliti sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian. 


