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BAB III 

METODE  PENELITIAN  

 

A. Lokasi dan Waktu  penelitian  

 Penelitian  dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian 

Provinsi Riau. Tempat  penelitian  ini beralamat di jalan Khaharudin Nasution 

km.10 Marpoyan Damai. Waktu  penelitian  pada tanggal 15 November 2016 

sampai pada tanggal 15 Mei 2017 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam  penelitian  ini adalah siswa kelas XI di sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, dan objek  penelitiannya 

adalah keterampilan bertanya dan minat belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam  penelitian  ini adalah seluruh siswa kelas XI yang 

berjumlah 297 orang siswa, yang terdiri dari 12 kelas di SMK N Pertanian 

Terpadu Provinsi Riau. 

Sampel yang diambil dalam  penelitian  ini adalah dua kelas yang telah 

diuji homogenitasnya terhadap populasi dengan uji F. Sampel tersebut terdiri 

dari kelas eksperimen dan kelas  kontrol . Adapun teknik pengambilan sampel 

yang dipakai dalam  penelitian  ini adalah cluster sampling yaitu memilih 

sampel bukan didasarkan pada individual, tetapi lebih didasarkan pada  

Kelompok, daerah atau  kelompok subjek yang secara alami berkumpul 
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bersama.
29

 Dari angket yang telah diisi oleh 12 kelas tersebut diuji 

homogentias nya, kemudian dari hasil uji homogenitas tersebut terpilihlah 2 

kelas yang homogen dari 12 kelas populasi, yaitu XI ATPH 1 dan XI ATPH 2. 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan non 

equivalent control group design. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian quasi 

eksperimen mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen.
30

 Untuk lebih jelasnya tertera pada Tabel III.1. 

TABEL III. 1 

NON EQUIVALENT CONTROL GROUP DESIGN 

Kelompok  Pretest Perlakuan Postest 

Eksperimen P X O 

Kontrol P - O 

Sumber: Sugiyono (2011: 114) 

Keterangan: 

X = Perlakuan 

P = Pretest 

O = Postest 

 

 

 

                                                             
29

Endang Mulyati ningsih, 2012, MetodePenelitianTerapanBidangPendidikan, Bandung: 

Alfabeta, Hal. 88 
30

 Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

R&D, Bandung: Alfabeta, h. 114 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil penerapan keterampilan bertanya pada proses 

pembelajaran, khususnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Maka 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra, dengan demikian observasi dapat 

dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan 

pengecap. Tehnik observasi untuk mendapatkan data penerapan 

keterampilan bertanya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMK N PertanianTerpadu Provinsi Riau.  

2. Angket (Kuesioner) 

Angket adalah tehnik pengumpulan data menggunakan daftar 

pertanyaan tertulis yang setiap pertanyaannya sudah disediakan 

jawabannya untuk dipilih, atau disediakan tempat untuk mengisi 

jawabannya. Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data tentang minat 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK N 

PertanianTerpadu Provinsi Riau. 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert dalam bentuk checklist. Untuk menganalisa setiap alternative 

jawaban diberikan bobot sebagai berikut: 

a. Selalu    = 4 
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b. Sering    = 3 

c. Kadang-kadang   = 2 

d. Hampir tidak pernah/jarang = 1 

e.  tidak pernah   = 0 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan instrument penelitian  yang menggunakan 

barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, 

dokumen, jurnal, peraturan-peraturan, dan lain-lain. Dokumentasi 

diperoleh dari pihak-pihak terkait, untuk mengetahui sejarah sekolah, 

kurikulum yang digunakan, keadaan guru dan siswa, serta sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah tersebut. Teknik ini penulis gunakan untuk 

mendapatkan data tentang profil sekolah, silabus dan RPP sesuai dengan 

himpunan dokumen-dokumen.  

E. Teknik Analisis Data 

Data yang  diperoleh dalam penelitian ini akan di uji dengn 

menggunakan analisis tes “t”. Dalam analisis data ini penulis ingin 

mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan minat siswa yang 

sistem pengajarannya menerapkan keterampilan bertanya. Dengan analisis 

data ini sekaligus mencari apakah penerapan keterampilan bertanya 

berpengaruh terhadap minat belajar siswa di Di SMK Negeri Pertanian 

Provinsi Riau. Adapun rumus uji t yang digunakan  adalah:
31

 

                                                             
31

Hartono, 2008, Statistik Untuk Penelitian, Yogyakarta: PustakaPelajar, h. 207-218 
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1. Bila n1 = n2, varian homogen dapat digunakan rumus tes t dengan 

separated varian. Harga t sebagai pengganti t-tabel dihitung dari selisih 

harga t tabel dengan dk (n1 + n2 -2),. Adapun rumusnya sebagai berikut:
32
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Keterangan: 

  ̅̅ ̅ = mean kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅ = mean kelas kontrol 

  
  = variansi kelas eksperimen 

  
  = variansi kelas kontrol 

n1 = sampel kelas eksperimen 

n2 = sampel kelas kontrol 

2. Bila n1 = n2, varian tidak homogen dapat digunakan rumus tes t dengan 

pooled varian. Dengan derajad kebebasan (dk) = n1– 1 atau (dk) = n2 -2. 

Adapun rumusnya sebagai berikut:
33
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Keterangan: 

  ̅̅ ̅ = mean kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅ = mean kelas kontrol 

  
  = variansi kelas eksperimen 

                                                             
32

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: 

Alfabeta, , h.196 
33

 Ibid. 
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  = variansi kelas kontrol 

n1 = sampel kelas eksperimen 

n2 = sampel kelas control 

Untuk taraf nyata 0,05 % terima H0 jika – 1,96 dan tolak H0 jika z berada 

diluar kisaran nilai tersebut.
34

 

3. Jika data tidak berdistribusi normal maka digunakan statistik non 

parametrik U Mann Whitney
35

, rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

U=       + 
    (      )

 
∑   

  

          
 

Dimana: 

U  = Nilai uji Mann-Whitney 

N1= sampel 1 

N2= sampel 2 

Ri = Ranking ukuran sampel 

Untuk taraf nyata 0,05 % terima H0jika – 1,96 dan tolak H0jika z berada 

diluar kisaran nilai tersebut. 

4. Uji Normalitas 

Sebelum menganalisis data dengan test “t” maka data dari tes harus 

di uji normalitasnya dengan chi kuadrat, maka rumus yang digunakana 

dalah:
7
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34

Sudjana, 2005, Metode Statistik, Bandung: Tarsito, hal. 240 
35

Andi Supangat, 2010, Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik, 

Jakarta: Kencana, h.375 
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Keterangan: 

f0 : Frekuensi observasi 

fh : Frekuensi harapan 

Menentukan        dengan dk = k – 1 dan taraf signifikan 0,05. Kaidah 

keputusan: 

Jika,          ≥        , berarti distribusi data  tidak  normal 

Jika,         ≤        , berarti data berdistribusi normal 

5. Uji Homogenitas 

Jika kedua data mempunyai sebaran yang normal, dilanjutkan 

dengan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan peneliti untuk 

mengetahui apakah kedua kelompok sampel yaitu kelompok yang 

menerapkan keterampilan bertanya dan kelompok yang  tidak mempunyai 

tingkat varians yang sama atau homogen. Pengujian homogenitas pada 

penelitian ini menggunakan uji F, dengan rumus:
36

 

        
                

                
 

Menentukan        dengan dk pembilang = n – 1 dan dk penyebut 

= n – 1 dengan taraf signifikan 0,05. 

Kaidah keputusan: 

Jika,        >      , berarti tidak homogen 

Jika,         ≤       , berarti homogen. 
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Sudjana, Op Cit, h.250 


