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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari metodenya adalah penelitian eksperimen.

Penelitian eksperimen adalah bagian dari penelitian kuantitatif. Dilihat dari bentuk

desain eksperimen, penelitian ini masuk dalam kategori pre-eksperimental design

bagian one group pretest-posttest Design.1 Desain ini dapat digambarkan seperti

berikut:

Keterangan:

O1 = nilai pretest (sebelum diberi eksperimen)
O2 = nilai posttest (setelah diberi eksperimen)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 yaitu

mulai tanggal 24 Februari s/d 10 April dan dilakukan dikelas VII Madrasah

Tsanawiyah Negeri Dumai yang beralamat di Jalan STM Bukit Datuk Lama, Dumai

Selatan Kota Dumai.

1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2012),  h.109.
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C. Subjek dan Objek

Penelitian ini mengambil dua subjek penelitian yaitu guru Fikih divariabel X

dan siswa kelas VII divariabel Y. Adapun objek penelitian ini adalah penggunaan

metode ceramah yang disisipkan humor terhadap motivasi belajar Fikih.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau

benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target

kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.2 Sebagian dari jumlah populasi yang

dipilih untuk sumber data disebut sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VII yang berjumlah 9

(sembilan) kelas sedangkan sampel yang diambil adalah 1 (satu) kelas yaitu kelas

VII-7. Sebenarnya dalam pre-eksperimental design sampel tidak dipilih secara

random, tetapi mengingat dan mempertimbangkan keadilan agar semua kelas VII

mendapat hak yang sama penulis mengambil kebijakan untuk menggunakan Cluster

Sample yang dipilih secara random.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah

2Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), h.53.
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proses-proses pengamatan dan ingatan.3 Penulis menggunakan Observasi

Nonpartisipan, dimana penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat

independen.

Penulis melakukan studi pendahuluan untuk melihat dan mengamati

secara global situasi dan kondisi pada saat proses belajar mengajar tengah

berlangsung di kelas. Penulis juga membuat lembar observasi guru tentang

pelaksanaan penggunaan humor dikelas.

2. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya.4 Penulis menyebarkan angket kepada siswa.  Angket

disebarkan 2 (dua) kali, yaitu sebelum tes (pretest) dan setelah melakukan 4

(empat) kali pertemuan dikelas (posttest). Angket yang disebarkan berbentuk

skala Likert.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen penelitian yang menggunakan barang-

barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal,

peraturan-peraturan dan lain-lain.5

3Sugiyono, Op.Cit, h. 203.
4Ibid, h.201.
5Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2010) h.62.
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Dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk

memperoleh data yang bersifat dokumen seperti sejarah sekolah, visi dan misi

sekolah, daftar nama guru dan siswa, jumlah guru dan siswa, jumlah gedung

dan ruang, sarana prasarana serta data yang dianggap perlu di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Dumai.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif

dengan teknik perhitungan uji “t” diperoleh dengan menggunakan rumus:

to = 		 	
√ 		 	 √ 	 	 √ 	 √

Keterangan :

to : Tes ‘t’M 		 : Mean variabel XM 	 : Mean variabel Y
N : Jumlah peserta tesr : Angka Indeks Korelasi “r” Product MomentSD : Standar Deviasi variabel XSD : Standar Devisi variabel Y6, dan

Khusus lembar observasi: P = × 100%
Keterangan:

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N : Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)
P : Angka persentase
100% : Bilangan tetap

6Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 185.


