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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya

adalah eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang memberikan

perlakuan terhadap variabel penelitian (variabel bebas), kemudian mengamati

konsekuensi perlakuan tersebut terhadap objek penelitian (variabel terikat).

Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran

eksperimen semu  (quasi- ekperimen) dengan tujuan untuk menguji hipotesis

tentang ada tidaknya perbedaan yang signifikan dari variabel-variabel yang

diteliti. Penelitian ini menggunakan sekelompok subjek penelitian dari suatu

populasi tertentu, kemudian dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok, yaitu

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.1

Dalam penelitian ini dilakukan dua kali observasi. Yaitu sebelum

perlakuan (y1) dan setelah diberi perlakuan (y2). Perbedaan antara Y1 dengan Y2

yakni Y2-Y1 diasumsikan merupakan efek treatmen atau eksperimen.

Desain penelitian

Kelompok Pretes Variabel bebas Postes

Y1 O1 X O2

Y2 O1 _ O2

(Sukardi, 2009: 184)

1 Sukardi, 2009, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta:
Bumi Aksara, h. 184
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Keterangan :

O1 : Hasil pengukuran hasil belajar kelas Eksperimen sebelum perlakuan

O2 : Hasil pengukuran hasil belajar Kelas Kontrol setelah perlakuan

Y1 : Kelompok Eksperimen

Y2 : Kelompok Kontrol

X : Tindakan yang dieksperimenkan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rumbio Jaya

Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan

Agustus – Oktober 2013.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII (Lokal 1 dan 2) di SMP

N 3 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Alasan memilih kelas VIII karena bersifat

homogen dan guru bidang studi PAI menyatakan bahwa kelas VIII-1 dan VIII-2

dalam mengikuti pelajaran motivasi belajanya masih kurang oleh sebab itu

peneliti mengambil kelas ini sebagai subjek. Sedangkan objek dari penelitian ini

adalah pengaruh penerapan metode inquiry terhadap motivasi belajar siswa dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 Populasi pada penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas VIII-1 dan VIII-2 yang masing-masingnya berjumlah

30 siswa di SMP N 3 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu seluruh

populasi dijadikan sampel. Penulis mengambil sampel kelas VIII-1 dan VIII-2

dengan alasan karena terdapat masalah tentang kurangnya motivasi belajar siswa.

E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen Kelas Eksperimen

a. Motivasi belajar siswa sebelum dilaksanakan metode inquiry

Motivasi belajar siswa sebelum dilaksanakan metode inquiry

dilakukan untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada proses

pembelajaran. Penulis telah melakukan motivasi belajar siswa sebelum

dilaksanakan metode inquiry sebelum menggunakan metode inquiry

dalam mengajar proses belajar. Penulis memberikan motivasi belajar

siswa sebelum dilaksanakan metode inquiry kepada kelas eksperimen

dan kelas kontrol. Itu digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa

sebelum memberikan penerapan strategi untuk kelas eksperimen.

b. Perlakuan

Perlakuan ini dilakukan hanya untuk kelas eksperimen. Bentuk

perlakuan yang digunakan metode inquiry. Selama perlakuan, peneliti

mencoba untuk melihat perkembangan motivasi belajar siswa.

2 Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, h. 90
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c. Motivasi belajar siswa setelah dilaksanakan metode inquiry

Setelah mengajar untuk kelas eksperimen, penulis memberikan

motivasi belajar siswa setelah dilaksanakan metode inquiry untuk kedua

eksperimen dan kelas kontrol. Motivasi belajar siswa setelah dilaksanakan

metode inquiry dilakukan pada saat memberikan perlakuan dengan metode

inquiry untuk kelas eksperimen dalam proses belajar mengajar ini untuk

mengetahui motivasi belajar siswa.

2. Instrumen Kelas Kontrol

a. Motivasi belajar siswa

Penulis melakukan motivasi belajar siswa pada kelas VIII-2 sebagai kelas

kontrol. Tujuan dan prosedur melakukan motivasi belajar siswa.

b. Tidak Perlakuan

Dalam hal ini, kelas kontrol tidak digunakan perlakuan sebagai kelas

eksperimen. Penulis mengajarkan siswa dengan menggunakan langkah-

langkah berikut.

1) Menjelaskan materi pelajaran

2) Meminta siswa mengerjakan tugas

3) Membimbing siswa mengerjakan tugas

c. Motivasi belajar siswa tidak diberi perlakuan

Motivasi belajar siswa tidak diberi perlakuan dilakukan pada saat proses

berlangsung dengan lembar observasi untuk mengetahui motivasi belajar

siswa.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara-cara:

1. Observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung

di lokasi penelitian dan dipergunakan untuk memperoleh data atau informasi

yang berkaitan dengan penelitian.

2. Dokumentasi, yaitu dengan mencari informasi mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan sekolah, baik melalui guru, kepala sekolah maupun melalui

karyawan tata usaha di SMP N 3 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Seperti

profil sekolah, keadaan guru, keadaan siswa maupun  sarana dan prasarana

sekolah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah tes ”t”.

Tes “t“ adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau

tidaknya perngaruh yang signifikan (meyakinkan) dari dua buah mean sampel dari

dua variabel yang dikomparatifkan.3

Jenis data yang digunakan dalam uji tes “t” adalah jenis data ratio dan data

interval.Apabila jenis data yang dikomparatifkan dalam bentuk data ordinal, maka

data tersebut harus diubah menjadi data interval.4Mentransformasi data ordinal

menjadi data interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat dianalisis

parametrik yang mana data setidak-tidaknya berskala interval.5

3 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 178
4 Ibid, h. 178-179
5 Riduwan, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 53
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Sebelum melakukan analisis dengan menggunakan tes “t” ada dua syarat

yang terlebih dahulu dilakukan:

1. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas menggunakan chi kuadrat. Adapun harga chi

kuadrat dapat diketahui atau dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

= ( − )
Keterangan:

X2 = chi kuadrat

f0 = frekuensi observasi

fh = frekuensi harapan

jika pada perhitungan diperoleh ≤ maka dinyatakan bahwa

data normal.6

2. Uji Homogenitas

Di samping pengujian terhadap normal tidaknya distribusi data pada

sampel, perlu kiranya peneliti melakukan pengujian terhadap kesamaan

(homogenitas) beberapa bagian sampel, yakni seragam tidaknya variansi

6 Hartono, Loc. Cit
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sampel- sampel yang diambil dari populasi yang sama.7Pengujian

homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F yaitu dengan rumus:8

		
Jika pada perhitungan data awal diperoleh ≤ maka

sampel dikatakan mempunyai  varians yang sama atau homogen.

Apabila kedua syarat telah dilaksanakan maka data tersebut dapat

dianalisis dengan menggunakan rumus test “t” untuk sampel besar (N≥ 28)
yang tidak berkolerasi, maka rumus yang digunakan adalah:9

= −
√ − 1 + √ − 1

Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N = Jumlah Sampel

Rumus uji t tersebut digunakan untuk menguji hipotesis dengan

melihat perbedaan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode

inquiry dengan kelas yang menggunakan metode konvensional. Apabila≥ maka H0 ditolak yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan

dan sebaliknya apabila ≤ maka H0 diterima yang berarti tidak

7 Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h. 329.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2011), h. 197

9 Hartono, Op.Cit, h. 208
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terdapat perbedaan yang signifikan. Ada tidaknya perbedaan yang signifikan

menunjukkan ada tidaknya pengaruh yang signifikan pelaksanaan metode

inquiry terhadap mativasi belajar PAI di SMP N 3 Rumbio Kampar.


