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BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Data merupakan suatu yang diketahui yang dapat digolongkan menjadi dua

jenis,yaitu;

1. Data Kualitatif

Yaitu data yang tidak berwujud angka tetapi dalam bentuk konsep atau

pengertian abstrak. Dalam penelitian ini yang termasuk data kualitatif adalah

peneltian tentang: Bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe

“Make a Match” terhadap kecepatan pemahaman siswa bidang study

Pendidikan Agama Islam di SMPN I Kanor Bojonegoro, Sejarah berdirinya,

obyek penelitian, Letak geografis dan Stuktur organisasi obyek penelitian dan

sebagainya.

2. Data Kuantitatif

Yaitu data yang diperoleh dengan jalan merubah data kualitatif ke

dalam atau menjadi angka-angka. Yang termasuk data kuantitatif dalam

penelitian ini adalah sejumlah siswa, guru dan karyawan, jumlah sarana dan

prasarana pendidikan dan hasil angket
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B. Sumber Data

Data penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data,yaitu:

1. Library Research

Yaitu data yang diperoleh dari literatur yang ada, baik dari buku,

majalah, surat kabar dan lain-lain yang ada hubungannya dengan topik

pembahasan.

2. Field Research

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan (obyek) penelitian, yakni

sumber data dari dokumen yang ada serta obyek manusia,diantaranya adalah:

- Kepala Sekolah

- Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

- Siswa kelas VIII SMPN I Kanor Bojonegoro

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adalah keseluruhan obyek penelitian. Apabila seseorang ingin memiliki

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya

merupakan penelitian populasi.50 Adapun yang dijadikan populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa di SMPN I Kanor Bojonegoro.

50 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek……., hal. 130
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2. Sampel

Merupakan perwakilan dari populasi yang termasuk dalam populasi itu.

Pengambilan sampel ini menggunakan teknik pengambilan sampel:

a Sampel non Random (tidak acak), ada beberapa macam yaitu:

1) Purpose Sample (Pengambilan sampel berdasarkan tujuan)

Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah subyek yang

tidak hanya sebagai pelaku,akan tetapi juga memahami seluk-beluk

permasalahan penelitian yang menjadi fokus kerja penelitian

2) Proporsional Sample (Pengambilan sampel berdasarkan sub populasi)

Dilakukan dengan memperhatikan sub sampel dan dilakukan

terhadap jumlah sampel dari setiap sub populasi.

b Sampel Random (Sampel acak)

Cara mengambil sampel dari populasi dengan memberikan

kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk terpilih menjadi

anggota sampel. Cara mengambil dari sampling random ini ada tiga cara:

undian, ordinal, dan table bilangan random. Untuk efisien waktu, tenaga

dan pikiran, peneliti memakai cara undian. Pada pengambilan sampel

dengan cara undian ini, peneliti menggunakan dasar pemikiran (Suharsimi

arikunto,1997), populasi lebih dari 100 dapat diambil sampel  10% - 15%

atau 20% - 25% atau lebih. 51

51
Ibid.,hal. 134
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Dan dalam penelitian ini,peneliti mengambil sampel penelitian

yaitu kelas VIII khususnya kelas VIII G.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek, baik

secara langsung atau tidak. Dalam menggunakan metode observasi, cara yang

paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan

sebagai instrumen. 52

2. Quesioner atau Angket

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan, atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya. 53

3. Metode Interview

Metode interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data

melalui proses tanya jawab, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan

secara fisik. 54

52 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Alfabeta), hal. 203
53

Ibid.,hal. 199
54 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta:Andi Offset,1987), hal. 193
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4. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

rapat, agenda dan sebagainya. 55

E. Analisis data

Proses analisis data merupakan salah satu usaha untuk merumuskan jawaban

dan pertanyaan dari perihal perumusan-perumusan dan pelajaran-pelajaran atau

hal-hal yang kita peroleh dari proses penilaian.

Tujuan dari analisa adalah untuk mencari kebenaran dari data-data yang

telah diperoleh, sehingga dari sini dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian

yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data statistic sederhana

berupa prosentase atau analisa statistic Product Moment. Untuk lebih jelasnya

penulis jelaskan sebagai berikut:

Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua dari rumusan masalah

digunakan metode analisa deskriptif.Sebelum penulis menjabarkan hasil data

secara korelasi Product Moment, maka penulis akan menghitung nilai frekuensi

prosentase relative atas penelitian sebagai bentuk table prosentase.Adapun

rumusnya adalah sebagai berikut:

55 Suharsimi Arikunto,………………., hal. 231
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P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Jumlah

Setelah mendapatkan hasil berupa prosentase, hasilnya dapat ditafsirkan

dengan kalimat yang bersifat kualitatif sebagai berikut:

76% - 100% = kategori baik

56% - 75% = kategori cukup

40% - 55% = kategori kurang baik

0% - 35% = kategori jelek

Untuk menjawab permasalahan ketiga dari rumusan masalah di atas, penulis

menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan rumus:

 2222 )(()(

)()(

yynxxn

yxxyn
rxy






rxy = Angka indeks korelasi “r”

N = Number of coses (jumlah responden)

xy = Jumlah perkalian skor X dan Y

x = Jumlah X

y = Jumlah skor Y
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Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penggunaan rumusan

diatas adalah adalah:

a. Membuat table kerja atau table perhitungan dengan 6 kolom,yaitu:

Kolom I  = Subyek Penelitian

Kolom II  = Skor variabel X

Kolom III = Skor variabel Y

Kolom IV  = Hasil kali variabel X dalam variabel Y (XY)

Kolom V  = Hasil penguadratan seluruh variabel X

Kolom VI  = Hasil penguadratan seluruh variabel Y

b. Memberikan interpretasi terhadap rxy atu ro serta menarik kesimpulannya yang

dapat dilakukan secara sederhana atau dengan jalan berkonsultasi. Pada table

nilai “r” product moment, hal ini untuk menguji signifikasi dari korelasi kedua

variabel tes signifikasi 5% dan 1%, apabila dari perhitungan nilai rxy diperoleh

nilai yang memenuhi signifikasi 5% dan 1% maka berarti hipotesis alternative

diterima. Begitu pula sebaliknya, apabila perhitungan rxy diperoleh nilai yang

tidak memenuhi taraf signifikasi 5% dan 1% maka hipotesis alternative ditolak

dan diterima hipotesisnolnya (Ho).

c. Memberikan intepretasi terhadap angka indeks korelasi “r” product moment

dengan cara sederhana. Dalam memberikan interpretasi baru secara sderhana

terhadap indeks korelasi “r” product moment, (rxy). Pada umumnya digunakan

pedoman sebagai berikut:
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Besarnya “r” Product Moment Interpretasi

0, 00 – 0, 20
Antara variabel X dan variabel Y memang
terdapat korelasi, tapi sangat lemah sekali
sehingga korelasi ini diabaikan atau
dianggap tidak ada korelasinya

0, 20 – 0, 40 Antara variabel X dan variabel Y memang
terdapat korelasi yang lemah atau rendah

0, 40 – 0, 70 Antara variabel X dan variabel Y memang
terdapat korelasi yang sedang atau cukupan

0, 70 – 0, 90 Antara variabel X dan variabel Y memang
terdapat korelasi yang kuat atau tinggi

0, 90 – 1, 00 Antara variabel X dan variabel Y memang
terdapat korelasi yang sangat tinggi


