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Metodologi Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti  menggunakan penelitian lapangan (fiel 

reseac), yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data 

empiris dilapangan. 

Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian  lapangan dapat 

dibedakan menjadi 2 macam yaitu Penelitian kuantitatif dan Penelitian 

kualitatif. Sedangakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian 

dengan bentuk penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini, merupakan 

penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif – induktif.69 

Peneliti menggunakan bentuk penelitian kuantitatif atas dasar 

berangkat dari suatu teori atau gagasan para ahli ataupun pemahaman peneliti 

berdasarkan pengalaman. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan – 

permasalahan beserta pemecahan – pemecahannya yang diajukan untuk 

memperoleh pembenaran analisis statistik (penggunaan angka-angka untuk 

mencapai kebenaran hipotesis). 

E.  Rancangan Penelitian 

Rancangan Penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam 

pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, dalam melaksanakan 

penelitian. Oleh karena itu, apapun bentuk dan jenis penelitian yang hendak 

dilakukan pasti menimbulkan rancangan. 

1. Variabel Penelitian 

                                                 
69 Tim penyusun buku pedoman penulisan skripsi, Program starata satu, (S-1) Fakultas tarbiyah 

IAIN Sunan Ampel Surabaya 
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Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Variabel penelitian sering dinyatakan sebagai factor-

faktor yang berperan dalam peristiwa gejala yang akan diteliti.70  

Berangkat dari masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dikenali variable-variabel sbb: 

a. Variabel Bebas (independent variabel) 

Yaitu menjadikan Pengaruh Metode Programmed Instruction 

(Pengajaran Berprograma) sebagai variabel bebas yang diberi notasi 

(symbol) X. Disebut demikian karena kemunculanya atau 

keberadaanya tidak dipengaruhi variabel lain. 

Adapaun Indikator-indikator dari variabel di atas adalah 

1. Dilakukan secara langsung antara seorang guru dan siswa. 

2. Menunjukan suatu topik yang disusun secara cermat untuk dipelajari siswa 

3. Memberikan feedback (impan balik) secara langsung. 

4. Menyiapkan materi pelajaran yang baik. 

5. Menggunakan perangkat pengajaran yang sesuai. 

6. Menggunakan alat berupa soal-soal yang sudah tersusun secara 

terprogram. 

7. Membuat soal sendiri. 

8. Lebih mengutamakan proses belajar dari pada mengajar. 

9. Merumuskan tujuan yang jelas. 

10. Mengusahakan partisipasi aktif dari pihak siswa. 

11. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk maju sesuai dengan 

kecepatan masing-masing. 

                                                 
70 Sumach Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 79                                                                                                                                                                                                                                                
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12. Jika proses pembelajaran berjalan efektif maka sedikit kemungkinan 

siswa mendapatkan kesulitan. 

13. Dan sedikit kemungkinan siswa membuat kesalahan. 

14. Mudah dipahami oleh siswa. 

15. Ketepatan dengan materi pelajaran. 

b. Variabel Terikat (dependent variable) 

Yaitu menjadikan Pemahaman siswa sebagai variabel Terikat yang 

diberi notasi (symbol) Y. Disebut demikian karena kemunculannya 

disebabkan atau dipengaruhi variabel lain. 

Adapu Indikator-indikator Variabel diatas adalah 

1) Siswa dapat mengerti setelah mendapat penjelasan dari guru. 

2) Siswa dapat menyebutkan kembali materi yang diberikan oleh guru. 

3) Siswa dapat menafsirkan dengan kalimatnya sendiri. 

4) Siswa dapat menjelaskan dengan kata-katanya sendiri 

5) Siswa dapat menangkap makna yang terkandung dalam materi 

pelajaran. 

6) Siswa dapat mendiskusikan dengan temannya materi pelajaran yang 

sudah dijelaskan. 

7) Siswa dapat menghafal materi pelajaran yang sudah dijelaskan. 

8) Siswa dengan sadar memahami materi pelajaran yang dijelaskan. 

9) Daya serap siswa tinggi dalam menerima materi pelajaran. 

10) Siswa dapat mengingat kembali materi pelajaran yang dijelaskan. 

11)  Suasana dalam pembelajaran yang efektif. 

12)  Siswa dapat mengingat kembali materi pelajaran yang sudah 

dijelaskan oleh guru. 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang 

bersifat deskriptif korelasional dan survei ke objek penelitian, karena 
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penelitian ini menggambarkan pengaruh atau sebab akibat dari variabel bebas 

Metode Programmed Instruction (Pengajaran Berprograma) dengan variabel 

terikat (pemahaman siswa) terutama bidang studi Aqidah Akhlak disekolah 

yang akan diteliti yaitu di MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo, dengan 

melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti kepala sekolah, dewan guru, 

terutama guru bidang studi Aqidah Akhlak dan siswa – siswi di MTs Negeri 

Tlasih Tulangan Sidoarjo, sehingga pada akhirnya akan diketahui ada 

tidaknya pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. 

F.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau dapat diartikan 

juga sebagai kumpulan kasus yang memilki syarat-syarat tetentu yang 

berkaitan dengan masalah penelitian.71 Dengan demikian yang dimaksud 

dengan populasi dalam penelitian ini adalah subjek dalam suatu daerah 

atau lingkungan tertentu yang akan diteliti. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MTs 

Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo yang berjumlah 624 siswa. 

 

 

 

 
                                                 

71 Mandalis, Metode Penelitian Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 53 
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Tabel I 

Populasi Penelitian 

NO KELAS JUMLAH 

1 VII 268 

2 VIII 201 

3 IX 155 

JUMLAH 624 

 

2. Sampel dan Teknik Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 

diteliti.72 Dan untuk menentukan sampel ini, peneliti menggunakan teknik 

“Stratifield Random Sampling” yakni gabungan antara dua teknik yaitu 

strata wilayah dan acak. 

a. Strata wilayah yaitu mengambil wakil dari setiap wilayah yang 

terdapat dalam populasi. 

b. Random Sampling Sederhana, yaitu mencampurkan subyek dalam 

populasi sehingga semua dianggap sama, dengan demikian penelitian 

memberi hak yang sama kepada setiap subyek untuk mendapatkan 

kesempatan dipilih sebagai sampel, kemudian dipilih secara acak. 

 

                                                 
72 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 109 
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3. Besar Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto, Bahwa dalam pengambilan sampel 

ini, jika subyeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

subyeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% 

atau lebih. Dan dalam penelitian ini karena subyeknya lebih dari 100 

orang maka kami tetapkan bahwa sampelnya 20% dari sampel yang ada 

(populasi).73 Yaitu seluruh siswa kelas VIII di MTs Negeri Tlasih 

Tulangan Sidoarjo yang terdiri dari 201 siswa. Berdasarkan rumus diatas 

maka dapat ditentukan sampel penelitian ini adalah 201 x 20% = 40 siswa. 

Penggunaan sampel dalam penelitian ini mempunyai beberapa 

alasan yaitu menghemat biaya, waktu dan tenaga, serta memungkinkan 

hasil menelitian lebih tepat dan teliti, karena semua data dari obyek 

penelitian yang lebih kecil akan lebih mudah dianalisis secara detail. 

G.  Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian Merupakan sebuah cara yang digunakan 

dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Adapun teknik yang 

penulis lakukan dalam pengumpulan data antara lain menggunakan metode 

sebagai berikut: 

 

                                                 
73 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), 91 
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a. Metode Observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

dan terjun langsung terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.74 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data dan informasi 

dilapangan yang berkaitan dengan gambaran umum MTs Negeri Tlasih, 

dengan mengadakan pengamatan terhadap berbagai macam kegiatan yang 

dilakukan , sarana dan prasarana serta pelaksanaan Metode Programmed 

Instruction (Pengajaran Berprograma).  

b. Metode Wawancara /Interview 

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk 

memperoleh data dan informasi dari yang diwawancarai.75 Dengan 

metode ini peneliti mengumpulkan data yang dilaksanakan melalui 

proses tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi atau 

keterangan yang berkaitan dengan Sejarah dan latar belakang berdirinya 

sekolah, lokasi dan Penerapan Metode Programmed Instruction 

(Pengajaran Berprograma). 

c.    Metode Angket 

Yaitu suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai 

suatu masalah atau bidang yang akan diteliti.76 Dalam metode ini penulis 

                                                 
74 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), 145 

75 Ibid, Hal 146 
76 H. Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 76 
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menggunakan Questioner yaitu suatu alat pengumpul data yang berupa 

pertanyaan-pertanyaan untuk diisi responden. Untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh dari dua variabel yaitu variabel bebas yang mewakili 

Metode Programmed Instruction (Pengajaran Berprograma) dan variabel 

terikat yang mewakili pemahaman siswa pada bidang studi Aqidah 

Akhlak, Metode ini juga digunakan untuk mengetahui respon siswa 

secara tertulis terhadap Metode Programmed Instruction (Pengajaran 

Berprograma) yang telah diterapkan, pertanyaan -pertanyaan pada angket 

dibuat berdasarkan teori metode ini. 

d.  Metode Dokumentasi 

 Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, 

dan lain sebagainya.77Metode ini digunakan untuk menggali data tentang 

prestasi anak didik dan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian 

yang ada dalam bentuk dokumentasi seperti keadaan guru, jumlah 

karyawan, keadaan dan jumlah siswa dan struktur organisasi. Serta untuk 

memperkuat data sebelumnya dengan mengumpulkan bukti-bukti tertulis. 

H.  Metodologi Pengumpulan data 

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, kami 

menggunakan beberapa instrument yaitu alat tulis, check list, dan beberapa 

                                                 
77 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), 149 
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draf pertanyaan. Hal ini digunakan untuk mempermudah dalam wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Adapun Sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh. 

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a.  Data primer, merupakan sumber data yang dari sumber data langsung 

dalam penelitian untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang 

termasuk data primer adalah kepala sekolah, guru dan siswa. 

b.  Data sekunder, merupakan sumber data yang disimpulkan terlebih 

dahulu oleh orang yang berada diluar penelitian yang bersifat 

menunjang. Dalam penelitian ini termasuk data sekunder adalah 

dokumentasi tentang letak geografis, sejarah berdirihnya sekolah, 

struktur organisasi MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo. 

I.  Analisis data 

Analisis data dimaksud untuk mengkaji dalam kaitannya dengan 

kepentingan untuk pengajuan hipotesa penelitian. Tujuannya adalah untuk 

mencari kebenaran data tersebut dan untuk mendapatkan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Sedangkan analisis data itu sendiri adalah proses penyederhanaan data 

kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses 

ini seringkali digunakan statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah 
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menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi 

informasi yang sederhana dan lebih mudah dipahami.78 

Tujuan dari analisa ini 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 statistik 

Sederhana berupa Prosentase / analisis Statistik Product Moment, untuk 

jelasnya Penulis jelaskan sebagai berikut: 

Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua dari rumusan masalah 

diatas, digunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Sebelum penulis 

menjabarkan hasil data secara korelasi Product Moment, maka penulis akan 

menghitung nilai frekuensi prosentase relative atas penelitian sebagai bentuk 

table prosentase. Adapun rumusan yang digunakan yaitu:79 

 

 

Keterangan:  P  : Angka prosentase 

    f   : Frekuensi yang dicari prosentasenya 

    N : Jumlah frekuensi 

Sesudah diketahui jumlah prosentase kemudian ditafsirkan dengan 

kalimat bersifat kualitatif, sbb: 

                                                 
78 Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, Metodologi Penelitian Survey, (Jakarta: SP3ES,1989) 
79 Subana, dkk. Statistik pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia. 2005), 12 
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 Baik              : 76% - 100% 

 Cukup           : 56% - 75% 

 Kurang baik :  40% - 55% 

 Tidak baik    :  Kurang dari 40% 

Untuk menjawab permasalahan ketiga dari rumusan masalah diatas . 

Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang bersifat kuantitatif yaitu data 

yang digunakan untuk memberikan kesimpulan melalui angka-angka yang 

diperoleh dalam analisis statistik. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik 

analisis product moment dengan rumusan sbb:80 

                       
å å å å--

å å å-
=

))(()()(

))((
2222 yyNxxN

YXxyN
Rxy  

rxy    : Angka indeks korelasi “r” product moment 

N    : Number of cases (Jumlah responden) 

∑xy          : Jumlah perkalian antara skor X dan Y 

∑x                      : Jumlah skor X 

 ∑y                     : Jumlah skor Y                           

Peneliti menggunakan rumus ini dengan alasan bahwa, peneliti 

mengambil sampel dari populasi pada kelas 8. Dengan keseluruhan sampel 

adalah 40 orang. Sehingga mudah dalam perhitungan dan penganalisaan data. 

Setelah ditentukan, lalu dipersiapkan langkah-langkah untuk mencari atau 

                                                 
80 Ibid, hal 13 
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menghitung angka Indeks korelasi ”r” Product Moment berdasarkan skor 

aslinya. Maka langkah yang ditempuh berturut-turut adalah 

a. Menyiapkan tabel kerja, yang terdiri dari enam kolom: 

1). Kolom 1 : Subjek 

2). Kolom 2 : skor variabel X 

3). Kolom 3 : Skor variabel Y 

4). Kolom 4 : hasil perkalian antara skor variabel X dan variabel Y 

atau  XY 

5). Kolom 5 : X2 

6). Kolom 6 : Y2 

Tabel II 

Perhitungan menjadi angka Indeks Korelasi ”r” Product Moment 

Subjek X Y XY X2 Y2 

 

b. Mencari angka korelasinya dengan rumus tersebut diatas. 

c. Memberikan interpretasi terhadap rxy dan menarik kesimpulan. 

Berdasarkan cara perhitungan pembuktian hipotesa diatas, dapat 

diketahui nilai rxy, dan adapun untuk mengetahui apakah hipotesa kerja (Ha) 

yang mengatakan berpengaruh / diterima dan sebaliknya apakah hipotesa 

nihil (Ho) tidak berpengaruh / ditolak, maka dalam hal ini harus diadakan 
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perbandingan dengan ”rt” yaitu mencari ”df’ atau ”db” (derajat bebasnya) 

dengan Rumus sebagai berikut: 

 

Df = Degrees of fredom (derajat bebasnya) 

N   = Number of cases (Jumlah responden) 

Nr  = Banyaknya variabel yang dikorelasikan 

Setelah dapat diketahui, maka dapat diinterpretasikan ke “r” product 

moment, bila tidak ada maka dicari angka yang paling dekat setelah itu bisa 

dikonsultasikan pada taraf signifikansi 5% dan pada taraf 1%, dan hasilnya 

dapat diketahui bahwa kalau rxy lebih besar dari ”rt” maka hipotesa kerja 

(Ha) diterima dan hipotesa nihil (Ho) ditolak begitu pula sebaliknya. 

Adapun untuk mengetahui tingkat hubungan yakni dari hasil yang 

diperoleh rxy pada jumlah rata-rata (N) maka hasilnya juga bisa 

dikonsultasikan dengan tabel interpretasi angka korelasi “r” product 

Moment pada umumnya digunakan sebagai berikut: 

Tabel III 

Interpretasi angka korelasi “r” product Moment 

Besarnya r   Interpretasi 

0,00 - 0,20 Sangat lemah atau rendah 

0,20 - 0,40 Lemah atau rendah 

0,40 - 0,70 Cukup 

0,70 - 0,90 Kuat atau tinggi 

0,90 - 1,00 Sangat kuat atau tinggi 

 

df = N-n.r 
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 Dan selanjutnya, karena teknik analisis data yang dipergunakan adalah 

teknik analisis data kuantitatif mengingat bahwa data yang diperoleh dari 

penelitian ini juga adalah data bersifat kuantitatif. Maka hasil – hasil analisis 

data yang diperoleh dari teknik analisis kuantitatif selanjutnya di 

interpretasikan. 

Dari hasil interpretasi terhadap data yang telah dianalisis itu, 

selanjutnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang 

dapat memberikan penjelasan dan gambaran atau deskripsi serta kesimpulan 

tentang Pengaruh  Metode Programmed Instruction (Pengajaran 

Berprograma) Terhadap Pemahaman Siswa Pada Bidang Studi Aqidah 

Akhlak Di MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




