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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Kata penelitian berasal dari Bahasa Inggris research, dari itu, ada juga ahli yang 

menterjemahkan research sebagai riset. Research itu sendiri berasal dari kata “Re” 

yang berarti kembali dan “To Search” yang berarti mencari. Dengan demikian arti 

sebenarnya dari Research adalah mencari kembali.
38

 

Sedangkan Penelitian menurut Ibnu Hadjar adalah suatu proses yang sistematis 

dan analisis yang logis terhadap data untuk suatu tujuan tertentu. Sedang metode 

merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.
39

 

Sebelum penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode -metode yang sesuai, 

bagi seorang peneliti hendaknya mengetahui secara pasti jenis -jenis dan sifat 

penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

Dilihat dari judul penelitian yaitu “studi komparasi antara siswa yang mukim 

dan yang tidak mukim di pesantren terhadap prestasi belajar di MTs. Al Fatich 

Surabaya”, maka penelitian dilaksanakan oleh peneliti disini merupakan penelitian 

kuantitatif. Karena penelitian disini merupakan penelitian lapangan yang memerlukan 

analisis statistik (menggunakan angka-angka) untuk mencapai kebenaran hipotesis.  
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Selain itu, penelitian yang dilaksanakan peneliti juga merupakan penelitian 

yang sifatnya deskriptif korelasional, karena penelitian ini adalah penelitian yang 

menggambarkan pengaruh/sebab akibat dari variabel bebas kepada variabel terikat. 

Sehingga akhirnya akan diketahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas kepada 

variabel terikat. 

Adapun variable yang terdapat pada penelitian ini ada dua macam, yaitu 

variable bebas (independen variable) dan variable terikat (dependen variabel).  

Variabel bebas (independen variable) dalam penelitian ini adalah : variabel 

yang menjadi pembanding. 

Variabel yang dimaksud adalah prestasi belajar siswa yang mukim di pesantren. 

Variabel terikat (dependen variabel) dalam penelitian ini adalah : variabel yang 

dibandingkan. 

Variabel terikat yang dimaksud adalah prestasi belajar siswa yang tidak mukim 

di pesantren. 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

yang terdapat di buku raport. 

Mengenai rancangan penelitian yang digunakan peneliti terbagi menjadi tiga 

tahap yaitu : 

a.  Menentukan masalah penelitian. 

Dalam menentukan masalah penelitian ini peneliti melakukan studi 

pendahuluan ke MTs Al Fatich. Pada tahap ini pula peneliti membuat 

proposal penelitian. 
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b.  Pengumpulan data. 

Tahap ini berisi metode penelitian yang akan digunakan oleh 

peneliti. Tahap ini terbagi menjadi : 

1)  Menetukan sumber data. Yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah MTs Al Fatich Surabaya serta segenap 

komponen-komponen didalamnya. 

2)  Mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data, peneliti 

menggunakan metode observasi, interview, dokumentasi dan 

angket. 

c.  Analisa dan penyajian data, adapun hasil penelitian berupa 

penulisan skripsi ini. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek 

penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
40

 

Menurut Dr Suharsimi Arikunto, apabila subyeknya kurang dari 100 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika dijumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10 -

15% atau 20-25% atau lebih.
41
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Sedangkan Drs Soetomo mengatakan bahwa sampel adalah sebagian 

subyek penelitian yang dipilih dan dianggap mewakili keseluruhan populasi.
42

 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

MTs Al Fatich Surabaya, sedang siswa kelas VII dan IX tidak diikutkan 

dalam populasi karena beberapa pertimbangan : kelas VII masih dalam taraf 

permulaan dan masih dalam masa penyesuaian diri. Sedangkan kelas IX mulai 

mempersiapkan diri untuk ujian akhir (UAN). 

Adapun siswa kelas VIII yang dijadikan populasi berjumlah 76 siswa, 

hal ini menurut data (dokumen) tahun ajaran 2011/2012 dengan rincian 

sebagai berikut : 

 Siswa yang mukim di pesantren : 44 

 Siswa yang tidak mukim di pesantren : 32 

 Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

sampel adalah sebagian (kelompok kecil) atau wakil dari populasi yang 

dilibatkan langsung dalam penelitian karena dianggap dapat mewakili 

keseluruhan populasi. 

Mengingat jumlah populasi yang penulis teliti kurang dari 100, maka 

dalam penelitian ini peneliti akan meneliti seluruh populasi di MTs. Al Fatich 

Surabaya.  

C. Teknik Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 

mengungkap fakta mengenai variabel yang di teliti.
43

 Pengumpulan data 

merupakan langkah yang amat penting dalam proses penelitian, ada beberapa 

teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu angket, wawancara, 

observasi, studi dokumentasi.
44

  Dalam hal ini penulis menggunakan metode 

observasi , wawancara, dokumentasi dan angket. 

d.  Observasi 

Observasi adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan 

tetapi observasi disini diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan 

menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan -

pertanyaan.
45

 

Penulis mengadakan observasi terhadap kegiatan belajar mengajar, 

kegiatan santri pada waktu masuk, keluar dan istirahat yang berlangsung di 

MTs. Al Fatich Surabaya. 

b.  Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara 

(Interviuwer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Interviuwee).
46
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Jadi wawancara adalah sebagai alat pengumpul data yang banyak   digunakan   

dalam   penelitian   sosial  dan  pendidikan.
47

 

Penulis melakukan wawancara dan berdialog kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam pembelajaran fiqih di MTs. Al Fatich Surabaya.  

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subyek penelitian.
48

 Metode ini penulis gunakan 

untuk memperoleh data tentang daftar nama, nilai semester 1, dan data yang 

berkenaan sejarah dan perjalanan pendidikan di MTs. Al Fatich.  

d.  Angket 

Menurut S. Nasution angket atau kuisoner adalah daftar pertanyaan 

yang didistribusikan melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga 

dijawab dibawah pengawasan peneliti.
49

 Suharsimi Arikunto mengemukakan 

bahwa kuisoner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui.
50

 

Jadi yang dimaksud angket adalah sejumlah daftar pertanyaan tertulis 

untuk memperoleh informasi tertentu yang dapat diisi dan dikembalikan atau 

dijawab dibawah pengawasan peneliti. Dalam penelitian ini, angket yang 
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digunkan adalah angket tertutup yaitu angket yang menghendaki jawaban 

pendek atau jawabannya diberikan dengan membubuhkan tanda tertentu. 

Melalui metode ini akan diperoleh data tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar bidang studi fiqih di MTs Al Fatich Surabaya. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau dalam bahasa mudahnya adalah alat dan 

bahasa yang selalu digunakan dalam setiap kali seseorang mengadakan 

penelitian. Pelaksanaan penelitian pendidikan mengemukakan bahwa suatu 

penelitian lapangan dalam bidang pendidikan harus mempertimbangkan alat 

dan bahan serta teknik yang akan digunakan untuk mendapatkan data dalam 

penelitian tersebut. Data tersebut memiliki hubunggan yang erat dengan alat, 

bahan dan teknik yang digunakan. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga data yang akan di teliti, yaitu:  

1. Data tentang prestasi belajar, dokumennya dapat berupa nilai rata -rata 

raport siswa yang dipegang oleh wali kelas. 

2. Data tentang keadaan tempat tinggal siswa saat menempuh pendidikan 

di MTs Al Fatich, baik siswa yang mukim maupun siswa yang tidak 

mukim di pesantren. 

3. Data tentang tanya jawab peneliti dengan obyek manusia sebagai 

sumber data. 
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E. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi dan angket terkumpul maka penulis analisa dengan 

menggunakan analisis statistik uji T (t–test) yaitu suatu pengujian untuk 

melihat apakah nilai rata-rata suatu distribusi nilai (kelompok) berbeda secara 

nyata (significant) dari nilai tengah distribusi nilai (kelompok) lain.
51

 

Adapun rumus T (t-test / t-score) yang penulis gunakan untuk pengujian 

adalah sebagai berikut : 

   t = Mx – My 

         SDbm 

          Keterangan : 

 T  (t-test) : Hasil Akhir Perbedaan x dan  

Mx  : Mean dari x (Mukim)     

My  : Mean dari y (Tidak Mukim) 

SDbm  : Standar Deviasi perbedaan mean.
52
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