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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan strategi umum yang bersifat teknis 

tentang bagaimana pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna 

menjawab masalah yang diajukan atau dirumuskan. 

B. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan jenis permasalahan yang ada di atas, maka peneliti 

menggunakan dua macam pola penelitian yaitu: 

1. Pendekatan Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif pada awalnya merupakan penelitian untuk 

ilmu alam yang digunakan untuk menyelidiki fenomena-fenomena 

alam. Akan tetapi dalam perkembangannya, metode tersebut diterima 

ilmu sosial termasuk dalam pendidikan. 

Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang 

banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadapdata tersebut, serta penampilan dari hasilnya.
54

 

Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi 

kaida-kaidah ilmiah yaitu konkit/empiris, objektif, terukur, rasional, 

dan sistematis.
55

 

Penelitian kuantitatif ini digunakan untuk meneliti data-data 

yang berupa angka atau mengacu pada kuantitas berdasarkan statistic.  
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuantitatif untuk 

memperoleh signifikansi pengaruh model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar matematika siswa dan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajara 

Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar matematika 

siswa pada materi pokok polinomial kelas XI  SMA Negeri 1 Ngunut. 

2. Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang 

sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu.
56

 

Sedangkan eksperimen dalam kamus Webster dipadankan 

dengan kata percobaan yang berarti suatu uji coba (trial) atau 

pengamatan khusus yang dibuat untuk menegaskan atau membuktikan 

keadaan yang sebaliknya dari sesuatu yang meragukan, di bawah 

kondisi-kondisi khusus yang ditentukan oleh peneliti.
57

 

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti maka peneliti 

menggunakan jenis penelitian eksperimen yang sesuai apabila 

diterapkan dalam penelitian “pengaruh model pembelajaran peoblem 

based learning (PBL) dengan pendekatan santifik terhadap hasil 

belajar matematika siswa pada materi pokok polinomial kelas XI SMA 

Negeri 1 Ngunut”. 
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Penelitian kuasi eksperimen merupakan bagian dari penelitian 

eksperimen. Metode kuasi eksperimen ini digunakan untuk mendekati 

kondisi eksperimental pada suatu situasi yang akan memungkinkan 

manipulasi variabel karena sulitnya mendapatkan kelompok kontrol 

yang digunakan dalam penelitian.
58

 

Pada penelitian eksperimen kondisi yang ada dimanipulasi oleh 

peneliti sesuai dengan kebutuhan peneliti. Selain itu,  manipulasi 

dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan oleh 

peneliti. Penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu berfungsi 

untuk mengetahui pengaruh percobaan/perlakuan terhadap 

karakteristik subjek yang diinginkan peneliti. 

C. Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Di 

dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah seluruh siswa kelas XI 

MIPA yang mengikuti pembelajaran  matematika peminatan di SMA 

Negeri 1 Ngunut yang berjumlah 216 siswa. 

2. Sampling 

Teknik sampling yaitu suatu teknik atau cara mengambil sampel 

yang dianggap peneliti memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu memiliki kemampuan yang sama. Penelitian ini 
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menggunakan teknik random sampling, dimana pemilihan sampel 

dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi dan populasi dianggap bersifat homogen.
59

 

3. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas yaitu kelas XI MIPA 3 

sebagai kelas eksperimen dimana pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning, dan kelas XI MIPA 4 

sebagai kelas kontrol dimana pembelajarannya menggunakan metode 

konvensional. Kedua kelas tersebut memiliki jumlah siswa yang sama 

yaitu masing-masing kelas dengan jumlah 36 siswa. 

D. Data, Sumber Data, Variabel Penelitian, dan Skala Pengukuran 

1. Data 

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang 

dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan 

problem tertentu. Persyaratan yang pertama dan paling jelas adalah 

bahwa informasi harus dapat dicatat oleh para pengamat dengan 

mudah, dapat dibaca dengan mudah oleh mereka yang harus 

memprosesnya, tetapi tidak begitu mudah diubah oleh tipu daya 

berbagai maksud yang tidak jujur.
60

 

Data yang digunakan dalam penelitian indi dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian 
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b. Data sekunder: yaitu data lain yang relevan dengan penelitian ini 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan data-data yang 

bersumber dari: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
61

 Sumber data primer 

dalam penelitian yaitu: hasil belajar matematika siswa dalam 

materi pokok vektor kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Ngunut. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder (penunjang) adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Misalnya 

lewat guru bidang studi maupun lewat dokumen.
62

 Dalam hal ini 

yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen guru bidang 

studi mengenai nilai siswa. 

3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.  
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Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
63

 

Berdasarkan pengertian variabel penelitian diatas dan 

disesuaikan dengan judul penelitian, maka peneliti menggunakan dua 

kelompok variabel yang terlibat dalam penelitian ini, yakni variabel 

bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat).
64

 Variabel bebas dari penelitian ini adalah 

model pembelajaran Problem Based Learning yang selanjutnya 

disebut dengan variabel X. 

b. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat disebut jugs variabel output, kriteria, 

konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
65

 Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa, 

yang selanjutnya disebut variabel Y. 

4. Skala pengukuran data 

Skala pengukuran data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini terdapat dua skala data. Dua skala tersebut diperoleh 
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dari variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent) 

yang digunakan yaitu: 

a. Skala pengukuran data yang digunakan untuk metode 

pembelajaran problem based learning berupa skala nominal. 

Karena datanya nanti berupa pernyataan diberi perlakuan dan 

tidak diberi perlakuan. 

b. Skala yang digunakan untuk hasil belajar matematika siswa 

berupa data rasio yang diperoleh dari nilai post tes. 

E. Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Metode 

Dalam usaha memperoleh data-data yang peneliti perlukan 

dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode tes untuk 

mengumpulkan data. 

Metode tes merupakan alat untuk menilai dan mengukur hasil 

belajar siswa terutama hasil belajar yang berkenaan dengan 

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Dalam penelitian ini tes akan diberikan pada akhir 

perlakuan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar siswa. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Intrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.
66

 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen: 
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a. Pedoman Tes 

Pedoman ini digunakan peneliti untuk mengetahui perubahan 

hasil belajar siswa sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dan 

setelah diberi perlakuan (post-test), tes tersebut yang akan 

digunakan untuk melihat pengaruh model pembelajaran Problem 

Based Learning terhadap hasil belajar matematika siswa pada 

materi pokok polinomial kelas XI SMA Negeri 1 Ngunut. 

Sebelum soal tes diberikan kepada siswa, peneliti melakukan 

uji validitas (uji kelayakan) dan uji reliabilitas setiap item soal tes. 

1. Uji validitas 

Validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan 

sejauh mana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Dalam skripsi ini, uji validasi soal menggunakan dua cara yaitu 

validasi ahli dan validasi lapangan. Validasi lapangan dihitung 

dengan rumus Pearson Product Moment: 

     
  ∑   ∑  ∑ 

√[(  ∑  ) (∑ ) ][(  ∑  ) (∑ ) ]
  

Keterangan: 

    = koefisien korelasi variabel x dan y 

  = banyaknya subjek uji coba 

∑  = jumlah skor setiap item 

∑  = jumlah skor total 

∑   = jumlah kuadrat skor item 

∑   = jumlah kuadrat skor total 

∑   = jumlah perkalian skor item dengan skor total 
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Hasil perhitungan rxy dibandingkan pada tabel kritis r 

Product Moment dengan taraf signifikansi 5%. Jika rhitung ≥ 

rtabel maka item tersebut valid dan jika rhitung < rtabel maka item 

tersebut tidak valid.
67

 

2. Pengujian reliabilitas 

Reliabilitas  sama  dengan  konsistensi  atau  keajekan.  

Suatu instrumen  penelitian  dikatakan  mempunyai  nilai  

reliabilitas  tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil 

yang konsisten dalam mengukur yang  hendak  diukur. 

Langkah-langkah  mencari  nilai  reliabilitas  dengan  rumus  

Alpha sebagai berikut: 

a. Menghitung varians skor tiap item dengan rumus: 

  
  

∑(  
 ) 

(∑  )
 

 

 
  

Keterangan: 

  
  = jumlah varian setiap item soal 

∑  
  = jumlah kuadrat setiap item soal 

(∑  )
  = jumlah item Xi dikuadratkan 

  = jumlah responden 

b. Menjumlahkan varians semua item soal dengan rumus: 

  
    

    
    

    
    

  

c. Menghitung varians total dengan rumus: 
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∑(  ) 
(∑ ) 

 

 
  

d. Masukkan nilai alpha dengan rumus: 

  [
 

   
] [  

  
 

  
 ]  

Nilai tabel r Product Moment dk = N – 1, keputusan 

dengan membandingkan rhitung dengan rtabel.. Kaidah  

keputusan: Jika rhitung ≥ rtabel maka item tersebut reliabel dan 

jika rhitung < rtabel maka item tersebut tidak reliabel. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkkan variabel 

dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.
68

 

Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang dapat diwujudkan dengan angka yang 

diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis statistik. Adapun statistik yang digunakan yaitu independent t-test 

karena berasal dari dua variabel yang berbeda tidak berhubungan. Adapun 

data yang bersifat kuantitatif ini dianalisis menggunakan uji t-test. Ada 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum uji t dilakukan. 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui data hasil 

penelirian yang berasal dari populasi tersebut normal atau tidak. 

Untuk menguji normalitas suatu data biasanya digunakan uji 

kolmogorof-smirnof yang mana jika Asymp. Sig. > 0.05 maka data 

tersebut berdistribusi normal.
69

 Jika data hasil penelitian tersebut 

berdistribusi normal maka dilanjutkan pada uji homogenitas. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui dan memastikan 

apakah asumsi hoogenitas pada masing-masing kategori dara sudah 

terpenuhi ataukah belum. pengujian homogenitas antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol biasanya menggunakan uji Harley atau 

uji ANOVA. 

Uji Harley merupakan uji varian yang paling sederhana yang 

mana kita hanya membandingkan antara varian terbesar dengan varian 

terkecil. Uji harley dapat digunakan jika kedua sampel memiliki 

jumlah yang sama.
70

 

Cara mencari varian data menggunakan rumus 

     
∑   

(∑ ) 

 

(   )
  

Apabila sudah diketahui kedua variansi data, maka homogenitas 

data dapat dihitung dengan rumus:       
     

     
. 
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Apabila  homogenitas terpenuhi maka peneliti dapat melakukan 

pada tahap analisa data lanjutan, apabila tidak maka harus ada 

pembetulan metodologis. 

3. Uji Hipotesis 

Setelah pengujian prasyarat tersebut terpenuhi, selanjutnya 

peneliti melakukan analisis data lanjutan untuk menguji hipotesis. 

Hipotesis matematis : 

          

           

Keputusan Uji: 

                                 

                                 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah t-test atau 

biasa disebut dengan uji t.  

G. Tahapan Penelitian 

Adapun prosedur yang harus dilaksanakan oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitian diantaranya: 

1. Tahap persiapan 

a. Melakukan observasi di SMA Negeri 1 Ngunut untuk mengadakan 

penelitian, untuk itu peneliti meminta izin kepada pihak SMA 

Negeri 1 Ngunut untuk memberi fasitasan guna melaksanakan 

penelitian. 

b. Peneliti meminta surat permohonan izin penelitian kepada pihak 

IAIN Tulungagung. 
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c. Peneliti menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada 

pihak SMA Negeri 1 Ngunut. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Peneliti menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti: RPP, media 

pembelajaran, dan soal tes 

b. Peneliti melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang 

telah ditentukan 

c. Memberikan soal tes untuk mengukur hasil belajar siswa 

d. Memberikan evaluasi pembelajaran 

3. Tahap Pengamatan dan Pengumpulan Data 

Kegiatan pengamatan  ini  dilakukan  oleh  peneliti terhadap 

siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.  Hal-hal yang 

diamati adalah perilaku siswa di dalam kelas, mengamati apa yang 

terjadi di dalam proses pembelajaran, mencatat hal-hal atau peristiwa 

yang terjadi di dalam kelas. 

Dalam tahap ini peneliti juga melakukan pengumpulan data 

penelitian di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode-

metode penelitan yang telah direncanakan, yaitu melalui observasi 

langsung, dokumentasi dan hasil tes yang kemudian dianalisis 

datanya.  

4. Tahap Akhir 

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah meminta surat bukti 

kepada pihak SMA Negeri 1 Ngunut bahwa penelitian telah selesai 

dilaksanakan dan penulisan hasil penelitian. 


