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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

Kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer 

menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada 

variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan 

observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti 

eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. 

Karakteristik penelitian kuantitatif meliputi: Pengaruh metode alam; 

bersifat behavioristik-mekanistik-empirik; memberikan perhatian pada hasil 

(produk); tujuan penelitian untuk mendapatkan aturan, hukum dan prinsip 

yang bersifat umum; konversi kualitas menjadi kuantitas; konfirmasi teori; 

menjunjung tinggi objektivitas; dan desain penelitian ketat dan permanen.35 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis eksperimen dimana variabel 

yang hendak diteliti (variabel terikat) kehadiranya sengaja ditimbulkan 

dengan memanipulasi menggunakan perlakuan.36 

                                                           
35 Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan, 

(Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012), hal.  44-45 
36 Ibid., hal.  180 
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Peneliti menggunakan jenis Quasy Eksperimen Desaign (eksperimen 

Semu) karena pada penelitian ini tidak memungkinkan untuk mengontrol 

seluruh variabel luar yang dapat mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Dalam penelitian ini terdapat dua kelas yaitu sebagai kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol.37 Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat dua 

kelompok yang salah satunya diberi perlakukan dan yang lain tidak. 

Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan  

kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol sehingga 

ddalam penelitian ini menggunakan desain nonequivalent control group 

design. 

B. Variabel Penelitian  

Variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, 

kuantitas, mutu standard dan sebagainya. 38 Pada penelitian ini ada dua variabel 

penelitian yang menjadi titik perhatian atau pembahasan, yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan 

yang positif atau negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran SAVI. 

2. Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel yang menjadi akibat atau diebut variabel respon. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

                                                           
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 116-117 
38 Ibid., Hal.  88 
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C. Populasi, Sampel, dan Sampling Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang dimiliki 

jumlah banyak dan luas.39 Oleh karena itu, seberapa  bagian dari populasi 

yang harus diteliti dan banyaknya bagian tersebut dipilih harus ditentukan 

dengan baik. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah siswa kelas X MA 

Syekh Subakir Nglegok tahun ajaran 2019-2020. Sebanyak 108 siswa yang 

terdiri dari kelas X MIA, X IIS 1, dan X IIS 2. 

2. Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebagian atau wakil pupulasi yang diteliti. Sampel 

dapat didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi. Sampel 

merupakan sebagian dari keseluruhan subyek yang diteliti dan dianggap 

mewakili terhadap populasi yang diambil.40 Pada penelitian ini, sampel yang 

digunakan adalah siswa kelas X IIS 1 yang berjumlah 37 dan kelas X IIS 2 

yang berjumalah 36. Sehingga pemilihan sampel tersebut mencerminkan 

karakteristik populasi yaitu siswa kelas X di MA Syekh Subakir Nglegok. 

3. Sampling 

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah probability 

sampling. Teknik ini dalam pengambilan sampel yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Tipe 

yang digunakan yaitu simple random sampling. Dalam teknik ini semua 

                                                           
39 Deni Darmawan, Metode Peneliyian Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 

2014), hal. 137-138 
40 Ibid., hal. 138 
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individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama 

diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.41 

Pada penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian yaitu kelas 

X. Dalam penelitian ini kelas X yang dipilih untuk dijadikan sampel 

penelitian adalah kelas X IIS 2 sebagai kelas eksperien dan X IIS 1 sebagai 

kelas kontrol. 

D. Kisi-Kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen adalah rancangan sebagai dasar penulisan butir-

butir instrumen42. Adapun kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain: 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen 

Kompentensi 

Dasar 

Materi Indilator Bentuk 

Soal 

No Soal 

Menjelaskan 

aturan Islam 

tentang 

perekonomian 

dalam Islam 

dengan baik 

Perekonomian 

dalam islam 

1. Siswa mampu 

mendeskripsikan 

ketentuan jual beli 

2. Siswa mampu 

mendeskripsikan 

ketentuan khiyar 

3. Siswa mampu 

mendeskripsikan 

ketentuan 

musaqah, 

muzara’ah dan 

mukhabarah 

4. Siswa mampu 

mendeskripsikan 

ketentuan tentang 

syirkah 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

1, 4, 5, 6, 15 

 

1 

2, 7, 11 

 

2 

8, 9, 12 

 

3 

 

 

 

2, 3, 10, 13 

 

 

 

 

                                                           
41 Syahrum Dan Salim, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 

2014), hal. 115 
42 Purwanto, Metodologi Penelitian…, hal.  204 
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Lanjutan.. 

  5. Siswa mampu 

mendeskripsikan 

ketentuan 

murabahah dan 

mudharabah 

6. Siswa mampu 

mendeskripsikan 

ketentuan salam 

Uraian 

 

 

 

 

Pilihan 

ganda 

uraian 

4 

 

 

 

 

14 

 

5 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat ukur dalam penelitian, karena pada prinsipnya 

peneliti akan melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik.43 

Dalam penelitian ini jenis instrument yang digunakan berupa tes. Tes ini 

bertujuan untuk menggali data dari sumber data. Tes berbentuk soal pilihan 

ganda dan uraian yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif. 

F. Data dan Sumber data 

1. Data 

Data adalah sekumpulan fakta tentang sesuatu fenomena, baik 

berupa angka-angka (bilangan) ataupun berupa kategori.44 Menurut dari 

sumber data penelitian dapat berasal dari data primer dan sekunder. 

a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.45 

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil tes siswa 

kelas X IIS 2 MA Syekh Subakir Nglegok. 

                                                           
43 Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif…, hal.183 
44 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 

191 
45 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS), (Jakarta: KENCANA, 2013), hal. 16 
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b. Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan yang 

bukan pengolahannya.46 Dalam penelitian ini yang menjadi data 

adalah berupa dokumen-dokumen pendukung seperti data nama siswa 

yang diperoleh dari guru mata pelajaran fikih. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber 

data penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, 

yang menjadi sumber data primer adalah siswa dari kelas X IIS  MA Syekh 

Subakir Nglegok. Sedangkan data sekunder adalah dokumentasi kegiatan  

siswa kelas X IIS  MA Syekh Subakir Nglegok. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pemgumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.47 Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes  

Tes adalah suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat 

berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan atau dijawab oleh responden. Dalam melaksanakan metode tes, 

peneliti menggunakan instrumen tes berupa pilihan ganda dan uraian yang 

telah disusun untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas X IIS MA Syekh 

Subakir Nglegok dapat menguasai materi pelajaran fikih. 

 

                                                           
46 Ibid., hal.  16 
47 Deni Darmawan, Metode Penelitian…, hal. 159 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan barang-barang tertulis, dimana di dalam  

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda  

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen  

rapat, catatan harian dan sebagainya.48 Dalam penelitian ini peneliti  

menggunakan teknik dokumentasi untuk mengambil data berupa foto, data 

sekolah dan data siswa mata pelajaran fikih. 

H. Analisis Data 

Analisis data merupakan merupakan bagian yang amat penting dalam 

metode ilmiah, karena dengan analisis data dapat diberi arti dan makna yang 

berguna dalam memecahkan suatu masalah. analisis data bertujuan untuk 

menyampaikan dan membatasi penemuan penemuan hingga menjadi suatu data 

yang teratur, tersusun serta lebih berarti, seperti yang telah diketahui dalam 

pembahasan tentang data. Untuk mempermudah pengolahan data penelitian 

menggunakan bantuan SPSS 16.0 for windows.  

Pada analisis statistik, peneliti menggunakan statistik deskriptif yaitu 

untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan data dalam bentuk tabel dan 

grafik. Kemudian peniliti juga menggunakan statistik inferensial yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara model pembelajaran SAVI 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas X di MA Syekh 

Subakir Nglegok. 

 

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

Cipta, 2010), hal. 172 
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1. Uji Validitas 

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam 

pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan 

reliabel. Jadi instrument yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel.49  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengujian 

validitas kontruksi (Construct validity). Setelah instrumen di kontruksi 

tentang aspek-aspek yang akan di ukur dengan berlandaskan teori tertentu, 

maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli. Setelah pengujian 

kontruks dari ahli dan berdasarkan pengalaman empiris dilapangan selesai, 

maka diteruskan dengan uji coba instrumen dengan jumlah sampel yang 

digunakan sekitar 30 orang.50 Sedangkan untuk menghitung instrumen yang 

sudah di uji cobakan dapat dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment, yaitu: 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦   = Koefisien korelasi fariabel 

𝑁  = Banyaknya subyek uji coba 

∑𝑋 = Jumlah skor tiap item 

∑𝑌 = Jumlah skor total 

∑𝑋2  = Jumlah kuadrat skor item 

                                                           
 49 Sugiyono, Metode Penelitian…, hal.. 173   

 50 Ibid., hal.. 177  

𝑟𝑥𝑦= =
𝑁 (∑ 𝑋𝑌) − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2} − {𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌2}
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∑𝑌2 = Jumlah kuadrat skor total 

∑𝑋𝑌 = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

Hasil perhitungan dibandingkan pada tabel kriti 𝑟 product moment 

dengan taraf signifikan 5%. jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka item tersebut valid 

dan jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item tersebut tidak valid.51 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu soal dikatakan reliabel jika soal itu mempunyai skor yang 

relatif sama ketika diujikan berkali-kali. Maka untuk menguji reliabilitas ini 

digunakan rumus berupa metode Alpa Cronbach. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung Koefisien Alpha adalah: 

𝜎 =
𝑅

𝑅−1
(1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑥
2  

Keteragan: 

𝑅  = jumlah butir soal  

𝜎𝑖
2 = varian butir soal  

𝜎𝑥
2 = varian skor total  

Untuk butir soal yang bersifat dikotomi seperti pilihan-ganda, varian 

butir soal diperoleh dengan rumus: 

 

Keterangan :   

𝑝𝑖 adalah tingkat kesukaran soal dan 𝑞𝑖 adalah (1-𝑝𝑖 ) 

 

                                                           
 51 Tulus Winarsunu, Statistika Dalam Penelitian Psikologi Dan Pendidikan, (Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hal. 70 

𝜎𝑥
2 = 𝑝𝑖𝑞𝑖 
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3. Uji Prasyarat 

a. Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data 

adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji 

statistika berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi 

normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik. Ada beberapa yang 

dapat digunakan untuk menguji normalitas data.52  

Hipotesis dalam uji normalitas ini adalah :  

a) H1 = Data berdistribusi normal  

b) H0= Data tidak berdistribusi normal                  

Kriteria pengujian yang diambil berdasarkan nilai probabilitas yaitu:   

a) H0= ditolak jika probabilitas (sig) > 0,05  

b) H0=  diterima jika probabilitas (sig) < 0,05. 

b. Homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

sampel yang diteliti memiliki varian yang sama (homogen). Cara 

peneliti untuk uji homogenitas adalah dengan menggunakan metode 

Levene Test. Hipotesis dalam uji homogenitas ini yaitu :  

1) H1 = Data bersifat homogen  

2) H0=  = Data tidak bersifat homogen   

Kriteria dalam pengujian ini adalah :  

                                                           
52 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Perbandingan Perhitungan  

Manual & SPSS), (Jakarta: KENCANA, 2013), hal. 153 
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1) H0=  ditolak, jika nilai (sig) Based on Mean > (α) 0,05 maka varian 

data adalah homogen  

2) H0=  diterima, jika nilai (sig) Based on Mean < (α) 0,05 maka varian 

data tidak homogen.   

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran SAVI terhadap hasil belajar. Peneliti menggunakan uji 

hipotesis dengan uji-t. Uji-t (t-test) atau t student (disebut juga uji t) 

merupakan alat uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis 

komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio.53 

Rumus yang dapat digunakan dalam menerapkan uji-t ini adalah 

sebagai berikut: 

rhitung= 
𝑥 −𝜇𝑜

𝑠/√𝑛
 

Keterangan  :   

�̌�   = rata-rata hasil pengambilan data  

𝜇𝑜   = nilai rata-rata ideal  

s    = standar deviasi sampel  

n   = jumlah sampel  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

a. H1 = Terdapat pengaruh model pembelajaran SAVI terhadap hasil 

belajar siswa pada materi fikih kelas X di MA Syekh Subakir Nglegok. 

                                                           
53 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data  

Sekunder, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 192  
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b. H0=  Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran SAVI terhadap hasil 

belajar siswa pada materi fikih kelas X di MA Syekh Subakir Nglegok. 

Sedangkan, kaidah pengujian t test dalam penelitian ini yaitu:  

a. H1 diterima, apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan sig. probabilitas value < sig (α) 

0,05  

b. H1 ditolak, apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan sig. probabilitas value > sig (α) 

0,05.  
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