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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuanitatif. Maksudnya 

penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai sumber datanya yakn 

angket kuesioner dan menggambarkan atau mendeskripsikan proses dan hasil 

penelitan serta tidak ada penarikan kesimpulan.   

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta 

dengan mengambil subjek siswa kelas XI. Sekolah ini telah dipercaya untuk 

menerapkan kurikulum dengan maksimal. Tidak hanya itu, kelengkapan 

fasilitas penunjang pembelajaran juga sangat mendukung dan guru-guru yang 

memiliki wawasan yang luas dengan personal yang bersahabat sehingga 

siswa bisa berinteraksi bebas dengan guru namun tetap sopan. Wajar jika 

MAN Yogyakarta I dipercaya untuk menerapkan kurikulum 2013. 

Pembelajaran yang dilaksanakan sekolah ini juga tidak hanya teori saja yang 

ditekankan, akan tetapi praktik diluar kelas lebih banyak. Oleh karena itu 

siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran. Iklim kompetisi yang 

sangat panas juga menjadi salah satu factor semangat balajar siswa.  

 

C. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MAN 

Yogyakarta I tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 214 siswa. 

Suharsimi Arikunto membatasi apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi 

jika jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% 

lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:  

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana.  
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b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data.  

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian 

yang berisiko besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan baik. 

Berdasarkan pada keterangan di atas maka peneliti mengambil sampel 

sebesar 25% dari jumlah populasi sebesar 214 yaitu 40 siswa.   

 

D. Metode Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan teknik statistik inferensial, yaitu teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya berlaku untuk 

populasi. Metode ini digunakan untuk menggambarkan seluas-luasnya 

mengenai intensitas pemanfaatan situs keagamaan dan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam, penelitian ini diadakan dengan menggunakan 

angket dan nilai tes semester gasal Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI 

MAN Yogyakarta I tahun ajaran 2015/2016 sebagai instrumen untuk 

mengumpulkan data. Dengan demikian dapat diteliti dan dikorelasikan 

dengan menggunakan rumus korelasi dan analisis regresi satu prediktor 

dengan skor deviasi. 

E. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :  

1.  Metode Obsevasi 

“Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai 

fenomena yang diteliti”. Metode observasi disini digunakan untuk 

mengetahui efektivitas pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas XI MAN yogyakarta 1. 

2.  Metode Angket 

Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, 

angket dikirim kembali atau dikembalikan kepetugas atau ke peneliti. Dalam 

penelitian ini, angket ditunjukkan kepada siswa yang menjadi sampel 

penelitian terkait dengan efektivitas pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 
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3.  Metode dokumentasi  

“Metode dokumentasi yakni teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan 

lain-lain”. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data 

prestasi belajar pendidikan agama Islam, yaitu nilai tes semester gasal 

pendidikan agama Islam 40 siswa kelas XI MAN yogyakarta 1 tahun 

pelajaran 2015/2016.  

4.  Wawancara  

 Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan 

bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta 

jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus 

informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman 

wawancara, dan situasi wawancara. Wawancara di sini ditujukan kepada 

kepala sekolah terkait dengan gambaran umum keadaan sekolah dan guru 

Pendidikan Agama Islam terkait dengan penggunaan media elektronik pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI  MAN Yogyakarta 1 

tahun ajaran 2015/2016 

F. Teknik Analisis Data 

 Setelah data terkumpul, suatu langkah selanjutnya adalah menganalisis 

data tersebut. Dalam analisis ini penulis menggunakan teknik koefisien 

korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu alat statistik yang digunakan untuk 

membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat 

menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel ini. Langkah-langkah 

yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis pendahuluan  

Pada tahap ini data yang diperoleh melalui jawaban angket dimasukkan ke 

dalam tabel dan diberi skor pada setiap alternatif jawaban responden, yaitu 

dengan mengubah data-data jawaban angket tersebut ke dalam bentuk angka 

kuantitatif. Adapun kriterianya sebagai berikut:  

a.    Untuk jawaban variabel efektivitas pendekatan saintifik : 
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-  Alternatif jawaban A diberi angka 4 

-  Alternatif jawaban B diberi angka 3 

-  Alternatif jawaban C diberi angka 2 

-  Alternatif jawaban D diberi angka 1 

b.    Untuk prestasi belajar Pendidikan Agama Islam tidak menggunakan 

angket, dalam hal ini penulis menggunakan daftar nilai tes semester gasal 

Pendidikan Agama Islam kelas XI MAN Yogyakarta I. Setelah perhitungan 

dengan angka mentah disusun dalam tabel selanjutnya penulis 

mengelompokkan hasil perhitungan jawaban angket variabel intensitas 

pemanfaatan situs keagamaan dan nilai tes semester gasal Pendidikan Agama 

Islam kelas XI MAN Yogyakarta I tahun ajaran 2013/2014 di atas dalam 

tabel distribusi frekuensi skor mean dengan 5 (lima) kategori nilai kualitas, 

yaitu: 

-  Sangat Baik  

-  Baik  

-  Cukup 

-  Kurang  

-  Sangat Kurang 

2. Analisis lanjut (pembahasan hasil penelitian) 

Analisis  ini  untuk  membuat  interpretasi  lebih  lanjut  dengan 

membandingkan harga Freg yang telah diketahui dengan tabel (Ft 5% atau 

1%) dengan kemungkinan: 

1)  Jika Freg lebih besar dari Ft 1% atau 5% maka signifikan 

2)  Jika Freg lebih kecil dari Ft 1% atau 5% maka non signifikan (hipotesis 

ditolak) 

VIII.           Sistematika Pembahasan 

Untuk mengetahui isi atau materi skripsi secara menyeluruh, maka penulis 

perlu mengetengahkan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

1. Bagian Awal, terdiri dari : 

Halaman Judul, Abstrak Penelitian, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan, 

Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Table, Daftar 

Gambar dan Daftar Lampiran. 



  

34 
 

2. Bagian Utama, terdiri dari beberapa bab : 

BAB I     : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Batasan Masalah  

D. Batasan Masalah 

BAB II   : KERANGKA TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Deskripsi Teori 

B. Kerangka Berpikir 

C. Pengajuan Hipotesis 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Populasi dan sampel 

D. Metode Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

B. Pengujian Hipotesis 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

D. Keterbatasan Penelitian 

BAB V    :  PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 

3. Bagian Akhir, terdiri dari : 

Daftar kepustakaan, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup 

 

 

 

 


