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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi (2009:1) Metode penelitian 

berasal dari kata (metode) yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; 

dan (logos) yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 

suatu tujuan.  

Sedangkan definisi penelitian menurut pendapat David H. Penny adalah 

pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya 

memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode 

penelitian adalah sesuatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau 

mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian yang meliputi 

kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga 

menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah 

Oleh karena itu Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis akan 

memberikan gambaran terlebih dahulu terkait metode yang akan dipakai dalam 

penelitian ini. Guna untuk memudahkan penulis mencari data dan informasi 

dalam penelitian (efektivitas metode demonstrasi dalam pembelajaran fiqh pada 

siswa-siswi kelas IX di MTsN Ngemplak) ini. Agar proses penelitian ini terarah 

dengan baik, Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi (2009:44) maka peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk metode penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, penyajian data, menganalisis 

dan menginterpretasi data. 

 

B. Subjek Penelitian 

Menurut M Idrus (2009:91) Subjek penelitian menurut amirin (1986) 

merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, 
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sedangkan Suharsini Arikunto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai 

benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang 

dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang 

sangat strategis kerana pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang 

penelitian akan diamati 

Dari batasan di atas, dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan subjek 

penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber 

informasi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data penelitian. Dan dalam 

penelitian ini yang menjadi subjek penelitian  adalah siswa-siswi kelas IX tahun 

ajaran 2014-2015 MtsN Ngemplak 

 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1) Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini yaitu di lembaga pendidikan negeri, tepatnya di 

MTsN Ngemplak. Sebuah lembaga yang bernafaskan ke islaman. Lembaga 

pendidikan tersebut letaknya di Jalan Raya Pokoh Wedomartani Ngemplak 

Sleman Yogyakarta.  

Dalam penelitian ini, Penulis ingin mengetahui seberapa tinggi 

efektivitas metode demonstrasi digunakan dalam pemebelajaran Fiqih di 

MTsN tersebut. 

 

2) Waktu Penelitian 

Agar penulis mendapatkan data yang diperlukan, penelitian ini insa 

allah mulai akan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2015 - 25Juni 2015 dengan 

tahapan sebagai berikut : 

a) Mengadakan pertemuan dengan guru bidang studi fiqih untuk 

mendapatkan gambaran mengenai pengajaran fiqih dan proses 

pembelajaran fiqih dengan penggunaan metode demonstrasi pada 

materi perawatan jenazah 
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b) Mengadakan pertemuan dengan Ibu Kepala Sekolah untuk 

memberikan surat izin penelitian 

c) Memberikan angket kepada  75 siswa-siswi (responden) Kelas IX 

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut M Idrus (2009:77) Suryabrata mendefinisikan variabel sebagai 

segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian dan sering pula 

variabel penelitian itu di nyatakan sebagai gejala yang akan diteliti. Menurut M. 

Idrus mengurai dalam bukunya “Metodologi Penelitian Ilmu Sosial”Macam-

macam Variabel dalam penelitian sangat ditentukan oleh jenis dan peranannya 

dalam penelitian. Dan mengetahui macam variabel tersebut sangat perlu guna 

menentukan alat pengambilan data yang akan digunakan. Serta metode analisis 

yang akan diterapkan. 

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah; 

a) Variabel independen atau Bebas (X) adalah: Efektivitas metode 

demonstrasi 

b) Variabel Dependen atau Terikat (Y) adalah: Proses pembelajaran 

Fiqih. 

 

E. Populasi Dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2012:80) Pengertian Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya 

Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas IX 

MTsN Ngemplak tahun ajaran 2014-2015 dengan jumlah keseluruhan 166 dari 5 

kelas. Dan penarikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 

random sampling, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi 

untuk dijadikan responden. Sedangkan pengambilan sampel dalam bentuk undian. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 45% dari populasi terjangkau 
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yaitu jumlah keseluruhan kelas IX sebanyak 166 siswa-siswi, sehingga diperoleh 

sampel sebanyak 75 siswa-siswi dari 5 kelas. Yaitu: 

1. Kelas 9A = 15 

2. Kelas 9B = 15 

3. Kelas 9C = 15 

4. Kelas 9D = 15 

5. Kelas 9E = 15 

 

F. Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2012:92) Skala pengukuran merupakan kesepakatan 

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dalam peneitian ini skala 

pengukuran yang digunakan penulis adalah skala likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa penyataan dan pertanyaan. 

Kemudian jawaban dari setiap item yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata. 

Antara lain; 

a. Sangat setuju  

b. Setuju  

c. Ragu-ragu  

d. Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

Dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrumen tersebut 

diberikan kepada seluruh sampel sebanyak 75 responden yang diambil secara 

random sampling. Dan untuk analisis data yang diperoleh, penulis paparkan pada 

bagian teknik analisis data. 
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Kemudian instrumen dalam bentuk wawancara diperuntukkan kepada guru 

fiqh yang juga digunakan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui tentang 

seberapa tinggi efektivitas metode demonstrasi dalam pembelajaran fiqh 

 

Tabel 3 Kisi-kisi instrumen Efektivitas metode demonstrasi dalam 

pembelajaran fiqih pada siswa kelas IX di MTsN Ngemplak (angket 

tertutup) untuk siswa 

No  Pokok pertanyaan Sub pokok 

pertanyaan 

Indikator variabel/aspek 

yang diungkap 

No 

item 

juml

ah 

1 Langkah-langkah 

yang digunakan 

dalam pelaksanaan 

metode 

demonstrasi pada 

pembelajaran fiqih 

1. Perencan

aan 

1. Merumuskan tujuan 

yang jelas, baik dari 

kecakapan atau 

kegiatan untuk 

mencapai tujuan 

1 

2 

3 

4 

4 

2. Menetapkan garis-

garis besar langkah-

langkah demonstrasi 

yang akan 

dilaksanakan 

 

5 

6 

7 

3 

3. Memperhitungkan 

waktu yang 

dibutuhkan 

8 

9 

2 

4. Ketika demonstrasi 

berlangsung, guru 

hendaknya intropeksi 

diri 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

7 

5. Menetapkan rencana 

penilaian terhadap 

kemampuan anak 

didik 

17 

18 

2 

2. Pelaksana

an 

1. memulai demonstrasi 

dengan menarik 

perhatian siswa 

19 

20 

2 

2. mengingat pokok-

pokok materi yang 

akan 

didemonstrasikan 

agar mencapai 

sasaran 

21 

22 

2 

3. memperhatikan 

keadaan siswa ketika 

melakukan 

23 1 
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demonstrasi 

4. memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk aktif 

24 

25 

26 

3 

5. menciptakan suasana 

kelas yang kondusif 

27 

28 

2 

3. Evaluasi  1. Sebagai tindak lanjut, 

siswa diberi tugas 

seperti membuat 

laporan, menjawab 

pertanyaan, dan 

mengulang kembali 

apa yang telah 

dipelajari 

29 

30 

31 

3 

2 a Faktor pendukung 

dalam penggunaan 

metode demonstrasi 

pada pembelajaran 

fiqih 

1. Tenaga 

pengajar 

1. Gaya dan suara guru 

dalam 

menyampaikan 

materi pelajaran 

32 

33 

2 

2. Sarana 

prasana 

1. Peralatan yang 

tersedia di sekolah 

34 

35 

2 

3. Waktu  1. Kemampuan guru 

fiqih dalam membagi 

waktu kapan 

dilakukannya 

demonstrasi, diskusi, 

mengajukan 

pertanyaan dan 

komentar 

26 

37 

2 

4. Jumlah 

siswa 

1. Berdasarkan jumlah 

siswa yang ada, 

apakah penggunaan 

metode demonstrasi 

dapat bejalan efektif 

38 

39 

2 

2 b Faktor penghambat 

dalam penggunaan 

metode demonstrasi 

dalam pembelajaran 

fiqih 

1. Peralatan  1. Alat peraga yang 

tidak lengkap untuk 

menunjang proses 

pembelajaran 

40 1 

2. Siswa  1. Tidak semua siswa 

minat untuk 

mengikuti 

pembelajaran fiqih 

41 1 

3. Suasana 

dalam 

kelas 

1. Suasana kelas tidak 

tertib saat 

demonstrasi 

berlangsung 

42 1 

3 Keberhasilan 

penggunaan metode 

demonstrasi dalam 

pembelajaran fiqih 

1. Pengaruh 

langkah-

langkah 

metode 

demonstr

1. Setelah siswa 

memperagakan 

perawatan jenazah di 

kelas, pengetahuan 

siswa akan 

43 1 
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asi 

terhadap 

siswa 

bertambah 

  2. Setelah siswa 

melakukan 

demonstrasi 

perawatan jenazah, 

siswa dapat 

mempraktekannya  

dengan lebih baik 

dari sebelumnya 

44 1 

   3. Penggunaan metode 

demonstrasi dalam 

pembelajaran fiqih 

pada materi 

perawatan jenazah 

sangat bermanfa’at 

untuk menambah 

pengetahuan dan 

pengalaman bagi 

siswa 

45 1 

Jumlah  45 

 

Tabel 4Kisi-kisi instrumen Efektivitas metode demonstrasi dalam 

pembelajaran fiqih pada siswa kelas IX di MTsN Ngemplak (wawancara 

terstruktur) untuk guru fiqih 

No  Pokok pertanyaan Sub pokok 

pertanyaan 

Indikator variabel/aspek 

yang diungkap 

No 

item 

juml

ah 

1 Langkah-langkah 

yang di gunakan 

dalam pelaksanaan 

metode 

demonstrasi pada 

pembelajaran fiqih 

1. Perencanaa

n 

1. Merumuskan tujuan 

yang jelas, baik dari 

kecakapan atau 

kegiatan untuk 

mencapai tujuan 

1 

2 

2 

2. Menetapkan garis-

garis besar langkah-

langkah demonstrasi 

yang akan 

dilaksanakan 

 

3 1 

3. Memperhitungkan 

waktu yang 

dibutuhkan 

4 1 

4. Selama demonstrasi 

berlangsung, guru 

hendaknya intropeksi 

diri 

5 

6 

7 

3 

5. Menetapkan rencana 8 2 
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penilaian terhadap 

kemampuan anak 

didik 

9 

2. Pelaksanaa

n 

1. memulai demonstrasi 

dengan menarik 

perhatian siswa 

10 1 

2. mengingat pokok-

pokok materi yang 

akan 

didemonstrasikan 

agar mencapai 

sasaran 

11 1 

3. memperhatikan 

keadaan siswa ketika 

melakukan 

demonstrasi 

12 1 

4. memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk aktif 

13 

14 

2 

5. menciptakan suasana 

kelas yang kondusif 

15 1 

3. Evaluasi  1. Sebagai tindak lanjut, 

siswa diberi tugas 

seperti membuat 

laporan, menjawab 

pertanyaan, dan 

mengulang kembali 

apa yang telah 

dipelajari 

16 1 

2 a Faktor pendukung 

dalam penggunaan 

metode demonstrasi 

pada pembelajaran 

fiqih 

1. Tenaga 

pengajar 

1. Gaya dan suara guru 

dalam 

menyampaikan 

materi pelajaran 

17 1 

2. Sarana 

prasana 

1. Peralatan yang 

tersedia di sekolah 

18 1 

3. Waktu  1. Kemampuan guru 

fiqih dalam membagi 

waktu kapan 

dilakukannya 

demonstrasi, diskusi, 

mengajukan 

pertanyaan dan 

komentar 

19 1 

4. Jumlah 

siswa 

2. Berdasarkan jumlah 

siswa yang ada, 

apakah penggunaan 

metode demonstrasi 

dapat bejalan efektif 

20 1 

2 b Faktor penghambat 

dalam penggunaan 

1. Peralatan  1. Alat peraga yang 

tidak lengkap untuk 

21 1 
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metode demonstrasi 

dalam pembelajaran 

fiqih 

menunjang proses 

pembelajaran 

2. Siswa  1. Tidak semua siswa 

minat untuk 

mengikuti 

pembelajaran fiqih 

22 1 

3. Suasana 

dalam 

kelas 

1. Suasana kelas tidak 

tertib saat 

demonstrasi 

berlangsung 

23 1 

3 Keberhasilan 

penggunaan metode 

demonstrasi dalam 

pembelajaran fiqih 

1. Pengaruh 

langkah-

langkah 

metode 

demonstr

asi 

terhadap 

siswa 

1. Setelah siswa 

memperagakan 

perawatan jenazah di 

kelas, pengetahuan 

siswa akan 

bertambah 

24 1 

 2. Setelah siswa 

melakukan 

demonstrasi 

perawatan jenazah, 

siswa dapat 

mempraktekannya  

dengan lebih baik 

dari sebelumnya 

25 1 

   3. Penggunaan metode 

demonstrasi dalam 

pembelajaran fiqih 

pada materi 

perawatan jenazah 

sangat bermanfa’at 

untuk menambah 

pengetahuan dan 

pengalaman bagi 

siswa 

26 1 

Jumlah  26 

 

G. Validitas dan Reliabilitas instrumen 

Hasil penelitian yang valid menurut Sugiyono (2012:121) adalah bila 

terdapat kesamaan dalam data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

tejadi pada obyek yang diteliti. Kalau dalam obyek berwarna merah, sedangkan 

data yang terkumpul memberikan warna putih, maka hasil penelitian tidak valid. 
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Sedangkan hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam 

waktu yang berbeda. Kalau kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok 

juga berwarna merah 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis 

untuk mencari data lapangan adalah teknik : 

1) Observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai 

pengamat independen. 

2) Wawancara terstruktur, yaitu cara pengumpulan data melalui wawancara 

langsung dengan guru Fiqih dengan cara terlebih dahulu penulis 

mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan. 

3) Angket, yaitu sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi dari responden. Untuk mendapatkan data 

tersebut, maka penulis menyebarkan angket kepada seluruh sample untuk 

diisi yang kemudian hasilnya dianalisis. Dalam penelitian ini angket yang 

digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang disajikan dengan 

serangkaian alternatif jawaban, sedangkan responden cukup memberi 

tanda silang, melingkar, atau mencentang. Penulis menyebarkan angket 

karena dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh data mengenai 

seberapa tinggi efektivitas metode demonstrasi pada pembelajaran Fiqih 

pada siswa-siswi kelas IX di MTsN Ngemplak.  

 

I. TEKNIK ANALISIS DATA 

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis mengolah hasil wawancara 

dan observasi dengan mendeskripsikannya, kemudian menganalisis dan 

menyimpulkannya. Kemudian data yang diperoleh dari angket, diseleksi dan 

disusun. Setelah itu data-data diklasifikasikan lalu dilakukan analisis data. Dalam 

hal ini jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang kemudian diubah 

menjadi data kuantitatif dengan meggunakan rumus statistik. 
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Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah distribusi 

frekuensi menurut R Pratino dan M Idrus (2009:15) sebagai berikut: 

P  
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P = Angka Presentase  

F = Frekuensi yang sedang di cari presentasenya 

N = Jumlah frekuansi (banyaknya individu/Responden) 

Data yang didapat dari setiap item pertanyaan akan dibuat satu tabelyang 

didalamnya langsung dibuat frekuensi dan presentase, setelah itu 

penulismenganalisa dan menginterpretasikan data tersebut. Dengan demikian, 

akan diketahui hasil penelitian ini secara pasti danbenar sesuai dengan rumusan 

penelitian yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


