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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan  Penelitian 

Rancangan dari penelitian ini menggunakan metode eksperimen jenis 

Quasi Eksperimental (eksperimen semu). Bentuk eksperimen semu 

merupakan pengembangan dari eksperimen murni, yang sulit dilaksanakan. 

Kelas ini mempunyai kelas kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Kuasi eksperimen digunakan karena pada kenyataannya sulit 

untuk mendapatkan kelas kontrol yang digunakan untuk peneltian.
24

 

Studi eksperimen ini dilakukan terhadap dua kelompok siswa yang 

terdiri dari dua kelas. Dua kelompok siswa ini diberikan perlakuan yang 

berbeda tetapi pemberian materi pembelajaran yang sama. Untuk kelompok 

kontrol melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

dan tidak menggunakan media pembelajaran video sebagai proses 

pembelajaran, sedangkan kelas eksperimen menggunakan media 

pembelajaran video dalam proses pembelajaran. Selanjutnya untuk mengukur 

hasil belajar antara dua kelompok siswa  adalah sama yaitu dengan tes akhir 

(post-test). 
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Dalam eksperimen semu, ada dua bentuk desain yang digunakan, 

yaitu Time-Series Desaign dan Nonequivalent Control Group Desaign.
25

 

Dalam penelitian ini menggunakan desain yang kedua, yaitu Nonequivalent 

Control Group Desaign. Berikut ini adalah desain penelitian eksperimen 

semu: 

 

 

Keterangan: 

O1 : kelas eksperimen sebelum diberi perlakuan (pre-test) 

O2 : kelas eksperimen sesuah diberi perlakuan (post-test) 

O3 : kelas kontrol sebelum diberi perlakuan (pre-test) 

O4 : kelas kontrol sesudah diberi perlakuan (post-test) 

X   : pemberian perlakuan (treatment) 

Berdasarkan gambar diatas terdapat tiga tahap yang dilaksanakan 

dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Pre-test (test sebelum diberi perlakuan) 

Sebelum diberikan perlakuan (treatment), kedua kelas diberikan tes 

awal, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan kelas tersebut sebelum 
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diberi perlakuan. Apabila tes awal perbedaan hasil tes kedua kelas tidak 

jauh berbeda maka dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pemberian 

perlakuan. 

2. Treatment (pemberian perlakuan) 

Peneliti memberikan perlakuan pada kelas eksperimen sesuai 

dengan perlakuan yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan untuk kelas 

kontrol tidak diberikan perlakuan. 

3. Post-test (tes akhir) 

Peneliti melakukan tes kembali, yaitu tes akhir. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian perlakuan terhadap 

eksperimen. Tes ini diberikan pada kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dan hasil yang didapat akan dibandigkan dengan hasil yang 

didapat pada waktu tes awal (pre-test). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
26

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTs. 

Raudlatut Thalabah yang berjumlah 88 orang siswa. Akan tetapi dalam 

penelitian ini hanya mengambil dua kelas saja sebagai penelitian yaitu, 
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kelas VII A yang berjumlah 30 orang siswa sebagai kelas kontrol dan 

kelas VII B yang berjumlah 30 orang siswa sebagai kelas eksperimen. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
27

 Adapun teknik pengambilan sampel yang 

digunkaan ialah teknik probability berupa simpel random sampling. 

Dalam teknik tersebut semua objek dari populasi dianggap sama. Sehingga 

peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk dijadikan 

sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Cara ini dilakukan apabila 

populasi dianggap homogen.
28

 

Dalam penelitian ini rumus penentuan jumlah sampel adalah rumus 

Issac dan Michel. Untuk mempermudah ketika menentukan besarnya 

sampel, berikut ini disajikan tabel yang menyajikan jumlah populasi, 

jumlah sampel sebagai aplikasi rumus Issac dan Michael. 
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Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi Tertentu dengan Taraf Kesalahan 

5% Dengan Menggunakan Tabel Issac Dan Michel 
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Berdasarkan tabel diatas, berdasarkan jumlah populasi sebanyak 88 

siswa pada tingkat kelas VII diperoleh jumlah sampel sebanyak 72 siswa 

sebagai responden. Namun dari pihak sekolah ternyata telah menyediakan 

dua kelas yakni kelas VII A dan kelas VII B. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
29

 Dalam penelitian ini 

ada dua variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat 

(dependent). Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. 

Maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yakni: 

1. Variabel bebas adalah video pembelajaran. 

2. Variabel terikat adalah hasil belajar Fiqih bab Thaharah kelas VII MTs. 

Raudlatut Thalabah. 

D. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik penelitian, diantaranya 

sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.
30

 Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan observasi dengan menggunakan observasi tidak terstruktur, 

yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis, tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-

rambu pengamatan.
31

 

Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung dan sebagai pendukung 

perhitungan hasil belajar Fiqih bab Thaharah yang dilakukan dengan tes. 

Observasi dilakukan untuk melihat kebenaran perlakuan yang diberikan 

oleh guru, yang disesuaikan dengan RPP yang digunakan. Apakah guru 

sudah melaksanakan tahapan pembelajaran dengan urut dan benar sesuai 

dengan RPP, seperti melakukan apersepsi untuk memotivasi siswa, 

menyampaikan materi dengan media, mengawasi kerja kelompok siswa 

saat mengerjakan LKS sampai dengan tahap akhir yaitu menyimpulkan 

hasil pembelajaran. 

2. Tes  

Teknik tes dalam penelitian ini adalah melakukan tes hasil belajar 

sebanyak dua kali, yaitu sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dan 

setelah diberikan perlakuan (post-test). Tes yang diberikan berupa soal 
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pilihan ganda. Soal yang diberikan pada pre-test dan post-test merupakan 

soal yang sama, hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya 

pengaruh perbedaan kualitas instrumen dari perubahan pengetahuan dan 

pemahaman siswa setelah adanya perlakuan. Tes ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh video pembelajaran terhadap hasil belajar Fiqih bab 

Thaharah setelah adanya perlakuan pada kelas eksperimen. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa instrumen untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan adalah: 

1. Tes Hasil Belajar 

Tes dilakukan untuk mendapatkan daftar hasil belajar Fiqih 

sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Soal tes 

diberikan kepada peserta didik baik kepada kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol. Kemudian akan didapatkan data rata-rata kelas antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan dan 

sesudah diberikan perlakuan. 

Tes berupa tes individu berbentuk pilihan ganda. Sebelum 

menyusun tes terlebih dahulu menyusun kisi-kisi soal yang disesuaikan 

dengan materi, kompetensi inti, kompetensi dasar serta indikator. 

Beberapa indikator dikembangkan menjadi butir soal dan akan divalidasi 

oleh guru mata pelajaran. 
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F. Analisis Instrumen 

1. Uji Validitas Data 

Validitas merupakan hasil dari suatu pengukuran yang 

menggambarkan segi atau aspek yang diukur. Instrumen yang valid 

apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk menguji 

validitas instrumen dapat digunakan pendapat para ahli (expert 

judgement). Setelah instrumen dikontruksi tentang aspek-aspek yang akan 

diukur dengan berdasarkan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ahli.
32

 Untuk pengukuran validitas instrumen 

digunakan rumus koefisien korelasi Product Moment dengan rumus yang 

dikemukakan oleh Pearson, sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

rxy  : Koefisien korelasi antara X dan Y 

N  : Banyaknya subjek 

ΣX: Jumlah skor tiap butir 

 ΣY : Jumlah skor total 

ΣXY: Jumlah perkalian X dan Y 

ΣX
2
 : Jumlah kuadrat nilai X 

ΣY
2 

: Jumlah kuadrat nilai Y 
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Hasil perhitungan rxy selanjutnya dibandingkan dengan nilai r tabel 

dengan taraf signifikansi sebesar 5% guna mengetahui valid dan tidaknya 

instrumen yang digunakan. Apabila rxy lebih besar atau sama dengan r 

tabel maka instrumen yang digunakan dinyatakan valid. Jika nilai rxy lebih 

kecil dari r tabel, mak isntrumen yang digunakan dinyatakan tidak valid. 

Isntrumen yang tidak valid tidak digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. 

2. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang reliabel adalah apabila 

instrumen selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada 

kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. 

Untuk mengukur reliabilitas suatu isntrumen dapat menggunakan 

beberapa rumus. Dalam penelitian ini menggunakan rumus K – R 20. 

Adapaun rumus K – R 20 adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

V = varians total 

P = banyaknya subjek yang skornya 1 / N 
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Q = proporsi subjek yang mendapat skor 0 (q = 1 -p) 

Perhitungan uji reliabiltas dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan SPSS 22. Indeks reliabilitas berkisar dari 0-1. Semakin mendekati 

angka 1 maka tingkat reliabilitas instrumen yang digunakan semakin baik. 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data, mentabulasi data, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
33

 Dalam 

penelitian ini terdapat data tes dan non tes yang harus dianalisis. 

1. Analisis Data Tes 

Analisis data tes, dilakukan dua tahapan, yaitu uji prasyarat analisis 

dan uji hipotesis. 

a. Uji Prasyarat Analisis Data Tes 

Sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan beberapa uji 

prasyarat statistik untuk menentukan rumus statistik yang akan 

digunakan dalam uji hipotesis tersebut. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Teknik yang digunakan 

untuk uji normalitas adalah uji Kolmogrov-Smirnow dengan 
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bantuan aplikasi SPSS versi 25. Apabila data yang dianalisis 

berdistribusi normal maka peneliti boleh menggunakan teknik 

statistik parametrik, namun apabila data yang dimiliki tidak 

berdistribusi normal maka harus menggunakan teknik statistik non-

parametrik. 

a) Uji Prasyarat Normalitas Kolmogrov-Smirnov 

Sebelum data analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan pada 

masing-masing variabel yaitu pengaruh video pembelajaran 

dan hasil belajar. Perhitungan menggunakan analisis 

Kolmogrov-Smirnov. Dengan ketentuan, apabila nilai Sig. lebih 

besar dari 0,05 pada taraf signifikansi α = 0.05, maka data 

dikatakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian 

normalitas maka diperoleh hasil sebagai berikut,    

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan 

antara dua keadaan atau populasi. Uji homogenitas dilakukan 

dengan melihat keadaan kehomogenenan populasi. Pengujian 

homogenitas ini mengasumsikan bahwa skor setiap variabel 

memiliki varians yang homogen. Uji homogenitas dapat diuji 

dengan uji Fisher, dengan rumu3s:
34
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Dimana 

 

  Keterangan: 

  S1 : Standart deviasi data kelompok eksperimen 

S2  : Standart deviasi data kelompok kontrol 

Penentuan kategori uji homogenitas berdasarkan uji Fisher 

didasarkan pada tabel 3.2 dibawah ini: 

Tabel 3. 2 Kategori Uji Homogenitas 

Rentang Nilai F Kategori 

F hitung< Ftabel Data dinyatakan homogen 

Fhitung >F tabel Data dinyatakan tidak homogen 

 

Namun, dalam penelitian ini ujian homogenitas didapat 

melalui program SPSS 22. Uji homogenitas data menggunakan test 

of homogenity of variance. Untuk mengetahui signifikansi atau 

tidak, lihat pada kolom sig. Pada kolom tersebut terdapat bilangan 

yang menunjukkan signifikansi yang diperoleh. Jika signifikansi 

yang diperoleh > α (0,05), maka varians sampel homogen. 

Sedangkan jika signifikansi yang diperoleh < α (0,05), maka 

varians tidak homogen. 
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b. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh 

penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar. Pengujian 

hipotesis yang akan digunakan haruslah sesuai dengan asumsi-asumsi 

seperti distribusi dan varians data. Sebelum melakukan uji hipotesis, 

diharuskan melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu, 

karena hasil kedua uji tersebut yang akan menentukan rumus uji 

hipotesis yang akan digunakan. Akan ada beberapa kondisi yang 

dihasilkan setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas. Berikut 

ini beberapa kondisi asumsi distribusi dan kehomogenan varians serta 

uji hipotesis yang harus digunakan. 

1) Data terdistribusi normal dan variansnya sama 

Untuk data terdistribusi normal dan varians datanya sama, 

maka pengujian hipotesis dengan analisis tes statistik parametrik 

uji-t. secara matematis dirumuskan sebagai berikut:
35

 

 

Dimana  

 

Keterangan: 

X1 = rata-rata data kelompok eksperimen 
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X2  = rata-rata data kelompok kontrol 

dsg = standart deviasi gabungan data kedua kelompok 

S1 = standart deviasi data kelompok eksperimen 

S2  = standart deviasi data kelompok kontrol 

n1 = jumlah data kelompok eksperimen 

n2 = jumlah data kelompok kontrol 

2) Data terdistribusi normal dan variansnya berbeda 

Untuk data yang terdistribusi normal dan varians datanya 

berbeda, maka pengujian hipotesis dengan analisis tes statistik 

nonparametrik. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:
36

 

 

Keterangan: 

 X1 = rata-rata data kelompok 1 

 X2  = rata-rata data kelompok 2 

 S1
2
 = varians kelompok 1 

 S2
2
 = varians kelompok 2 

 n1 = jumlah anggota kelompok 1 

 n2  = jumlah anggota kelompok 2 

c. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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Ho : µA = µB 

Ha :  µA > µB 

  Keterangan: 

Ho : Hipotesis nol, penggunaan video pembelajaran tidak 

berpengaruh terhadap hasil belajar Fiqih bab thaharah. 

Ha : Hipotesis alternaltif, penggunaan video pembelajaran 

berpengaruh terhadap hasil belajar Fiqih bab thaharah. 

µA : Nilai rata-rata hasil belajar yang telah diajarkan dengan  

menggunakan video pembelajaran. 

µB : Nilai rata-rata hasil belajar yang telah diajarkan dengan 

pembelajaran konvensional. 

 

 


