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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Desain penelitian adalah tahapan yang diperlukan dalam melakukan 

penelitian, untuk memudahkan dan membuat penelitian secara sistematis. Desain 

penelitian berupa gambaran secara umun tentang rancangan yang digunakan 

dalam melakukan penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan desain penelitian deskriptif atau metode deskriptif, dengan 

pendekatan kuantitatif. Desain deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran 

tentang hasil analisis penguasaan pengetahuan remaja setelah mengikuti 

penyuluhan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam Ekskul PIK R di SMPN 

39 Bandung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. 

 

B. Tempat Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di SMPN 39 Bandung, Jl. Holis No. 439 Bandung 

40223 Telp. (022) 5406684. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik yang aktif mengikuti 

ektrakulikuler PIK R SMPN 39 Bandung dari kelas VII dan kelas VIII yang 

berjumlah 30 peserta didik. Jumlah responden untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Sebaran Peserta Didik Dalam Kelas 

 

No. Kelas Jumlah Peserta Didik 

1. VII 18 

2. VIII 12 

Jumlah 30 
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2. Sampel  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan 

populasi. Total sampling digunakan karena jumlah populasi kurang dari 100 

sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian 30 peserta didik yang merupakan siswa yang aktif dalam 

kegiatan Ekskul PIK R di SMPN 39 Bandung. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar 

soal atau daftar pertanyaan dengan teknik tes. Tes ditujukan untuk mengumpulkan 

data mengenai kemampuan kognitif pada aspek penguasaan pengetahuan, 

pemahaman, dan penerapan. Tes yang dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan 

data mengenai analisis penguasaan pengetahuan siswa setelah mengikuti 

penyuluhan pendewasaan usia perkawinan (PUP) dalam Ekskul PIK R di SMPN 

39 Bandung.  

Lembar soal atau daftar pertanyaan ini berbentuk pilihan ganda dengan empat 

(4) pilihan yaitu a, b, c,dan d, dengan jumlah soal 26 butir. Responden hanya akan 

memilih salah satu alternatif jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada 

yang paling sesuai dengan pendapatnya dan pengetahuannya. Pada penskoran 

dalam tes pilihan ganda ini apabila jawaban benar maka diberi skor 1 (satu) 

perbutir soal, jika jawaban salah diberi skor 0 (nol). 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah urutan penelitian yang 

dilakukan selama penelitian dari awal sampai berakhirnya penelitian. Prosedur 

dalam penelitain ini terbagai atas tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, sampai tahap akhir penelitian yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 
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Tahap yang dilakukan pada persiapan penelitian yaitu: 

a. Pengamatan lapangan 

b. Pemilihan masalah dan perumusan masalah 

c. Penyusunan proposal judul skripsi 

d. Seminar proposal 

e. Pengajuan dosen pembimbing 

f. Proses bimbingan BAB I, BAB II, dan BAB III 

g. Penyusunan kisi-kisi instrumen  

h. Pengajuan Desain Skripsi Seminar I 

i. Seminar I  

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah melakukan seminar I dan hasil perbaikan 

desain skripsi berdasarkan masukan dari dosen partisipan disetujui. Maka 

dilaksanakan tahap pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Penyebaran instrumen penelitian berupa lembar soal 

b. Pengumpulan dan pemberian skor hasil tes 

c. Pengecekan data dan pengolahan data penelitian 

d. Penyusunan draf skripsi Seminar II 

e. Seminar II 

3. Tahap Penyelesaian Akhir 

Tahap penyelesaian akhir ini dilakukan setelah melakukan perbaikan  draft 

skripsi hasil seminar II, dan telah disetujui sehingga dapat dijadikan bahan ujian 

sidang. 

 

F. Analisis Data Penelitian 

Analisis data bertujuan untuk mengolah data mentah dari hasil pengukuran 

menjadi data yang dapat diimplementasikan, sehingga dapat memberikan arahan 

untuk mengkaji lebih lanjut. Prosedur atau langkah yang harus ditempuh dalam 

analisis data adalah: 

1. Uji Validitas instrumen penelitian, instrumen dapat dikatakan valid bila 
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Hanya butir soal yang valid saja yang digunakan dalam instrumen penelitian 

sehingga butir soal yang tidak valid, tidak akan digunakan sebagai instrumen 

dalam penelitian. 

2. Mengumpulkan serta melakukan pengecekan jumlah lembar jawaban hasil tes. 

3. Menghitung dan memberikan skor terhadap lembar jawaban dengan 

menghitung jumlah benar dan mengalikan dengan bobot dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tabulasi data bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai frekuensi 

dalam setiap item yang di jawab oleh responden. 

5. Setelah pemberian skor lalu data dikategorikan melalui kategori rentang nilai 

dengan rumus rentang skor sebagai berikut: 

 

              
                            

             
 

 

6. Menghitung persentase data dari jawaban tes 

yang disebarkan kepada responden dengan 

perhitungan statistik sederhana, rumus 

persentase yang digunakan mengacu pada pendapat Ali (1998, hlm. 184) 

sebagai berikut: 

Keterangan: 

P  : Persentase (jumlah persentase yang dicari) 

f : Frekuensi jawaban responden 

n : jumlah soal 

𝑃  
𝑓

𝑛
× 100% 

 

a. 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡   
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

b. 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑆𝑜𝑎𝑙× 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡  

c. 𝑆𝑘𝑜𝑟  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎  𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 

d. 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘 𝑖𝑟  
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
× 100 
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100%  : Bilangan tetap 

 

7. Data yang telah dipersentasekan kemudian dianalisis dengan menggunakan 

kriteria berdasarkan batasan-batasan sebagaimana dikemukakan oleh Ali 

(1998, hlm. 184), yaitu: 

100%  = Seluruhnya 

76% - 99% = Sebagian besar 
51% - 75% = Lebih dari setengahnya 

50%  = Setengahnya 
26% - 49% = Kurang dari setengahnya 

1% - 25%  = Sebagian kecil 

0%   = Tidak seorangpun 
8. Persentase data tersebut kemudian dikonversikan pada kriteria tingkat 

penguasaan keterampilan dasar mengajar dengan mengacu pada pendapat Ali 

(1998, hlm. 184), yaitu: 

81% - 100% = Sangat tinggi 

61% - 80% = Tinggi 
41% - 60% = Cukup tinggi 
21% - 40% = Kurang 

0% - 20%  = Sangat Kurang 
9. Setelah data di konversikan pada kriteria tingkat penguasaan, lalu dicari rata-

rata skor yang tes penguasaan pengetahuan dengan menggunakan rumus yang 

mengacu pada pendapat Sudjana (2005, hlm. 109) sebagai berikut: 

   
∑ 

 
 

Keterangan: 

X : Rata-rata 

∑  : Jumlah seluruh skor  

N : Jumlah Responden 

 


