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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian  

 Tujuan penelitian ini bertujuan untuk  menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe investigasi pada mata pelajaran  PAI untuk 

meningkatkan proses pembelajaran di kelas XI SMA Pekanbaru. Metode 

penelitian yang digunakan adalah  research and development (R&D). 

Penelitian dan Pengembangan  merupakan suatu metode  untuk 

mengembangkan sebuah produk berupa model pembelajaran guna memenuhi 

kepentingan kegiatan PAI. Sukmadinata, 2009, hlm. 57) menyatakan bahwa 

dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan dapat digunakan 

untuk mengembangkan buku, modul, media pembelajaran, instrument 

evaluasi, model-model kurikulum, pembelajaran, evaluasi, pengawasan, 

pembinaan staf, dan lain-lain.  

Brog and Gall (1989, hlm.  782), mendefinisikan bahwa educational 

research and development is a process used and validate education product. 

Sementara menurut sugiono menyatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan (research and development) adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Brog and Gall (1989, hlm. 784-785), langkah-

langkah metode eksperimen adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian dan pengumpulan data (Research andinformationcollecting). 

Melipui pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil 

dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. 

2. Perencanaan / Planning. Menyusun rencana penelitian, mencakup 

kemampuan-kemamuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, 

rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, langkah-



 

 

 

56 

 

 
Andi Murniati, 2017 
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GRUP INVESTIGASI UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH 
MENENGAH ATAS PEKANBARU PROVINSI RIAU 
Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

langkah penelitian, pengujian dalan lingkup terbatas. 

3. Pengembangan produk Awal (develop prelimeary from of product). 

Mencakup kegiatan pengembangan bentuk sebuah produk model 

pembelajran yang akan diuji cobakan, termasuk sarana/fasilitas, bahan/ 

materi, instrumen penilaian dan lain-lain yang diperlukan untuk uji coba 

produk.. 

4. Uji coba Pendahuluan (Prelimenary FIeld Testing), kegiatan uji coba 

lapangan produk awal yang dilakukan dalam skala terbatas. Pada tahap ini 

data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan angket, kemudian 

data tersebut dianalisis untuk menemukan berbagai kekurangan atau 

kelemahannya. 

5. Revisi untuk menghasilkan Produk utama (Main Product Revision.). 

Merupakan tahap penyempurnaan atau perbaikan prototype produk yang 

sudah diujicobakan di awal. Perbaikan atau revisi draf model yang 

didasarkan pada hasil uji coba awal. Yang disebut produk utama yang siap 

diujicobakan kembai pada skala yang lebih luas.  

6. Ujicoba Utama (Main field testing). Menyempurnakan model produk hasil 

uji coba yang didasarkan pada masukan berupa saran-saran dari hasil uji 

awal di lapangan. Dan pada tahap ini untuk memperoleh satu evaluasi 

kualitatif dari produk pendidikan yang baru, sehingga model produk 

menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pengembangan model produk. 

7. Revisi untuk menghasilkan produk (operational productrevision). 

Langkah yang ditempuh untuk merevisi produk yang telah diuji cobakan 

pada skala yang lebih luas, sehingga diperoleh produk hipotesis yang siap 

difalidasi. 

8.  Uji coba operasional (Operational Field Testing), kegiatan ujicoba 

operasional, kegiatan ini dilakukan untuk menguji validasi produk 

hipotesis. Uji coba lapangan di sini dapat dilakukan dengan menggunakan 
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metode penelitian ekperimen. Pada tahap ini, baik sebelum mau pun 

sesudah pemberian perlakuan (treatment), data dari subyek penelitian pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dikumpul secara kuantitatif, 

hasilnya dievaluasi dan dibandingkan untuk melihat kelebihan dan 

kelemahannya serta untuk mengkaji apakah produk model pembelajaran 

yang dikembangkan cukup efektif.  

9. Revisi Produk akhir (Final Product Revision), merupakan tahap revisi 

akhir terhadap produk (model pembelajaran) yang dihasilkan, sehingga 

diperoleh produk yakni model pembelajaran yang siap didesiminasikan. 

Revisi ini dilakukan berdasarkan msukan hasil uji coba lapangan 

operasional pada tahap 8.  

10. Desiminasi dan penerapan (Dessemination and Implementation),  pada 

langkah ini melaporkan produk (pengembangan pembelajaran yang telah 

dihasilkan pada pertemuan ilmiah serta dipublikasikan melalui jurnal 

ilmiah. 

Dari 10 langkah research and development yang dikembangkan oleh 

Borg dan Gall diatas, hanya tujuh langkah yang diadaptasikan pada penelitian 

ini, yakni langkah kesatu sampai dengan langkah ketujuh. Ketujuh langkah 

tersebut di sederhanakan menjadi tiga langkah utama, : (1) studi awal; (2) 

perencanaan dan pengembangan model; (3) pengujian model (Sukmadinata, 

2008, hlm. 189), dengan uraian sebagai berikut. 

Pertama, studi pendahuluan (pre survey).  Pada tahap studi 

pendahuluan ini peneliti  melakukan persiapan untuk pengembangan sebuah 

model pembelajaran. Ketiga tahap yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut.   

1. Tahap studi kepustakaan. Pada tahapan ini, peneliti melakukan kajian 

untuk menelaah konsep dan teori yang berkenaan model pembelajaran PAI 

dengan berbagai pendekatannya, karakteristik pengajaran PAI dan 

karakteristik peserta didik SMA. Konsep dan teori tersebut dikaji  melalui  
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buku, hasil penelitian, artikel,  makalah, dan sumber-sumber lainnya yang 

berkaitan.  

2. Tahap survei lapangan. Pada tahap ini, peneliti  mengumpulkan data 

berkenaan dengan  kondisi pembelajaran PAI di Pekanbaru. Fokus utama 

dalam survey ini adalah bagaimana pengembangan diri  guru PAI, 

bagaimana desain dan implementasi pembelajaran PAI saat ini, bagaimana 

pemahamandan minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran PAI, 

bagaimana kemampuan dan  kinerja guru PAI dan pemanfaatan berbagai 

sumber belajar yang mendukung peningkatan pemahaman (understanding) 

dan minat belajar peserta didik dalam mata pelajaran PAI. Pengumpulan 

data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, pengamatan dan 

angket.  

Kedua, perencanaan dan pengembangan model pembelajaran, pada tahap 

ini hal yang peneliti lakukan sebagai berikut. 

1. Tahap penyusunan draft pengembangan. Berangkat dari hasil survey dan 

studi kepustakaan tersebut, maka peneliti melakukan penyusunan draft 

pengembangan. Hasil yang peneliti harapkan dari tahap ini adalah 

tersusunnya sebuah draft model pengembangan yang berisikan model 

pembelajaran PAI yang dapat meningkatkan kualitas proses yang berkaitan 

dengan keaktifan peserta didik kelas XI SMA dalam mata pelajaran PAI.   

2. Draf model ini kemudian direview dalam sebuah pertemuan dengan para 

ahli dalam bidang yang akan dikembangkan dalam hal ini para promotor. 

Hasil review ini kemudian dijadikan dasar untuk melakukan 

penyempurnaan draft model yang siap untuk diuji cobakan secara terbatas.  

3. Pengujian model pembelajaran. Setelah melakukan perbaikan atas hasil uji 

validasi dengan para ahli dalam bidang yang dikembangkan melalui 

seminar proposal, maka draft model hasil perbaikan tersebut diuji cobakan. 

Ada tiga tahap dalam proses pengembangan model pembelajaran dalam 
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penelitian ini yaitu  tahap uji coba terbatas, tahap uji coba luas, dan tahap uji 

validasi. 
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coba di mulai,  peneliti mengundang  para guru mata pelajaran  PAI  untuk  menyusun  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  dengan mengikuti format  yang berlaku di 

sekolah  tetapi  skenario  pembelajarannya harus mengikuti acuan draft  model yang 

dikembangkan oleh peneliti.  Selama uji coba ini,  peneliti melakukan  pengamatan,  

pencatatan  dan pertemuan  dengan  guru setiap  pertemuan selesai.   Hasil pencatatan,  

pengamatan dan pertemuan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk  melakukan 

perbaikan draft model secara terus menerus hingga ditemukan model yang ideal. 

Tahap kedua  adalah uji coba luas.  Uji coba  luas ini  peneliti  lakukan dengan 

melibatkan 2 SMA. Uji coba luas ini juga  bertujuan  untuk proses pengembangan 

model pembelajaran yang diinginkan. SMA yang ditetapkan sebagai lokasi uji coba 

luas tersebut ditentukan dengan menggunakan purposivesampling, yaitu SMA Negeri 

4 dan SMA Negeri 11.  

Tahap ketiga adalah uji validasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan 

pengujian keampuhan model pembelajaran yang dikembangkan berupa model 

pembelajaran PAI untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran PAI di SMA 

Pekanbaru. 

Setelah dilakukan uji validasi yang menghasilkan produk baru yang dapat 

dipraktikkan  pada sekolah dengan level yang yang berbeda, langkah disseminasi 

tidak perlu dilakukan dalam penelitian ini, karena langkah ini tidak menjadi tujuan 

dalam penelitian ini.  

Atas dasar langkah-langkah yang dikembangkan oleh Borg and Gall, 

berdasarkan hasil studi pendahuluan (langkah 1) kemudian disusun suatu 

perencanaan (langkah 2) dan uji kemungkinan dalam skala kecil. Langkah 

berikutnya adalah pengembangan produk (langkah 3). Hasilnya diuji coba dan 

dilakukan revisi sampai mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan (langkah 4 dan 5). 

Dalam pelaksanaan penelitian ini akan dibatasi hanya sampai dengan 

langkah tujuh (7) yaitu dihasilkannya model setelah mengalami dua kali uji 
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lapangan (langkah 4 dan langkah 6). Untuk lebih jelasnya prosedur penelitian 

pengembangan model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses yang 

berkaitan dengan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran PAI. 

B. Lokasi dan Subjek penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada SMA yang terdapat di Kota Pekanbaru. 

Mengingat penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan 

(research and development). Subjek penelitiannya terdiri dari siswa dan guru 

agama PAI kelas XI, lokasi penelitian adalah SMA di kota Pekanbaru yang dipilh 

secara purposive sampling dengan teknik pengambilan sampel yang lebih 

mengutamakan tujuan penelitian atau pertimbangan-pertimbangan penelitian 

daripada sifat populasinya, sehinga subjek penelitian ini hanya lima Sekolah 

Menengah Atas (SMA), kelima SMA itu yang dimaksud digambarkan pada tabel 

3.1 berikut ini.  

Tabel 3.1. 

Lokasi Penelitian  

No  Lokasi Penelitian  Akreditasi  

1 SMA Negeri 4 A 

2 SMA Negeri 9 A 

3 SMA Negeri 10 A 

4 SMA Negeri 11 A 

 

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka penelitian ini 

menggunakan penelitian sampel. Menurut John W. Creswell (2008, hlm. 393). 

…select and study a sample from a population and generalize results from sample 

to the population (penelitian yang memilih dan meneliti sebuh sampel dari 

populasi dan menggeneralisasi hasil dari sampel tersebut untuk seluruh populasi). 

Yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu berapa populasinya, bagaimana 

teknik pengambilan sampel dan berapa sampelnya dengan keempat jenis kegiatan 
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penelitian, yaitu 1) pra-survey, 2) uji coba terbatas, 3) uji coba luas dan 4) uji 

validasi model. 

Pada studi pendahuluan atau pra-survei, peneliti menggunakan 

stratifiedcluster random sampling, yaitu dengan penarikan sample ini didasarkan 

pada gugus atau klaster. Asumsinya, individu adalah bagian klaster tertentu, 

langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi klaster atau satuan 

dimana individu menjadi anggota dalam klaster. Semua klaster yang ada dalam 

populasi harus bisa diidentifikasi. Seteah klaster diambil, disusun kerangka 

sampel berupa daftar nama individu yang menjadi anggota klaster terpilih. Setelah 

daftar dapat disusun baru dilakukan penarikan responden seperti dalam sampel 

acak, (Eriyanto:1999, hlm. 260).  

Pada study pendahuluan, peneliti menetapkan seluruh guru PAI di kelas XI 

menjadi subjek penelitian, sementara 25% dari populasi siswa kelas XI SMA Kota 

Pekanbaru tahun ajaran 2014/2015.  

Subyek penelitian ini ditentukan pada kelas XI dengan alasan bahwa kelas 

ini:  a) tidak sedang menghadapi ujian nasional (UN) yang secara psikologis 

memberikan pengaruh pada prilaku belajar dan prilaku sosialnya. b) siswa di  

kelas ini telah menerima atau menggunakan kurikulum 2013 sejak dari kels satu. 

c) siswa di kelas ini dianggap telah memiliki pengetahuan dasar tentang PAI, d) 

siswa di kelas ini telah memiliki kemampuan untuk melakukan diskusi dan 

investigasi atau penyelidikan secara mendalam terhadap suatu permasalahan. 

Lokasi penelitian uji coba terbatas ditentukan di SMA N 9 secara purposive 

sampling, dengan pertimbangan,bahwa: 1) kelas XI memiliki lokal paralel,  2) 

sekolah tersebut berada di tempat yang stategis yang memudahkan peneliti untuk 

mencapai dalam waktu yang singkat, 3) pihak sekolah sangat antusias melakukan 

invosi-inovasi pembelajaran, hal ini menjadi modal kekuatan bagi peneliti.  

Tabel 3.2.  

Responden sebagai Subjek Penelitian Uji Terbatas 
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No Nama Sekolah  Akreditasi  

1 SMA N 9 A 

Jml 1 SMA   

 

Lokasi penelitian Uji coba luas, berada pada dua sekolah,  yang berlokasi di 

SMA N 4 dan SMA 5. Lokasi penelitian uji luas ditunjukkan pada tabel 3.3 

berikut ini.  

 

 

 

 

Tabel 3.3. 

Responden sebagai Subjek Penelitian Uji Luas  

No Nama Sekolah  Akreditasi  

1 SMA N 4 A 

 SMA N 11 B 

Jml 2 SMA   

 

Selanjutnya pada pengembangan model (uji validasi model pembelajaran 

berlokasi pada  SMA N 9 dan SMA 10, dalam penelitian dilakukan pengujian 

keampuhan model pembelajarn yang dikembangkan berupa model pembelajaran 

kooperatif dengan tipe investigasi  pada mata pelajaran PAI di kelas XI. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunkan metode eksperimental kuasi yang 

menggunakan dua kelompok sampel yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. (Sukmadinata, 2008, hlm. 207) menyebutkannya dengan istilah desain 

kelompok control pra-tes-pasca-tes berpasangan (matching pretest-posttest 

control group design).     

Tabel 3.4. 

Responden sebagai Subjek Penelitian Uji Validasi 

No Nama Sekolah  Akreditasi  
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1 SMA N 9 A 

 SMA 10 A 

Jml 2 SMA   

 

Jumlah sekolah kelompok eksperimen sama dengan jumlah sekolah kontrol, 

demikian pun kategori sekoah kontrol sama dengan kategori sekolah eksperimen, 

kesamaan yang lain adalah status sekolah, latar belakang pendidikan guru, sarana 

dan faslitas yang dimiliki seriap sekolah. Atas dasar ini, diarahkan masing-masing 

kelompok sama atau setara sehingga memenuhi syarat untuk berpasangan.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

observasi, wawancara, angket, tes dan studi dokemetasi. Pada studi pendahuluan 

(pre-survey) peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, angket dan studi 

dokumentasi. Sementara pada tahap pengembangan model (development model) 

dan uji validasi, selain menggunakan observasi, wawancara, peneliti juga 

menggunakan teknik tes keaktifan siswa. 

Observasi digunakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap responden. Untuk meliput data  tentang perilaku individu atau proses 

terjadinya sesuatu yang dapat diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun 

dalam situasi buatan. Menurut Sujana dan Ibrahim (1989, hlm. 109), bahwa 

observasi yang diamati berupa aktivitas tentang proses penerapan produk dalam 

mencapai tujuan yang dilakukan secara kontiniu sampai diperoleh data yang 

memadai. Observasi dalam penelitian ini bersifat observasi partisipatif, yaitu 

peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang berlangsung untuk 

mendapatkan data objektif. 

Wawancara digunakan untk mendapatkan data yang tidak mungkin 

diperoleh melalui observasi yang berkenaan dengan pendapat, persepsi, 

pandangan, aspirasi,  harapan, keinginan dan keyakinan melalui pertanyaan yang 
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diajukan oleh peneliti. Melalui wawancara peneliti mendapatkan informasi yang 

mendalam terhadap proses pengembangan produk melalui uji coba secara 

berkelanjutan, karena peneliti dapat menjelaskan atau memfrasekan pertanyaan 

yang tidak dimengerti oleh responeden, peneliti dapat mengajukan pertanyaan 

susulan. (Nana Sujana, 1989, hlm. 102). 

Angket,dipergunakan  pada tahap pra-survey, uji-coba dan validasi model 

pembelajaran. Instrumen angket dibuat dengan tiga bentuk, yaitu pertanyaan 

tertutup, pertanyaan semi tertutup, dan angket dengan pertanyaan terbuka. Pada 

tahap pra-survey, angket dipergunakan untuk memperoleh keseluruhan informasi 

tentang: a) persepsi guru terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam, b) 

aktualisasi diri guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, c) perencanaan,  

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

saat ini, d) minat siswa pada mata pelajaran Penddikan Agama Islam, e) aktivitas  

siswa dalam mengikuti pembelajaran, f) tanggapan siswa terhadap model dan 

metode pembelajaran yang digunakan guru selama ini, dan   g) ketersediaan dan 

pemanfaatan sarana dan fasilitas lingkungan belajar. 

Pada tahap uji coba dan validasi model, angket dipergunakan untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap implementasi model pembelajaran 

”kooperatif tipe grup investigasi”  di akhir uji coba dan di akhir validasi 

Studi dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis 

yang berhubungan dengan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian 

yang dilakukan, seperti dokumen tertulis atau arsip tentang desain pembelajaran. 

Pendidikan Agama Islam yang selama ini diterapkan dan juga dokumen tentang 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan agama Islam SMA dalam 

beberapa tahun terakhir ini. 

Tes, teknik ini digunakan sebagai alat ukur yang diberikan kepada siswa 

untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan.  Dalam penelitian ini tes 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui adanya peningkatan kualitas proses 
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pembelajaran dari sisi keaktifan siswa dalam mengembangkan model 

pembelajaran kooperatif  tipe investigsi pada mata pelajaran Penddikan Agama 

Islam siswa kelas XI SMA di kota Pekanbaru.  

Untuk melihat tingkat validitas dan reliabilitas instrument angket dan tes, 

dilakukan uji validasi dan reliabilitas. Uji validitas instrument angket dilakukan 

untuk melihat tingkat keterbacaan instrument oleh para responden. Sedangkan uji 

validitas dan reliabilitas instrument tes dilakukan sebelum uji coba model terbatas. 

D. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini yakni variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengembangan model pembelajaran 

Kooperatif Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas proses 

pembelajaran  pada mata pelajaran PAI kelas XI SMA Kota Pekbanaru . Variabel-

variabel tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 3.2. 

Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

E. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, terdapat dua kelompok data, yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian tidak 

perlu lagi melakukan pengolahan data melalui perhitungan matematis, 
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sehubungan data telah memiliki makna apa adanya. Moleong (2002, hlm. 193-

197),  Maxwell (1996, hlm. 19). 

Sedangkan terhadap data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dari hasil 

angket dan tes kemampuan dianlisis dengan menggunakan statistika bantuan 

program SPSS 16. Analisis data kuantitatif tersebut dilakukan untuk mengetahui 

uji perbedaan yang dihitung. Proses analisis data menggunakan kaidah dan 

rumusan statistika melalui uji-t sampel related dan statistika Anova. Sugiono 

(2008, hlm. 272-274) menyenbutkan beberapa t-test yang dapat digunakan untuk 

pengujian atau melakukan validasi data. Apabila sampel berkorelasi atau 

berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan sesudah perlakuan atau 

membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen maka t-test 

yang dapat digunakan adalah t-testrelated.Dengan demikian, t-test digunakan 

untuk menguji perbedaan hasil pr-etest dan post-test) siswa SMA kelompok 

eksperimen dan siswa SMA kelompok kontrol. 

 


