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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

“ Metode adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan data 

yang diperlukan sehingga mendapatkan hasil yang optimal” (Arikunto,1998), 

sedangkan metode penelitian merupakan serangkaian strategi, yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang diperlukan, untuk 

mencapai suatu tujuan penelitian dan menjawab masalah yang diteliti.  

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui 

eksperimen penerapan  metode pembelajaran Tutorial dalam suatu kegiatan 

belajar mengajar dikelas terhadap prestasi belajar siswa. Hasilnya dapat dilihat 

dari perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan metode pembelajaran 

Tutorial dengan yang menggunakan metode pembelajaran Non-Tutorial pada 

mata pelajaran Gambar Perspektif. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian, maka 

metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen 

(Experimental Design).  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yatim Riyanto (1966: 28-40), bahwa: 

“Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan 
teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Dalam melakukan eksperimen 
peneliti memanipulasikan suatu stimulan, treatment atau kondisi-kondisi 
eksperimental, kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya 
perlakuan atau manipulasi tersebut“. 
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Desain penelitian ini menempatkan subjek penelitian  ke dalam dua kelompok 

kelas yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak 

dipilih secara acak. 

Kedua kelompok tersebut sedapat mungkin sama (homogen) atau mendekati 

sama karakteristiknya. Pada kelompok eksperimen diberikan pengaruh atau 

treatment tertentu, sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan. Selanjutnya 

proses penelitian berjalan dan diobservasi untuk menentukan perbedaan atau 

perubahan yang terjadi pada kelompok eksperimen. Tentunya perbedaan tersebut 

merupakan hasil bandingan keduanya. Di dalam penelitian eksperimen tidak 

selalu ditandai adanya suatu perbandingan kelompok yang diberi treatment dan 

yang tidak diberi treatment. Ada banyak tipe, kadar, dan tingkatan eksperimental 

yang bisa ditetapkan pada sejumlah kelompok. 

Mekanisme penelitian dari ke dua kelas tersebut digambarkan dalam tabel 

sebagai berikut :  

Tabel 3.1  
Desain Eksperimen 

(Sumber: Sudjana, Nana (2004:44)) 
 

Kelompok Perlakuan Post-test 

E X1 Y1 

C X2 Y2 

 

Dimana: 

E : Kelompok Eksperimen  X2 : Pembelajaran Non-Tutorial  

C : Kelompok Kontrol   Y1 : Post-Test Kelas Kontrol 

X1 : Pembelajaran Tutorial  Y2 : Post-Test Kelas Eksperimen 
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3.2 Variabel dan Paradigma Penelitian 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002: 91) bahwa : 

“Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 
suatu penelitian”.  

Sedangkan menurut Sugiyono (1994 : 20) mengemukakan bahwa ;  

“Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut dari seorang atau objek yang 
mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau satu dengan objek 
yang lain.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa variabel 

penelitian itu, adalah suatu atribut atau aspek dari orang maupun objek yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan ditarik 

kesimpulannya. 

Variabel pada penelitian ini termasuk pada variabel normatif. Syafaruddin 

Siregar (2004:196) memandang variabel normatif sebagai variabel yang 

mengiginkan penjelasan statistik yang terkandung dalam atribut sampelnya, 

sebagaimana dikemukakannya bahwa :  

“Variabel normatif adalah variabel yang menginginkan penjelasan statistik 
yang terkandung dalam atribut sampelnya. Selain itu, dapat pula dilakukan 
pengujian-pengujian terhadap nilai statistik yang diperoleh dari kelompok data. 
Pengujian yang sering dilakukan diantaranya normalitas, homogenitas, kesamaan 
rata-rata, kesamaan varian, studi eksperimen dan komparasi.” 

Variabel normatif pada penelitian eksperimen ini terdiri dari : 

1. Variabel Eksperimen   :  Metode Pembelajaran Tutorial 

2. Variabel Kontrol  :  Metode Pembelajaran Non-Tutorial 
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3.2.2 Paradigma Penelitian 

 “ Paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pandangan atau model, atau 
pola pikir yang dapat menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti kemudian 
membuat hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain, sehingga 
akan mudah dirumuskan masalah penelitian, pemilihan teori yang relevan 
rumusan yang diajukan metode/strategi penelitian, instrumen penelitian, teknik 
yang digunakan serta kesimpulan yang diharapkan. “ (Sugiyono, 1994:25) 
 

Secara umum paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

Gambar 3.1 
Paradigma Penelitian 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data 

Untuk memperoleh gambaran tentang suatu kejadian, persoalan, dan 

penelitian diperlukan berbagai informasi yang berguna untuk mengarahkan 

tercapainya penelitian dan untuk membuat solusi pemecahan persoalan. Data 

adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 
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informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk 

suatu keperluan. (Suharsimi Arikunto, 1992:99). 

Ada dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut S. 

Margono (1997:103) setiap penelitian selalu bertujuan menemukan pengetahuan 

baru. Ada penelitian yang dilakukan terutama untuk mengumpulkan data yang 

diperolrh dari hasil pengukuran, data yang terkumpul akan berbentuk angka dan 

penelitian seperti ini tergolong dalam tipologi dan rancangan penelitian 

kuantitatif. Angka- angka yang terkumpul sebagai hasil penelitian kemudian dapat 

dianalisis menggunakan metode statistik. Sedangkan menurut pendapat Bogdan 

dan Taylor (1990) dari buku yang ditulis Moleong, yang dimaksud penelitian 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

Berdasarkan jenisnya, data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

nilai hasil tes pada pembelajaran metode Tutorial dan nilai hasil tes pada 

pembelajaran metode Non-Tutorial, yaitu post test yang diberikan oleh peneliti 

tentang mata pelajaran Gambar perspektif pada siswa kelas XI di SMKN 5 

Bandung tahun pelajaran 2009/2010. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Suharsimi Arikunto (1997:107) menyatakan bahwa “Sumber data adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh”. Sumber data ini dapat berupa orang, 

benda, gerak atau proses sesuatu. Berdasarkan jenis data yang diperlukan dalam 

memecahkan permasalahan pada penelitian ini, maka sumber data penelitian ini 
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adalah nilai hasil tes metode pembelajaran Tutorial dan nilai hasil tes metode 

pembelajaran Non-Tutorial yang diterapkan pada kegiatan belajar mengajar 

(KBM) siswa kelas XI TGB SMKN 5 Bandung pada mata pelajaran Gambar 

perspektif tahun pelajaran 2009/2010. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Faktor yang penting dalam penelitian adalah data yang menjawab 

pemecahan masalah (pertanyaan penelitian) serta untuk menguji hipotesis yang 

telah diturunkan. Data tersebut dapat diperoleh dari populasi yang ada di 

lapangan. Menurut Hadari Nawawi (1993: 141) dari buku yang ditulis S. Margono 

(1997) menyatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang 

terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu 

penelitian”.  

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai adalah populasi adalah siswa 

kelas XI Program Studi Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMKN 5 Bandung 

tahun pelajaran 2009/2010. 

 

3.4.2 Sampel 

Sebagaimana yang dikemukakan Ali (1993: 43) bahwa: 

“Dalam metodologi penelitian, kelompok besar subyek penelitian disebut 
dengan populasi subyek atau populasi penelitian, sedangkan bagian dari kelompok 
yang mewakili kelompok besar itu disebut dengan sampel subyek atau sampel 
penelitian.” 
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Sedangkan menurut Sunarto (1987: 2) mengemukakan bahwa: 

 “Sampel adalah bagian yang diteliti dengan cara tertentu untuk mewakili 
keseluruhan kelompok populasi”. 

Paparan para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa sampel adalah 

sebagian dari populasi yang memiliki sifat atau karakteristik dari populasi 

tersebut. Sampel dalam penelitian eksperimen ini diambil dua kelas. Satu kelas 

dipergunakan sebagai kelompok eksperimen yakni kelas XI TGB 1 yang 

menggunakan metode pembelajaran Tutorial dalam pembelajaran Gambar 

Perspektif, dan satu kelas lain untuk kelompok kontrol yaitu kelas XI TGB 5 yang 

dalam pembelajaran Gambar Perspektif menggunakan metode pembelajaran Non-

Tutorial. Kedua sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil secara 

purposif, yaitu yang memiliki ciri-ciri atau kriteria yang hampir sama dan 

didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:  

(a) Memiliki kemampuan yang hampir sama dalam menggambar perspektif 

berdasarkan dari perolehan nilai Ujian Tengah Semester (UTS) . 

(b) Memiliki jumlah siswa yang hampir sama. 

Tabel 3.2 
Populasi dan Sampel 

 
 

Populasi Sampel    

 Kelas Jumlah Siswa Kelas Jumlah Siswa  

1. XI TGB 1 30 XI TGB 2 30 Kelas Eksperimen 

2. XI TGB 2 33    

3. XI TGB 3 32    

4. XI TGB 4 32    

5. XI TGB 5 32 XI TGB 5 32 Kelas Kontrol 

6. XI TGB 6 29    

 Jumlah 190 Jumlah 62  

 

No Keterangan 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam suatu penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang 

tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. 

Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan 

diperolehnya data yang objektif.  

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan eksperimen metode 

pembelajaran Tutorial adalah sebagai berikut: 

1) Observasi 

Menurut S. Margono (1997:158) observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Oleh karena itu observasi merupakan salah 

satu alat pengumpul data, yang dilakukan melalui pengamatan secara objektif, 

untuk mengamati kegiatan siswa selama melaksanakan pembelajaran, metode 

pembelajaran Non-Tutorial dengan metode pembelajaran Tutorial, maka 

disusunlah pedoman observasi yang berisikan penilaian terhadap hasil belajar 

siswa. Untuk teknik observasi yang digunakan adalah observasi parsitipatif 

dimana observer berada di dalam situasi yang diamati. Observasi dilaksanakan 

pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas.  

Pedoman observasi ini diisi oleh observer. Penulis memilih observer 

seorang mahasiswa dari Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur, karena seorang 

observer harus memahami apa yang akan diamati dan bagaimana cara mengamati. 

Sebelum dilakukan observasi, penulis bersama observer mendiskusikan pedoman 



36 
 

 

observasi agar kegiatan observasi dapat dilakukan secara objektif dan diperoleh 

data yang sesuai dengan yang diharapkan. Pedoman observasi selengkapnya 

terdapat pada lampiran. 

2) Post Test 

Post test digunakan untuk mengukur kemajuan dan membandingkan 

peningkatan prestasi belajar pada kelompok penelitian sesudah pelaksanaan 

pemelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Tutorial pada 

pembelajaran Gambar Perspektif. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan setelah data-data yang diperlukan terkumpul. 

Secara garis besar, teknik analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data Peningkatan Skor (Gain) 

Analisis data selanjutnya akan dilakukan terhadap data peningkatan skor 

post-test (gain) kedua sampel : 

                                   <g> =  Sf-Si 
                      100-Si 

                        

Keterangan : 

<g>  = gain skor ternormalisasi  

Sf     = skor post test 2 

Si     = skor post test 1 

100  = skor maksimal  
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Tingkat perolehan gain skor ternormalisasi dikategorikan ke dalam tiga 

kategori, yaitu : 

g – tinggi    : dengan (<g>) > 0,7 

g – sedang : dengan 0,7< (<g>) > 0,3 

g – rendah : dengan (<g>) < 0,3 

 

b. Uji Normalitas  

Menguji normalitas data dari skor post-test kedua sampel dengan 

menggunakan program SPSS. 

SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat 

analisis statistika. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc. 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences atau Paket Statistik untuk 

Ilmu Sosial) versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan oleh Norman Nie, 

seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University, yang sekarang 

menjadi Profesor Peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan Profesor Emeritus 

Ilmu Politik di University of Chicago. SPSS adalah salah satu program yang 

paling banyak digunakan untuk analisis statistika ilmu sosial. SPSS digunakan 

oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, peneliti 

pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Selain analisis statistika, 

manajemen data (seleksi kasus, penajaman file, pembuatan data turunan) dan 

dokumentasi data (kamus metadata ikut dimasukkan bersama data) juga 

merupakan fitur-fitur dari software dasar SPSS. 
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Statistik yang termasuk software dasar SPSS: 

1) Statistik Deskriptif: Tabulasi Silang, Frekuensi, Deskripsi, Penelusuran, 

Statistik Deskripsi Rasio, 

2) Statistik Bivariat: Rata-rata, t-test, ANOVA, Korelasi (bivariat, parsial, 

jarak), Nonparametric Tests, 

3) Prediksi Hasil Numerik: Regresi Linear, 

4) Prediksi untuk mengidentivikasi kelompok: Analisis Faktor, Analisis 

Cluster (two-step, K-means, hierarkis), Diskriminan. 

 

c. Uji Perbedaan rata-rata 

Menguji perbedaan rata-rata data dari skor post-test kedua sampel dengan 

menggunakan uji-t Mann Whitney program SPSS. 

 

d. Uji Hipotesis 

Menguji hipotesis dengan menggunakan uji perbedaan rata-rata melalui 

perhitungan  uji-t Mann Whitney program SPSS. 


