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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen yang didefinisakan Muslich adalah suatu penelitian yang 

mana berusaha dalam mencari penga ruh variabel-variabel tertentu terhadap 

variabel yang lainnya pada kondisi yang terkontrol secara ketat.
37

 Ciri-ciri dalam 

penelitian ekperimen ini adalah meneliti hubungan sebab akibat, situasi yang 

terkontrol dan menimbulkan sesuatu agar terjadi. 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pre-Experimental Design. 

Penelitian ini dilaksanakan pada satu kelas, yaitu kelas eksperimen. Kelas 

eksperimen akan menggunakan model pembelajaran problem posing tipe post 

solution posing. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif memang harus digunakan peneliti karena pengumpulan data yang akan 

diteliti bersifat kuantitatif. Seperti yang diketahui bahwa penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan analisis 

data yang berbentuk angka/ numerik.
38
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 Muslich Anshori dan Sri Iswati, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2017), 12. 
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 Suryani, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 109. 
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B. Desain Metode Penelitian 

Desain metode penelitian yang digunakan adalah One Group Pretest-

Postest. Subjek penelitian akan dilakukan dengan dua kali tes yaitu pada awal 

pertemuan sebelum pembelajaran dan akhir pertemuan setelah proses 

pembelajaran dengan desain sebagai berikut
39

: 

Tabel 3.1. Desain Metode Penelitian 

Kelas Pretest Treatment Posttest 

E O1 X O2 

 

Keterangan: 

E: Kelas Eksperimen 

X: Perlakuan dengan Model Pembelajaran Problem posing Tipe Post   

 Solution Posing 

O1: Pretest terhadap kelompok eksperimen 

O2: Posttest terhadap kelompok eksperimen 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik MAN 2 Kota 

Banjarmasin tahun 2021/2021 dan yang terjangkau adalah seluruh peserta didik 

kelas X MIPA MAN 2 Kota Banjarmasin tahun 2021/2022 dengan jumlah peserta 

didik 168 orang yang terdiri dari lima kelas. 
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Tabel 3.2. Data Peserta didik Kelas X MIPA 

Kelas Peminatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

X 

MIPA 1 14 19 33 

MIPA 2 16 19 35 

MIPA 3 15 20 35 

MIPA 4 13 21 34 

MIPA 5 12 19 31 

Total Kelas X MIPA 168 

Sampel penelitian ini adalah peserta didik kelas X MIPA 3 sebagai kelas 

eksperimen dengan jumlah peserta didik 35 orang yang diberikan perlakuan 

dengan model pembelajaran problem posing tipe post solution posing. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan teknik non probability 

sampling  jenis purposive sampling agar anggota sampel mudah untuk diperoleh. 

Alasan mengambil teknik ini ialah:  

1) Lokasi penelitian di MAN 2 Kota Banjarmasin, sekolah dengan peserta 

didik yang sering meraih prestasi akademik 

2) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 

3) Pertimbangan pemilihan kelas X dikarenakan observasi pertama dan 

menemukan masalah disana 

4) Kelas X MIPA 3 merupakan kelas yang  memiliki peserta didik dengan 

nilai yang baik dan memenuhi kriteria penelitian 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Data Pokok 

Data pokok adalah data yang berkaitan dengan pemahaman materi 

matematika peserta didik  ketika diterapkan model Problem posing Tipe 

Post Solution di kelas X MIPA MAN 2 Model Banjarmasin tahun 

pelajaran 2021/2022. 

b. Data Penunjang 

Data penunjang adalah data tentang latar belakang lokasi penelitian 

yang meliputi sejarah singkat berdirinya MAN 2 Kota Banjarmasin, 

keadaan peserta didik, guru dan karyawan, sarana dan prasarana sekolah 

serta jadwal pelajaran. 

2. Sumber Data 

Untuk mempermudah data di atas, diperlukan data yaitu sebagai berikut: 

a. Responden, yaitu peserta didik Kelas X MIPA MAN 2 Model 

Banjarmasin. 

b. Informan, yaitu beberapa orang yang memberikan informasi tentang 

data yang dikaji dan digali, seperti kepala sekolah, guru matematika 

yang mengajar di kelas X, serta staf tata usaha di MAN 2 Model 

Banjarmasin. 

c. Dokumen, yaitu semua catatan atau arsip yang memuat data-data atau 

informasi yang mendukung dalam penelitian ini baik yang berasal dari 

guru maupun tata usaha. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Suryani berpendapat bahwa observasi adalah salah satu teknik 

pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden seperti 

wawancara atau angket, melainkan juga dapat digunakan untuk merekam 

berbagai kejadian atau fenomena yang terjadi.
40

 Pada penelitian ini, observasi 

diperlukan untuk mengukur pelaksanaan penerapan model pembelajaran 

problem posing tipe post solution posing. 

2. Tes 

Tes yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes subjektif berbentuk 

essay yang disesuaikan dengan aspek-aspek pemahaman yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

dipelajari. Tes ini dilakukan untuk memperoleh data hasil prestasi belajar 

yang dilakukan dalam  akhir tes (posttest). 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan sekolah 

peserta didik, dan lain-lainnya sebelum diadakan tes yang berhubungan dngan 

penelitian ini. Dokumentasi digunakan pada penelitian ini berupa sejarah, visi 

misi, jumlah tenaga kerja, jumlah seluruh peserta didik, sarana prasarana Man 

2 Kota Banjarmasin dan nilai uji tes matematika peserta didik serta foto 

dokumentasi kegiatan pembelajaran seperti saat berlangsungnya kegiatan 

pada saat penelitian berlangsung yang termuat di bab IV dan  lampiran. 
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F. Instrumen Penelitian 

Arikunto mendefinisikan instrumen penelitian sebagai alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data atau 

informasi agar kegiatan menjadi sistematis.
41

 Dalam instrumen penelitian, alat 

bantu yang digunakan merupakan saran yang dapat diterapkan dalam suatu benda, 

misalkan observasi ataupun dokumentasi. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

dan penilaian individu antar anggota dan kelompok. Intrumen ini akan digunakan 

untuk mengumpulkan data-data yang berguna bagi peneliti. 

1. Tes Pemahaman  

Tes ini akan digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi dan 

rendahnya pemahaman materi matematika peserta didik yang menerapkan 

model pembelajaran problem posing tipe post solution posing pada kelas 

eksperimen berdasar indikator pemahaman konsep. Tes yang akan dipilih 

ialah dengan menggunakan tes soal berbentuk essai. Untuk penskoran akan 

dinilai dari 0 sampai 2 dengan keterangan yang telah ditentukan . Tes 

pemahaman materi ini akan dibuat berdasarkan indikator-indikator 

pemahaman dari Anderson. 

  

                                                           
 

41
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 
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Tabel 3.3. Rubrik Penilaian Tes Pemahaman Materi Matematika.
42

 

No Indikator Ketentuan Skor 

1 Menafsirkan satu 

bentuk gambaran ke 

bentuk lain 

a. Tidak menjawab 0 

b. Menafsirkan bentuk tetapi 

salah 
1 

c. Menafsirkan bentuk tetapi 

sedikit ada kesalahan 
2 

d. Menafsirkan bentuk dengan 

benar tetapi kurang 

lengkap/sedikit kesalahan 

3 

e. Menafsirkan bentuk dengan 

benar dan lengkap 
4 

2 

 

Menjelaskan model 

sebab- akibat  dalam 

suatu masalah 

 

a. tidak menjawab 0 

b. Menjelaskan model masalah  

tetapi salah 
1 

c. Menjelaskan model masalah  

tetapi sedikit ada kesalahan/ 

kurang tepat 

2 

d. Menjelaskan model masalah 

dengan benar tetapi kurang 

lengkap/ sedikit kesalahan 

3 

e. menjelaskan model masalah 

dengan benar dan lengkap 
4 

3 Menyimpulkan sesuatu 

dari informasi yang 

didapat 

a. tidak menjawab 0 

b. Menyimpulkan informasi 

tetapi salah 

1 

c. Menyimpulkan informasi 

tetapi sedikit ada kesalahan 

2 

d. Menyimpulkan informasi 

dengan benar tapi kurang 

lengkap/ sedikit adanya 

kesalahan. 

3 

e. menyimpulkan informasi 

dengan benar dan lengkap 

4 

4 Membandingkan 

hubungan antar ide 

konsep 

a. tidak menjawab 0 

b. Membandingkan antar 

informasi tetapi salah 

1 

                                                           
 

42
 Wa Umi, Skripsi: “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta 

didik Materi Kubus Peserta didik Kelas VII SMP Negeri Satu Atap Tapinalu,” (Ambon: UIN 

Ambon, 2020), 111.  
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No Indikator Ketentuan Skor 

c. Membandingkan antar 

informasi tetapi sedikit ada 

kesalahan/ kurang tepat 

2 

d. Membandingkan antar 

informasi dengan benar tapi 

kurang lengkap 

3 

e. Menyimpulkan informasi 

dengan benar dan lengkap 

4 

 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi terdiri aspek-aspek pengajaran yaitu kegiatan 

pendahuluan sebelum memulai pembelajaran, kegiatan inti yaitu penerapan 

model pembelajaran yang mana untuk kelas eksperimen akan diterapkan 

model pembelajaran problem posing tipe post solution posing, serta penutup 

yaitu kegiatan sebelum mengakhiri pembelajaran. Lembar observasi 

digunakan dalam mengukur atau menilai proses pembelajaran dan tingkah 

laku guru saat mengajar. Untuk pengisian lembar observasi cukup dengan 

cara memberikan tanda centang () pada kolom jawabn lembar observasi 

peserta didik maupun guru.  

G. Pengujian Instrumen 

1. Validitas Soal 

Untuk pengujian validitas instrumen akan dianalisis dengan memakai 

rumus korelasi Product Moment, yaitu sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2 √𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦= Koefisien korelasi product moment 

N= Jumlah Peserta didik 



50 

 

 

X= Skor item soal 

Y= Skor total peserta didik 

Nilai koefisien korelasi hitung akan dibandingkan dengan nilai 

koefisien korelasi pada tabel SPSS. Jika 𝑟𝑥𝑦 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka butir soal 

dianggap valid.
43

 

Untuk 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 menggunakan SPSS 22 versi Windows.  

 

2. Reliabilitas 

Untuk menentukan reliabilitas instrumen soal, maka digunakan rumus 

Alpha Cronbach, yaitu sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝑟11= reliabilitas instrumen 

n= banyaknya butir soal 

∑ 𝜎𝑏
2 = jumlah varians skor tiap butir soal 

𝜎𝑡
2= varians total 

 

Nilai 𝑟11hitung akan dibandingkan dengan nilai 𝑟11pada tabel SPSS 

dengan taraf signifikansi 5% . Jika 𝑟11 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka bisa dikatakan butir 

soal reliabel.  

3. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 

Uji coba instrumen dilakukan oleh kelas XI dengan jumlah peserta didik 

ebanyak 25 orang dari 31 orang dikarenakan banyak yang sakit/ izin pada 

saat itu. Tes terdiri dari 8 soal uraian dengan pedoman penilaian dari 

rubrik penilaian yang telah tercantum. Untuk perhitungan validitas dan 

reliabilitas bisa dilihat di lampiran. Ini adalah rangkuman hasil uji validitas 

dan reliabilitas sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Butir Soal Rxy Tanda Rtab Keterangan R11 Keterangan 

1 0,592 > 

0,396 

Valid 

0,757 Reliabel 

2 0,496 > Valid 

3 0,631 > Valid 

4 0,569 > Valid 

5 0,697 > Valid 

6 0,619 > Valid 

7 0,161 < Tidak Valid _ _ 

8 0,725 > Valid 0,757 Reliabel 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Dalam analisis statistik deskriptif, data yang akan disajikan diperoleh 

dari hasil pretest dan posttest, dimana dalam analisis ini digunakan untuk 

menggambarkan suatu data, yaitu gambaran tentang skor variabel y 

(pemahaman materi matematika) peserta didik yang diperoleh berupa skor 

tertinggi , skor terendah, skor rata-rata, dan standar deviasi dengan tujuan 

mengetahui gambaran umum tentang pemahaman konsep matematika yang 

menggunakan model pembelajaran problem posing tipe post solution posing 

serta mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem 
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posing tipe post solution posing terhadap pemahaman materi matematika 

peserta didik. 

2. Ukuran Tendensi Sentral 

Nilai-nilai sentral yang akan digunakan pada analisis statistik deskriptif 

sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi frekuensi 

b. Mean (nilai rata-rata) data kelompok
44

 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

∑ 𝑓
𝑖

 

Keterangan: 

�̅� = nilai rata-rata 

𝑓𝑖 = banyak data 

𝑋𝑖 = tanda kelas interval data 

 

c. Standar deviasi (simpangan baku) 

Standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan tingkat variasi 

kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-rata.
45

 

𝑠 = √
∑ 𝑓𝑖(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Keterangan: 

s = simpangan baku 

X̅ = nilai rata-rata 
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 Kariadinata Rahayu dan Maman Abdurrahman, Dasar-Dasar Statistik Pendidikan, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia , 2012), 65. 
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 Mahdiyah, Statistik Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 68. 
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fi = banyak data 

Xi = tanda kelas interval data 

 

d. Varians 

𝑠2 =
∑ 𝑓𝑖(𝑋𝑖 − �̅�)2

(𝑛 − 1)
 

Keterangan: 

s2 = varians sampel 

n = jumlah sampel 

 

e. Koefisien Variasi (KV)
46

 

𝐾𝑉 =
𝑠

�̅�
× 100% 

Keterangan: 

s = simpangan baku 

X̅ = nilai rata-rata 

 

3. Analisis Kemampuan Pemahaman Materi Matematika Peserta didik 

Untuk menganalisis nilai tes kemampuan pemahaman konsep matematika 

peserta didik perlu digunakan rumus percentages correction sebagai 

berikut: 

𝑃 =
𝑋

𝑌
× 100 

Keterangan: 

P= angka persentase 
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 M. Ikbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 120. 
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X= jumlah sor per aspek dari tiap butir 

Y= total skor maksimum 

Selanjutnya persentase tersebut dikategorikan sesuai dengan kategori hasil 

persentase sebagai berikut:
47

 

Tabel 3.5. Kriteria Pemahaman Materi  

Persentase(%) Kategori 

0-20 Sangat Kurang 

21-40 Kurang 

41-60 Cukup 

61-80 Baik 

81-100 Sangat Baik 

 

4. Analisis Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Peserta didik 

Data hasil observasi aktivitas guru dan peserta didik didapat dengan 

pemberian skor pada lembar observasi. Skor yang digunakan adalah skala 

likert. Adapun rumus persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

𝑃 =
𝐹

𝑁
× 100% 

P= angka persentasi 

F= skor nilai yang diperoleh 

N= skor nilai maksimal
48
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 Melinda Rismawati dan Anita Riski Hutagaol, “Analisis Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematika Mahapeserta didik PGSD STKIP Persada Khatulistiwa Sintang,” Dalam 

Jurnal Pendidikan Dasar PerKhasa Vol. 4 No.1, 2018, 97.  
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistika Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 43. 
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Tabel 3.6. Kategori Kriteria Penilaian Hasil Pengamatan Guru Dan Peserta 

didik 

Kriteria Rentang % 

Baik Sekali 80-100 

Baik 66-79 

Cukup 50-65 

Kurang 36-49 

Gagal 0-35 

5. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Materi Matematika 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman materi matematika peserta didik 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pada PERMENDIKBUD No 

104 tahun 2014 ialah sebagai berikut: 

Tabel 3.7. Kategorisasi Tingkat Pemahaman Materi Matematika 

No Interval Kategori 

1 87,75-100 Sangat Tinggi 

2 62,75-87,5 Tinggi 

3 37,75-62,5 Cukup 

4 ≤37,5 Kurang 

 

6. Analisis Statistik Inferensial 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan pada data untuk 

mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov pada taraf α=0,5 sebagai berikut
49

: 
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𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 |𝐹𝑂(𝑋) − 𝑆𝑁(𝑋)| 

Keterangan: 

D = Nilai D Hitung 

𝐹𝑂(𝑋) =Distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

𝑆𝑁(𝑋) = Distribusi frekuensi kumulatif observasi 

 

Data dinyatakan berdistribusi normal apabila Dhitung< Dtabel pada taraf 

sifnifikan 𝛼= 0,05. Uji normalitas menggunakan bantuan program aplikasi 

IBM SPSS versi 22 for Windows dengan analisis uji Kolmogorov-Smirnov 

pada taraf signifikansi 𝛼= 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Nilai sig. ≥ 0,05; Ho diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2)  Nilai sig. < 0,05; Ho ditolak, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

b) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T 2 

sampel dependen (paired t test) yang mana untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing tipe post 

solution posing terhadap pemahaman materi matematika peserta didik 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis secara statistik 

Ho : 𝜇1= 𝜇2 atau 𝜇1 - 𝜇2= 0 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 atau 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0 
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Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman 

materi matematika peserta didik sebelum dan sesudah peserta didik 

diajar dengan model pembelajaran Problem posing Tipe Post 

Solution Posing pada kelas X MIPA MAN 2 Banjarmasin. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi 

matematika peserta didik sebelum dan sesudah diajar dengan model 

pembelajaran Problem posing Tipe Post Solution Posing pada kelas 

X MIPA MAN 2 Banjarmasin. 

2) Menentukan derajat kebebasan (dk) 

Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan derajat kebebasan 

untuk paired sample t test yaitu sebagai berikut: 

𝐷𝑓 = 𝑛 − 1 

3) Menentukan nilai thitung 

Jika objek penelitian dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda maka 

uji yang bisa digunakan adalah uji t berpasangan (paired t-test). 

𝑡 =
�̅�

𝑆𝐷

√𝑛

 

Dimana,  

𝑆𝐷 = √𝑣𝑎𝑟 

𝑣𝑎𝑟(𝑠2) =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

Keterangan: 

𝑡 =Nilai t hitung 

�̅� =rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2 
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𝑆𝐷 =standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2 

𝑛 =Jumlah sampel sampel
50

  

 

4) Membandingkan ttabel pada taraf x=0,05 

Ttabel = t(x)(dk) 

𝑡 = 𝑡(0,05)(𝑛−1)  

5) Penarikan kesimpulan 

Jika diperoleh nilai th > tt maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Sebaliknya jika nilai th ≤ tt maka H0 diterima. 

I. Prosedur Penelitian 

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Penjajakan lokasi penelitian dan berkonsultasi dengan guru (tutor) 

mata pelajaran matematika pada MAN 2 Kota Banjarmasin 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

c. Membuat desain proposal skripsi 

d. Mengajukan desain proposal skripsi kepada dosen pembimbing 

untuk dikoreksi dan meminta persetujuan judul 

e. Mengajukan proposal skripsi kepada biro skripsi Fakultas 

Tarbiyah 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar desain proposal skripsi 

                                                           
50
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b. Melakukan perbaikan (revisi) proposal berdasarkan arahan dari 

pembimbing skripsi 

c. Memohon surat riset untuk melaksanakan penelitian 

d. Menyerahkan surat riset kepada pihak-pihak terkait 

e. Menyiapkan intrumen dan alat penelitian 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data yang 

diperlukan 

b. Mengumpulkan data di lapangan 

c. Mengolah dan menganalisis data 

d. Menarik kesimpulan 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Menyusun laporan hasil penelitian 

b. Mengkonsultasikan hasil laporan yang telah disusun kepada 

dosen pembimbing skripsi untuk dikoreksi dan disetujui 

c. Hasil laporan diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah 

skripsi 




