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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di SMP N 1 Kecamatan Rokan IV 

Koto Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan waktu penelitian ini di laksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2016-2017. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitan ini adalah Siswa SMP N 1 Rokan IV Koto sedangkan 

objek penelitian ini adalah Penggunaan Model Pembelajaran non-directive dan 

keaktifan siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN1 

Rokan IV Koto. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN 1 Rokan IV Koto yang 

berjumlah 12 kelas dengan jumlah siswa 257 siswa. Sedangkan sampelnya 

penulis mengambil 2 kelas yaitu klas VIIIA sebagai kelas Kontrol dan kelas 

VIIIB sebagai kelas eksperimen, dan untuk mengambil sampel penulis 

menggunakan teknik cluster sampling
1
 . Dimana kelas VIII A sebagai kelas 

eksperimen yang akan digunakan model pembelajaran Non Directive,  

sedangkan kelas VIII B sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Pengambilan sampel secara cluster dapat dilihat 

pada lampiran H dan terangkum dalam tabel sebagai berikut : 

                                                             
1
 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D”, (Bandung: 

Alfabeta, 2010),  h. 82  
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Tabel III.1 

Nilai Varians Besar dan Varians Kecil 

Jenis Varians  
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

S
2 

232 223,74 

N 25 25 

  

Menghitung varians terbesar dan terkecil  

                𝐹𝑖𝑡 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

                𝐹𝑖𝑡 =
 232

223,74
 

                       = 1,04 

Bandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel 

Dengan rumus : db pembilang = n – 1 = 25 – 1 = 24 (untuk varians terbesar) 

                          db penyebut    = n – 1 = 25 – 1 = 24 (untuk varians terkecil) 

Taraf signifikan  = 5 % maka diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,98 

Taraf signifikan = 1 % maka diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,66 

Kriteria pengujian : 

Jika : 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , tidak homogen 

Jika : 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , homogen  

Ternyata 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ,, atau 1,04<1,98 < 2,66  maka varians – varians 

adalah homogen. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah studi yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, 

sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan 

mengamati & mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan 

mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian atau karya ilmiah. Hasil 

observasi ilmiah ini, dijelaskan secara teliti, tepat dan akurat, serta tidak 

diperbolehkan untuk ditambah atau dikurangai dan dibuat-buat sesuai 

keinginan peneliti. 

 Teknik observasi dilakukan dengan mengisi lembar observasi, 

observasi digunakan untuk Mengamati Model pembelajaran Non Directive 

selama proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam  berlangsung. 

2. Dokumentasi  

Teknik ini digunakan dengan mengumpulkan dan menganalisis 

sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian, baik mengeani 

sejarah sekolah, data siswa, data sarana dan prasarana, data karyawan dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah. 

3. Angket  

Teknik ini dilakukan penulis dengan menyebarkan sejumlah angket 

tertutup kepada siswa yang menjadi sampel penelitian. Angket ini dijadikan 

sebagai pengumpul data mengenai Keaktifan Belajar siswa dalam penerapan 

Model Pembelajaran Non-directive di SMP N 1 Rokan IV Koto. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Soal 

Untuk memperoleh tes yang baik maka diadakan uji coba tes terhadap 

siswa. Uji coba tes yang dilakukan antara lain: 

a). Validitas Tes 

Dalam penelitian ini validitas tes yang digunakan adalah content 

validity yaitu validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang 

sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diajarkan sesuai dengan isi 

kurikulum.
2
 Hal ini bertujuan agar tes tersebut dapat mencerminkan 

indikator pembelajaran pada masing-masing materi pembelajaran. Adapun 

hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh 20 soal yang valid (semua soal 

valid) karena soal tersebut sesuai dengan indikator pada  penelitian ini. 

Lebih jelas lihat pada lampiran I dan terangkum pada tabel sebagai berikut: 

Tabel III. I Tabel Populasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 

No Nama Rombel Tingkatan 

Siswa 

L P Jumlah 

1. 7A 7 11 8 19 

2. 7B 7 12 6 18 

3. 7C 7 11 8 19 

4. 7D 7 7 11 18 

5 8A 8 8 12 20 

6. 8B 8 9 11 20 

7. 8C 8 9 14 23 

8. 8D 8 12 11 23 

9. 9A 9 12 11 23 

10. 9B 9 12 12 24 

11 9C 9 15 7 22 

12. 9D 9 11 12 23 

                                                             
2
 Suharsimi Arikunto, “Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

h. 82. 
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b). Reliabilitas Tes 

Dalam penelitian ini, teknik uji reliabilitas soal menggunakan Anates, yaitu 

suatu program komputer yang dikembangkan oleh    Karnoto dan Yudi 

Wibisono, untuk menganalisis soal yang akan digunakan sebagai instrumen 

dalam penelitian
3
. 

c).  Tingkat Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak 

terlalu sulit. Untuk mengetahui tingkat kesukaran suatu soal penelitian 

ini  peneliti juga menggunakan anates, yang digunakan untuk 

menganalisis butir soal yang akan digunakan sebagai instrument dalam 

penelitian ini. 

Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut : 

IK = 0.00             :  terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30  :  sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70  :  sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00  :  mudah 

IK =1,00              :  terlalu mudah
4
 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran soal, diketahui soal 

sebanyak 5% dengan kriteria sukar, 85% sedang dan 10% dengan 

kriteria mudah (lampiran K) yang terangkum dalam tabel sebagai 

berikut : 

 

                                                             
3
 http://dedefisika.blogspot.com/2012/04/anates.html. 

4
 Suharsimi Arikunto, Ibid., h. 223 
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       Tabel III. 3 Rangkuman Tingkat Kesukaran Soal 

No Kriteria Jumlah Persentase 

1 Sukar 1 5% 

2 Sedang 17 85% 

3 Mudah 2 10% 

 Jumlah 20 100% 

 

2. Analisis Data  

a. Uji Homogenitas 

Data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan tes “t”. 

sebelum menggunakan rumus tes “t” dalam pengujian hipotesis, maka 

terlebih dahulu kedua sampel diuji, homogen atau tidak. Pada penelitian 

ini pengujian homogenitasnya diuji dengan cara menguji data sesudah 

melakukan ekperimen. Pengujian homogenitas pada penelitian ini 

menggunakan uji F dengan rumus:  

𝐹𝑖𝑡 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Jika pada perhitungan data awal diperoleh Fhitung ≤ Ftabel maka 

sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen. 

Variance (varians) adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk 

mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. 

Keterangan: 

F   = Lambang statistik untuk menguji varians 

X1  = Mean variabel X 
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X2   = Mean variabel Y 

n   = Jumlah sampel 

s    = Simpangan baku 

s
2
  = Varians

5
 

b. Uji Normalitas  

Untuk menguji normalitas menggunakan chi kuadrat. Adapun 

harga chi kuadrat dapat diketahui atau dicari dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑥2 =  
(𝑓0 − 𝑓)2

𝑓
 

Keterangan:  

X
2  

= Chi kuadrat 

f0   = Frekuensi observasi 

fh  = Frekuensi harapan 

Kaidah keputusan: 

Jika  𝑥𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≤ 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka Distribusi normal. 

Jika  𝑥𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≥ 𝑥𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 , maka Distribusi tidak normal.
6
 

Apabila kedua syarat telah dilaksanakan maka data tersebut dapat 

dianalisis dengan menggunakan rumus tes “t”. Adapun rumus tes “t” 

untuk sampel besar (N < 30) yang tidak berkorelasi, maka rumus yang 

digunakan adalah: 

                                                             
5 Riduwan, “Belajar Mudah Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula”, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 120 
6 Ibid., h. 124 
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t0 = 
𝑴𝒙−𝑴𝒚

  
𝑺𝑫𝒙

 𝑵−𝟏
 
𝟐

+ 
𝑺𝑫𝒚

 𝑵−𝟏
 
𝟐 

Keterangan: 

t0 = uji “t” 

Mx = Rata-rata variabel X 

My = Rata-rata variabel Y 

SDx = Standar deviasi variabel X 

SDy = Standar deviasi variabel Y 

N     = Jumlah sampel  

Rumus uji “t” tersebut digunakan untuk menguji hipotesis dengan 

melihat perbedaan hasil belajar yang menggunakan model pembelajaran 

non directive dan kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Apabila 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan  dan sebaliknya apabila 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan .
7
 

 

 

                                                             
7
 Hartono, “Statistik untuk Penelitian”, (Pekanbaru:Pustaka Pelajar, 2008), h. 206 


