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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 

2015/2016 pada bulan Maret 2016 bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Danau Bingkuang. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 minggu dengan 6 kali 

pertemuan, sebagai berikut: 

 

Pre test  Kelas Eksperiment 

Minggu I   

Pre test  Kelas Kontrol 

 

Pemb. dengan Kooperatif TAI  Kelas Eksperiment 

Minggu 

II,III,IV,V 

Pemb. dengan Ekspositori   Kelas Kontrol 

 

Post test  Kelas Eksperiment 

Minggu VI   

Post test  Kelas Kontrol 

 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas VII, sedangkan objek 

penelitian adalah penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team 

Asissted Individualization) terhadap hasil belajar Fiqih siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang. 

Alasan pemilihan kelas VII untuk penelitian adalah karena gejala-

gejala tentang hasil belajar lebih besar ditemukan dikelas VII dibandingkan 
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kelas VIII, sedangkan pada kelas IX tidak mendapat izin dari pihak sekolah 

untuk melakukan penelitian karena kelas tersebut sedang mempersiapkan diri 

untuk menghadapi UAN. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII yang berjumlah 

71 orang terdiri dari tiga rombel, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

dua rombel sebagai sampel. Satu rombel akan dijadikan sebagai kelas 

eksperimen adalah VII b dan satu rombel lainnya akan dijadikan kelas kontrol 

adalah VII c. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik random sampling 

setelah dilakukan uji homogenitas. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data penerapan 

strategi pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Asissted 

Individualization) pada pembelajaran Fiqih. Selain itu observasi juga 

penulis gunakan pada waktu studi pendahuluan serta untuk mengumpulkan 

data tentang kondisi Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang. 

2. Tes 

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

hasil belajar Fiqih siswa. 
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3. Dokumentasi 

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri Danau Bingkuang, Visi 

dan Misi, keadaan guru, dan  siswa. 

Teknik ini juga peneliti gunakan pada studi pendahuluan untuk 

mmperoleh data tentang nilai Ujian semester siswa, angka KMM dan lain-

lain. 

  

E. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

salah satu uji statistik untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

penerapan strategi pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Asissted 

Individulization) terhadap hasil belajar Fiqih siswa. Data akan dianalisis 

secara kuantitatif dengan teknik komparatif melalui rumus Tes “t”. Namun 

sebelum melakukan analisis data, ada beberapa hal yang harus dilakukan: 

1. Analisis Data Awal (Uji Homogenitas) 

Analisis data awal dimulai dengan pengujian homogenitas varians 

menggunakan uji dengan rumus: 

F = 
                

                
 

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan F table. Apabila 

diperoleh perhitungan F hitung ≤ F tabel maka sampel dikatakan 

homogen. 
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2. Uji normalitas 

Untuk melihat apakah data berdistribusi normal maka perlu 

dilakukan uji normalitas data. Pengujian dilakukan untuk memeriksa 

apakah sampel yang diambil mempunyai kesesuaian dengan 

populasi.Pengujian normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Liliefors. 

3. Analisis data 

Analisis data selanjutnya dilakukan apabila kedua data sudah 

berdistribusi normal dan homogen, kemudian data dianilis dengan 

menggunakan salah satu uji statistik umtuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted 

Individualization) terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih. Data 

akan dianalisis dengan menggunakan rumus Tes- “t”. 

Tes-“t” adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) dari 

dua buah mean sampel dari dua variabel yang dikomparatifkan.
44

 

Adapun rumusnya sebagai berikut:
45
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Keterangan: 

Mx = Mean Variabel X 

My = Mean Variabel Y 

                                                             
44

Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.178 
45

Ibid., h.208 
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SDx = Standar Deviasi X 

SDy = Standar Deviasi Y 

N = Jumlah Sampel 

 

Apabila thitung ≥ ttabelmaka hipotesis nol ditolak dan sebaliknya 

Apabila thitung<ttabel maka hipotesis nol diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


