
22 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian True Eksperimental. Desain dasarnya 

adalah desain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pratest- pasca test. 

Yaitu kelompok A maupun B memiliki karakteristik yang sama atau homogen. 

Dalam desain ini, kedua kelompok diberi tes awal (pretest) dengan tes yang sama. 

Kemudian kelompok A sebagai kelompok eksperimen yang diberi perlakuan 

khusus, sedangkan kelompok B diberi perlakuan seperti biasanya. Setelah 

beberapa saat kedua kelompok diberi tes dengan tes yang sama sebagai tes akhir 

(post test). Hasil kedua tes akhir diperbandingkan (diuji perbedaannya), demikian 

juga antara hasil tes awal dengan tes akhir pada masing-masing kelompok. 

Perbedaan yang berarti (signifikan) antara kedua hasil tes akhir, dan antara tes 

awal dan tes akhir pada kelompok eksperimen menunjukkan pengaruh dari 

perlakuan yang diberikan. 
28

  

Desain dasar penelitian eksperimen melibatkan pemilihan dua kelompok 

yang berbeda pada beberapa variabel bebas dan membandingkan mereka pada 

beberapa variabel terikat. Untuk lebih jelas desain dasari penelitian eksperimen 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel III. 1 

Desain Dasar Penelitian Eksperimen 

Kelompok Variabel Bebas Variabel Terikat 

(E) (X) O 

(K)   

Keterangan: 

(E) = Kelompok eksperimental 

(K) = Kelompok control 

(X) = variable bebas 

O = Variabel terikat 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio 

Kecamatan Kampar, sedangkan waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Mei 

s.d Juli tahun 2016. 

C. Subjek dan Objek penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru PAI dan siswa kelas XA 

Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio. Guru PAI ini berjumlah satu orang alumni 

IAIN. 

2. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh penerapan strategi 

pembelajaran catatan terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Fikih di XA Madrasah Aliyah Al-Islam Rumbio. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XA Madrasah 

Aliyah Al-Islam Rumbio yang terdiri dari 28 orang siswa. Berhubung jumlah 
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populasi sedikit, maka penelitian ini tidak menggunakan teknik sampel atau 

seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik: 

1. Observasi  

Margono menyatakan observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
29

 Teknik 

ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini 

dilakukan untuk mencari data tentang penerapan strategi catatan terbimbing 

oleh guru dalam proses pembelajaran. 

2. Dokumentasi 

Zuriah menyatakan dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, 

pendapat, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
30

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung 

dalam penelitian seperti data tentang deskripsi lokasi penelitian, keadaan 

sekolah, sarana dan prasarana sekolah, jumlah guru dan lain-lain yang 

dianggap membantu pengumpulan data penelitian. 

 

3. Hasil Tes (Nilai Siswa) 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat, keterampilan yang individu  
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atau kelompok.
31

 Sedangkan tes yang dimaksud dalam penelitian ini 

untuk mengetahui hasil belajar siswa khususnya di bidang pengetahuan tentang 

materi sedekah, hadiah, dan wakaf. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes „”t”. 

Sebelum melakukan uji test “t” syarat yang harus dilakukan adalah melakukan Uji 

Homogenitas. 

1. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. 

Homogenitas pada penelitian ini diuji dengan cara menguji data hasil tes awal 

di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengujian homogenitas pada penelitian 

ini meggunakan uji F dengan rumus: 

 

Seperti pada uji statistik lainnya, uji homogenitas digunakan sebagai 

bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik. Adapun dasar 

pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah: 

Jika : Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen 

Jika : Fhitung ≤ Ftabel, maka homogen 
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Namun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan uji 

homogenitas dengan program SPSS versi Statistic Package For the Social 

Sciebces (SPSS) versi 17.0. 

2. Uji Test “t” 

Yaitu dengan membandingkan hasil belajar Fikih sebelum penerapan dan 

hasil belajar Fikih sesudah penerapan, dan juga membandingkan hasil belajar 

lokal eksperimen dengan lokal kontrol baik pada tes awal ataupun pada tes 

akhir. Gunanya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan penghasilan 

belajar siswa pada lokal yang diterapkan strategi pembelajaran catatan 

terbimbing dengan lokal yang tidak dikenai tindaknya (tidak menggunakan 

strategi pembelajaran catatan terbimbing).  

Analisis data menggunakan inti statistic yaitu test “t” untuk sample kecil 

kurang dari 30 siswa yang berkorelasi. Tes “t” adalah salah satu uji statistik 

yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan 

dari dua buah variabel yang komparatifikan. Bila menggunakan rumus manual 

yaitu:
32
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Berhubung analisis data penelitian dengan cara manual sangat memakan 

waktu yang lama, dan ditambah lagi kurangnya pengetahuan statistik, maka 
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analisis data penelitian ini menggunakan program analisis Statistic Package 

For the Social Sciebces (SPSS) dan tidak lagi secara manual.
33

 

Hipotesis yang akan diuji dengan rumus di atas adalah: 

Ha : Ada perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih siswa 

kelas eksperimen yang diajar dengan penerapan strategi pembelajaran 

catatan terbimbing dengan siswa kelas kontrol yang diajar tidak 

menerapkan strategi pembelajaran catatan terbimbing 

Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih 

siswa kelas eksperimen yang diajar dengan penerapan strategi 

pembelajaran catatan terbimbing dengan siswa kelas kontrol yang diajar 

tidak menerapkan strategi pembelajaran catatan terbimbing. 
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