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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Madrasah Aliyah Hasanah

Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan di semester genap

bulan April sampai Oktober 2015.

B. Desain Penelitian

Desian penelitian ini merupakan quasi eksperimen, dimana variabel

penelitian tidak memungkinkan dikontrol secara penuh. Penelitian ini

digunakan untuk melihat pengaruh perlakukan yang diberikan terhadap

sesuatu yang diharapkan. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah

hanya menggunakan postest tanpa pretest. Pada desain ini, peneliti

menggunakan dua kelas yang dipilih secara tidak acak dari populasi yang

homogen. Kelas pertama sebagai kelas eksperimen dan kelas kedua sebagai

kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan perlakuan dan

postes, sedangkan kelas kontrol hanya diberikan postes tanpa pretes dan

perlakuan.34 Untuk lebih jelasnya kerangka desain penelitian dapat dilihat

pada tabel di bawah ini

TABELIII.1.
DESAIN PENELITIAN

Kelas Perlakuan Postest
Eksprimen Eksperimen X T
Kontrol Kontrol - T

34Yulius Slamet, Pengantar Penelitian Kuantitatif, (Surakarta: UNS Press2008), h. 102
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C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di Madrasah Aliyah Hasanah

Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe true or false terhadap

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Hasanah

Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

S.Margono mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan

objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan,

gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber datayang

memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian35. Berdasarkan

pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah siswa di

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru yang berjumlah 104 orang. Terdiri

dari 5 kelas yaitu kelas X berjumlah 22 orang, kelas XI IPA berjumlah 24,

kelas XI IPS berjumlah 24 orang, kelas XII IPA berjumlah 18 orang dan

kelas XII IPS berjumlah 16 orang.

2. Sampel

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan sampel adalah

kelompok kecil bagian dari target populasi yang mewakili populasi dan

secara riil diteliti.36 Sampel dalam penelitian ini adalah 2 kelas yaitu siswa

kelas XI yang terdiri dari kelas XI IPS yang berjumlah 24 orang sebagai

35 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),
h.118.

36Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT.Remaja
Rosda Karya, 2011), h. 266
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kelas eksperimen dan siswa kelas XI IPA yang berjumlah 24 orang

sebagai kelas kontrol. Alasan mengambil kelas XI sebagai sampel adalah

kelas XI termasuk dalam kategori kelas yang menengah yaitu tidak siswa

baru dan tidak sedang fokus untuk menghadapi UN, kalau kelas X

termasuk siswa baru dan hanya satu kelas, sedangkan kelas XII sedang

fokus untuk meghadapi UN. Adapun untuk pengambilan sampel

digunakan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan

dengan pertimbangan rekomendasi guru yang menyatakan kedua kelas

tersebut memiliki kecendrungan kemampuan yang sama dalam mata

pelajaran fikih.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapaun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Tes

Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar Fikih Madrasah

Aliyah Hasanah Pekanbaru. Tes yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dalam bentuk objektif.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas

siswa selama proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe true or false.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data siswa, keadaan guru, dan

kurikulum di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. Untuk mengumpulkan

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

karyawan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan profil sekolah.

Adapun yang menjadi Informernya adalah kepala sekolah dan bagian tata

usaha.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menjawab

rumusan masalah adalah:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara

jelas data yang diperoleh yang terdiri dari data penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe true or false dan data hasil belajar siswa pada

mata pelajaran Fikih.

a. Analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran data tentang

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe true or false yang

diperoleh melalui observasi diolah dan dicari persentase dari hasil

pengamatan dengan rumus: P = x 100%

Keterangan:

P : Angka persentase

F : Frekuensi yang dicari
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N : Number of case (jumlah frekuensi/banyaknya individu).

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan

diberi kriteria sebagai berikut:

1) 81% - 100% dikategorikan sangat baik

2) 61% - 80% dikategorikan baik

3) 41% - 60% dikategorikan cukup baik

4) 21`% - 40% dikategorikan kurang baik

5) 0% - 20% dikategorikan tidak baik.37

b. Analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran data tentang hasil

belajar siswa pada mata pelajaran Fikih yang diperoleh melalui tes

tertulis diolah dengan cara mencari skor hasil belajar menggunakan

sebagai berikut:38

= ℎ	 	 	 ℎ	 × 100
2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan

agar hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan pengujian hipotesis secara

generalisasi . Teknik analisis data yang digunakan dalah tes ”t”. Jenis data

yang digunakan dalam uji tes “t” adalah jenis data ratio dan data interval.

Untuk menganalisis hasil tersebut digunakan aplikasi komputer dengan

bantuan program SPSS 16.0 for windows dengan teknik uji t yang

digunakan adalah uji-t yang tidak berkolerasi (independent samples t tes).

37Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007),
hlm.15

38BSNP, Model Penilaian Kelas, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h. 46



35

Independent samples t tes dipilih karena yang dibandingkan adalah dua

buah mean sampel yakni hasil belajar Fikih siswa antara kelas eksperimen

dan kontrol, dengan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu syarat dilakukannya

analisis paramterik. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan

dengan kolmogorov smirnov dengan bantuan SPSS 16.0 for windows.

Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya

sebaran data adalah jika p > 0,05 maka sebaran normal atau tidaknya

sebaran data adalah jika p < 0,05 maka sebaran tidak normal.39

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan

untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Uji

homogenitas dapat dilakukan dengan uji F, yaitu dengan cara menguji

data dengan cara membagi varians kelas kontrol dengan varians kelas

eksperimen. Jika < maka data dinyatakan homogen dan

sebaliknya jika ≥ maka data dinyatakan tidak

homogen.40

3. Uji Test t

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

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan)

39Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 112.

40Singgih Santoso, Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2012), h. 157
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dari dua buah mean sampel dari dua variabel yang dikomparatifkan.41

Uji t yang digunakan adalah uji-t yang tidak berkolerasi (independent

samples t tes).42 Independent samples t tes dipilih karena yang

dibandingkan adalah dua buah mean sampel yakni hasil belajar siswa

yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran koeperatif tipe true

or false dan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan model

pembelajaran koeperatif tipe true or false.

41Hartono, Statistik untuk Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 178
42Ibid.


