
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan suatu

percobaan yang dirancang secara khusus guna membangkitkan data yang

diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Percobaan disini adalah

penelitian yang membandingkan dua kelompok sasaran penelitian. Satu

kelompok diberikan perlakuan khusus tertentu dan satu kelompok lagi

dekendalikan pada suatu keadaan yang pengaruhnya dijadikan pembanding.1

Kelas eksperimen akan mendapat perlakuan metode questions students have

sedangkan kelas kontrol tidak mendapat perlakuan metode question students

have.

Bentuk eksperimen ini adalah quasai experimental design, desain

ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen.2 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian quasai

eksperiment dengan menggunakan rumus tes “t”.3

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1 S. Margono, 2009, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, h. 10
2Sugiono, 2007, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R

& D. Bandung: Alfabeta, h. 114
3Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:

Rineka Cipta, h. 349.



Tempat penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Al-Falah

Dumai. Waktu penelitian pada semester genap tahun ajaran 2013-2014 yaitu

pada tanggal 20 Januari sampai tanggal 17 Februari 2014.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII Madrasah

Tsanawiyah Al-Falah Dumai. Sedangkan yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah pengaruh penggunaan metode questions students have

terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Falah

Dumai.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al-

Falah Dumai yang berjumlah 115 siswa. Karena besarnya populasi pada

penelitian ini maka penulis mengambil sampel pada penelitian ini adalah

siswa kelas VIII1 dan VIII2 MTs Al-Falah Dumai yang berjumlah 64 orang

dan pengambilan sampel penelitian ini sampling pusposive atau

pengambilan sampel bertujuan.4

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi. Teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan

data tentang penggunaan metode questions students have pada mata

4 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja
Rosda Karya, 2010, h. 254



pelajaran Fiqih  dan keaktifan belajar siswa kelas VIII1 dan VIII2 di MTs

Al-Falah Dumai.

b. Dokumentasi. Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data

deskripsi tentang MTs Al-Falah Dumai.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah tes “t”. Tes “t”

merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada

atau tidaknya perbedaan signifikan dua buah mean sampel (dua buah

variabel yang dikomparatifkan). Sebelum melakukan analisis dengan

menggunakan tes “t” ada dua syarat yang terlebih dahulu dilakukan yaitu:

1. 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 nilai ujian

sebelumnya. Pengujian homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji

F dengan rumus:

= 		
Jika pada perhitungan data awal diperoleh Fhitung ≤ Ftabel maka

sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen.

Keterangan:

F   = Lambang statistik untuk menguji varians



X1 = Mean variabel X

X2 = Mean variabel Y

n   = Jumlah sampel

s    = Simpangan baku

s2 = Varian

2. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas menggunakan chi kuadrat. Adapun

harga chi kuadrat dapat diketahui atau dicari dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

= ( − )
Keterangan:

X2 = Chi kuadrat

f0 = Frekuensi observasi

fh = Frekuensi harapan

Kaidah keputusan:

Jika ≤ , maka Distribusi normal.

Jika ≥ , maka Distribusi tidak normal.5

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 Ibid., h. 379



t0 = √ √
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 metode questions

students have dan kelas yang menggunakan model pembelajaran

konvensional.

Apabila thitung ≤ ttabel maka h0 diterima dan ha ditolak.

Apabila thitung ≥ ttabel maka h0 ditolak dan ha diterima.6

6 Hartono, 2008, Statistik untuk Penelitian, Pekanbaru:Pustaka Pelajar, h. 206


