
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Februari sampai dengan

01 April tahun 2014.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinaboi

Kabupaten Rokan Hilir.

B. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI

Sekolah Menengah Atas Negeri1 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu perbandingan hasil belajar

siswa antara yang menggunakan metode kerja kelompok dengan metode

demonstrasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.



C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir yang berjumlah 147 siswa yang terdiri dari lima kelas.

2. Sampel

Sampel diambil dua kelas secara acak dari populasi yang sudah diuji

tingkat homogenitasnya terlebih dahulu dengan menggunakan uji Bartlett. Di

mana kelas XI IPS3 sebanyak 26 siswa yang menggunakan metode kerja

kelompok dan XI IPS4 sebanyak 25 siswa yang menggunakan metode

demonstrasi. Setelah diuji ternyata hasil 2 kelas tersebut homogen.

D. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

peneliti menggunakan:

1. Observasi, teknik observasi menggunakan lembar pengamatan peserta

didik untuk mengamati kegiatan siswa yang diharapkan muncul dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan metode kerja

kelompok dan metode demonstrasi. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh

Ngalim Purwanto bahwa observasi merupakan metode atau cara

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai



tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok

secara langsung.1

2. Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, data guru

dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan hasil belajar Pendidikan

Agama Islam siswa yang diperoleh secara langsung dari guru bidang studi

Pendidikan Agama Islam.

3. Tes, pada penelitian ini metode tes digunakan untuk mengumpulkan data

mengenai hasil belajar pendidikan agama Islam siswa dengan cara

memberikan soal tes yang sama pada kelas sampel. Sebelum tes

dilaksanakan terlebih dahulu harus dilakukan hal sebagai berikut:

a. Uji Validitas, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila

mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur dengan

tepat sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya.2 Untuk

mengetahui validitas peneliti menggunakan bantuan program computer

SPSS 16.0

b. Uji Realibilitas, relibilitas mengacu pada instrumen yang dianggap

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

1 Ngalim Purwanto, 2009, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pendidikan, Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, h. 149

2 Hartono, 2010, Analisis Item Instrumen, Pekanbaru: Zanafa Publishing, h. 81



instrument tersebut sudah baik.3 Untuk mengetahui realibilitas peneliti

menggunakan bantuan program computer SPSS 16.0.

E. Teknik Analisa Data

1. Analisis Data Tahap Awal

Analisis data tahap awal yang dilakukan oleh peneliti untuk pemilihan

sampel. Dalam pemilihan tahap awal ini peneliti melakukan uji homgenitas.

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang

diteliti mempunyai varians yang sama. Cara yang sederhana untuk menguji

homogenitas varians populasi dapat dilakukan dengan uji bartlet dengan

rumus sebagai berikut4 :

S = n ∙S + n ∙S + n S + n ∙S + n ∙S + n ∙Sn + n + 	n + n + 	n + n 		
Kriteria pengujian :

Jika X2
hitung≥X2

tabel berarti data tidak homogen,

Jika X2
hitung≤X2

tabel berarti data homogeny

2. Analisis Data Tahap Akhir

a. Uji Homogenitas

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel

yang diteliti mempunyai varians yang sama. Uji homogenitas disebut

3 Ibid., h.101
4 Riduan, 2010, Belajar Mudah (Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula),

Bandung: Alfabeta. h. 119



juga uji kesamaan varians. Pada nilai post tes siswa peneliti

menggunakan uji F dengan rumus:5

Fhitung =
		

Kriteria pengujian:

Jika X2
hitung≥X2

tabel berarti data tidak homogen,

Jika X2
hitung≤X2

tabel berarti data homogen

b. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua

kelompok sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika data normal dapat

dilanjutkan pada uji homogenitas dan uji perbedaan t. Dalam uji

normalitas peneliti menggunakan chi kuadrat dengan ketentuan jika

Lhitung ≤ 	Ltabel maka data normal. Nilai Ltabel diperoleh dari tabel chi

kuadrat.6 :

2 = ∑ − 2
c. Uji Tes “t”

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dengan

menggunakan tes “t”. Dimana tes “t” adalah salah satu uji statistik yang

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaaan yang

5 Ibid.
6 Sudjana, 2002, Metode Statistika, Bandung: Tarsito, hh. 466-477



signifikan (meyakinkan) dari dua buah mean sampel dari dua variabel

yang dikomparatifkan.7

Tes “t” yang digunakan adalah tes “t” untuk sampel kecil (≤ 30)

yang tidak berkorelasi. Rumus yang digunakan adalah:

to =
		 √ 	 	 √ 	

Keterangan :

Mx = Mean variabel X

My = Mean variabel Y

SDx = Standar deviasi variabel X

SDy= Standar deviasi variabel Y

N = Jumlah siswa

Cara memberikan interpretasi terhadap to adalah dengan
merumuskan hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan ada perbedaan
dan hipotesis nol (H0) menyatakan tidak ada perbedaan. Setelah itu
mencari df atau db, lalu dengan besarnya df atau db tersebut
berkonsultasi pada tabel nilai “t” hasilnya disebut ttabel (tt). Selanjutnya
bandingkan to dengan ttabel dengan ketentuan:8

1. Bila to sama dengan atau lebih besar dari tt maka hipotesis nol (H0)

ditolak, yang berarti ada perbedaan yang signifikan.

2. Bila to lebih kecil dari tt maka hipotesis nol (H0) diterima, yang berarti

tidak ada perbedaan yang signifikan.

7 Hartono, 2007, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Zanafa, h. 207
8Ibid., hh. 179-180


