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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan

pendekatan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu

penelitian untuk melihat pengaruhnya dimana terdapat kelompok eksperimen

dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan treatment

dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi treatment. Penelitian

eksperimen dalam penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen,

dengan desain Nonequivalent Kontrol Group Design, yaitu  seperti berikut :

Pola :

E adalah kelompok eskperimen

K adalah kelompok kontrol

adalah pre test

adalah post test

Dalam hal ini dapat dilihat perbedaan pencapaian antara kelompok

eksperimen dengan pencapaiaan kelompok Kontrol .1

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka
Cipta, 2002, h. 79
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B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Rambah

Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini

adalah pengaruh strategi pembelajaran aktif Card Sort terhadap keaktifan

belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Qur’an-

Hadits.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 1 Rambah yang beralamat

kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada

bulan Juli 2013.

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMAN 1 Rambah.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian dengan melakukan uji

homogenitas pada populasi penelitian untuk mengetahui populasi tersebut

homogen, kemudian diambil dua kelas yang dianggap memiliki kemampuan

Pendidikan Agama Islam yang sama dilihat dari rata-rata prestasi belajar

kelas tersebut. Kemudian dari dua kelas tersebut dilakukan pre-test untuk

menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

E. Setting Penelitian

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan peneliti mempersiapkan instrument

penelitian, diantaranya adalah menyusun soal pre test untuk menentukan

homogenitas kelas. Menyusun lembar observasi kegiatan guru, lembar

observasi siswa, angket keaktivan untuk siswa dan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP).
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b. Tahap Awal

Peneliti memberikan soal pre tes di empat kelas yang berbeda.

Hasil dari nilai pre tes akan digunakan untuk uji homogenitas. Uji

homogenitas digunakan untuk menentukan kelas kontrol dan kelas

eksperimen. Setelah mendapatkan dua kelas yang homogen maka di

tentukan bahwa kelas XE dan kelas XG sebagai kelas kontrol dan kelas

experimen.

c. Tahap Inti

Pada pertemuan pertama peneliti mulai masuk ke kelas eksperimen

dan kelas kontrol untuk memperkenalkan diri serta memberitahukan

maksud dan tujuan peneliti. Pada kelas eksperimen peneliti

menambahkan penjelasan sedikit tentang penelitian yang akan

dilaksanakan. Peneliti menjelaskan bahwa pada pertemuan kedua peneliti

akan masuk dan mulai mengajar dengan menggunakan strategi

pembelajaran aktif tipe Card Sort (sortir kartu). Semetara di kelas kontrol

peneliti hanya memperkenalkan diri dan maksud untuk mengadakan

penelitian.

Pada pertemuan kedua peneliti masuk di kelas kontrol dan

memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan strategi dan

metode yang biasanya digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di

sekolah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada RPP untuk kelas

kontrol.

Pada pertemuan kedua di kelas eksperimen, peneliti masuk

memberikan materi yang sama dengan kelas kontrol, namun

menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe Card Sort. Selama
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pembelajaran berlangsung peneliti mengobservasi keaktifan belajar

siswa. Sedangkan, aktivitas peneliti diobservasi oleh guru Pendidikan

Agama Islam.

Ketika proses pembelajaran berlangsung, peneliti mengobservasi

keaktivan belajar siswa. Dalam hal ini, yang diamati adalah : apakah

siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Apakah siswa

aktif bergerak menemukan kelompok. Apakah siswa berdiskusi dengan

baik dan aktif bersama teman sekelompoknya. Apakah siswa kritis dalam

memecahkan masalah yang timbul dalam diskusi. Apakah seluruh siswa

merespon positif dalam diskusi. Apakah siswa saling berinteraksi dan

saling membantu dalam kerja kelompok. Apakah siswa dapat

mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Serta apakah siswa mampu

menyimpulkan dengan cepat, tepat dan cermat didalam menutup

pelajaran.

Sedangkan aktivitas peneliti yang diamati adalah : semua kegiatan

guru dalam proses pembelajaran mulai dari mengabsen siswa, guru

memperhatikan sikap siswa dan memulai pelajaran ketika siswa siap,

guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran

aktif tipe Card Sort, guru memberikan kartu (card sort) yang berisi

materi pelajaran yang telah dikelompokkan menjadi beberapa kategori,

guru meminta siswa untuk menemukan teman sekelompoknya melalui

kartu yang berkategori sama, guru meminta siswa untuk berbagi

(sharing) materi dengan teman yang lain, guru meminta kelompok untuk

berdiskusi untuk memahami materi dengan memperbaiki respon masing-
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masing individu, guru meminta siswa untuk mendiskusikan hasil

sharingnya (presentase), guru membimbing jalannya diskusi yang

berlangsung, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan sendiri-

sendiri membimbingnya, guru bersama siswa menyimpulkan materi

pembelajaran dengan cepat dan cermat serta guru menjelaskan tindak

lanjut pelajaran ini, guru memberikan materi pelajaran yang akan dibahas

pada pertemuan berikutnya, dan pada akhir pertemuan guru menutup

pelajaran dengan baik.

d. Kegiatan Penutup

Peneliti membagikan angket kepada seluruh siswa di kelas kontrol

dan kelas experimen ketika proses belajar mengajar telah selesai. Angket

tersebut adalah angket indikator keaktivan belajar siswa yang harus diisi

oleh siswa. Data hasil angket tersebut akan diolah untuk mengetahui

tingkat keaktivan belajar siswa.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

a. Angket

Angket dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan

dan pernyataan tertulis kepada siswa sebagai responden untuk

dijawabnya. Pertanyaan dan pernyataan yang diberikan adalah tentang

strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan dan bagaimana keaktifan

belajar responden.

b. Tes

Tes dilakukan untuk mengetahui hasil belajar. Hasil belajar

tersebut digunakan untuk mengetahui homogenitas antara kelas kontrol
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dan kelas eksperimen atau digunakan untuk uji normalitas kelas kontrol

dan kelas eksperimen.

c. Observasi

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan siswa untuk

mengamati kegiatan siswa yang diharapkan muncul dalam pembelajaran

Pendidikan Agama Islam khususnya materi Qur’an-Hadits dengan strategi

pembelajaran aktif Card Sord (sortir kartu) yang dilakukan setiap kali

tatap muka.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ini diperoleh dari pihak sekolah terkait, seperti kepala

sekolah untuk memperoleh data tentang sarana dan prasarana sekolah,

keadaan siswa dan guru serta masalah-masalah yang terkait dengan

administrasi sekolah. Serta data tentang hasil belajar Pendidikan Agama

Islam khususnya materi Qur’an-Hadits siswa diperoleh langsung dari guru

bidang studi Pendidikan Agama Islam.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah

uji-t. Uji-t merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah mean

sampel (dua buah variabel yang dikomparatifkan)2

Sebelum melakukan analisis dengan menggunakan uji-t ada dua syarat

yang terlebih dahulu dilakukan, yaitu :

a. Uji Normalitas

2 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2009, h.278
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan kelas

eksperimen.Perhitungan dilakukan dengan data hasil sebaran angket

keaktifan siswa.

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji liliefors.Pada

perhitungan diperoleh maka dinyatakan bahwa data

berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika maka

dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas variansi dilakukan untuk mengetahui apakah

sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi sama atau tidak sama.

Statistik uji yang digunakan unntuk menghitung hogenitas data

adalah metode Bartlet adalah sebagai berikut :

keterangan :

ln 10 : bilangan tetap yang bernilai 2,3026

B : harga yang harus dihitung sebelumnya

Rumus diatas baru dapat disubtitusikan setelah kita menghitung

dua hitungan berikut :

1. S (varians gabungan ) dihitung dengan rumus

S =

2. Harga Barlet dengan rumus 3:

B = (Log S) x (

3Riduwan, Belajar Mudah Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2004, h. 119
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Ada beberapa rumus uji-t yang bisa digunakan digunakan untuk

pengujian, dan berikut ini diberikan pedoman penggunaannya.

a. Bila jumlah anggota sampel n1=n2, dan varian homogen

maka dapat digunakan uji-t baik untuk separated, maupun pool varian.

(Rumus 1 dan 2).Untuk melihat harga t-tabel digunakan dk= n1 + n2 –

2.

b. Bila n1 ≠ n2, varian homogen dapat digunakan rumus uji-t

dengan pooled varian. (Rumus 2). Derajat kebebasannya (dk) = n1 + n2

– 2.

c. Bila n1 = n2, varian tidak homogen dapat digunakan

rumus 1 dan 2. dengan dk = n1 – 1 atau n2 – 1. Jadi dk bukan n1 + n2 –

2.

d. Bila n1 ≠ n2, dan varian tidak homogen untuk itu digunakan

uji-t dengan separated varian, (Rumus 1). harga t sebagai pengganti t-

tabel dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk (n1 – 1) dan dk = (n2

– 1) dibagi dua, dan kemudian ditambahkan dengan harga t yang

terkecil.

e. Bila sampel berkorelasi/berpasangan, misalnya membandingkan

sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan, atau

membandingkankan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen,

maka digunakan uji-t sampel related. (Rumus 3).
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Rumus-rumus Uji-t

Rumus 1

Separated varian

Rumus 2

(Polled varian)

Rumus 3

Untuksampel

berpasangan/related

Keterangan:

nilai rata-rata kelas eksperimen

nilai rata-rata kelas kontrol

banyaknya subjek kelompok eksperimen

banyaknya subjek kelompok kontrol

varians sampel kelas eksperimen

varians sampel kelas kontrol

Adapun cara menggunakan uji-t tersebut adalah :

a. Jika nilai maka hipotesis nol ( ditolak, yang berarti

ada pengaruh yang signifikan.

b. Jika maka hipotesis nol ( diterima, yang berarti tidak

ada pengaruh yang signifikan.


