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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan model

pretest postes control group design dengan satu macam perlakuan. Di dalam

model ini sebelum dimulai perlakuan kedua kelompok diberi tes awal atau

pretest untuk mengukur kondisi awal (01). Selanjutnya pada kelompok

eksperimen diberi perlakuan (x) dengan menerapkan model treffinger  dan

pada kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Sesuadah selesai perlakuan

kedua kelompok diberi tes lagi sebagai postes (02). Untuk lebih jelas dapat

diskemakan sebagai berikut:1

E : 01 X  02

P : 01 02

Keterangan :

E = Simbol lokal eksperimen

P = Simbol lokal pembanding (kontrol)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN Model Kuok Kecamatan Kuok,

dan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 20013/2014

tepatnya pada tanggal 22 agustus- 19 september 2013.

1 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 212
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C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa di MTsN Model Kuok. Sedangkan

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan model

Treffinger dalam proses pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di MTsN

Model Kuok.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang berjumlah

120 orang dari  4 kelas. Setelah dilakukan uji homogenitas ternyata keempat

kelas tersebut bersifat homogen, kemudian penulis menarik 2 kelas sebagai

sampel, terpilih lah kelas VIII 1 sebagai kelas eksprimen dan kelas VIII 2

sebagai kelas kontrol. Penarikan sampel dengan menggunakan tekhnik random

sampling.

E. Tekhnik Pengumpulan Data.

1. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data yang tidak

langsung subjek yang diteliti, akan tetapi melalui catatan-catatan atau

dokumen yang ada, seperti profil sekolah, keadaan siswa, keadaan guru

dan sebagainya.

2. Observasi

Tekhnik ini dilakukan dengan mengisi lembar observasi.  Observasi

digunakan untuk mengamati aktifitas guru dan siswa selama proses
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pembelajaran Aqidah Akhlak berlangsung dengan menggunakan model

Treffinger untuk setiap kali tatap muka.

3. Tes.

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan

setelah penerapan Treffinger terhadap hasil belajar siswa.

Untuk mengetahui apakah soal-soal yang digunakan menjadi layak

sebagai alat pengumpulan data hasil belajar Aqidah Akhlak, maka

dilakukan uji coba tes, yang termasuk uji coba tes adalah:

a. Validitas tes

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas

isi, yang tujuannya agar tes tersebut telah mencerminkan indikator

pembelajaran untuk masing-masing materi pembelajaran.

b. Realibilitas tes

Dalam penelitian ini, tekhnik uji realibilitas soal menggunakan

Anates, yaitu suatu program computer yang dikembangkan oleh

Karnoto dan Yudi Wibisono, untuk menganalisis soal yang akan

digunakan sebagai instrument dalam penelitian 2.

Kriteria realibilitas tes :

0,50 <	 	 ≤ 1,00 :  Sangat tinggi

0,40 < 	 ≤ 0,50 :  Tinggi

0,30 < 	 ≤ 0,40 :   Sedang

0,20 < 	 ≤ 0,30 :  Rendah	 ≤ 	0,20 :  Sangat rendah

2 http://dedefisika.blogspot.com/2012/04/anates.html.
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c. Tingkat Kesukaran Soal

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak

terlalu sulit. Untuk mengetahui tingkat kesukaran suatu soal, peneliti

juga menggunakan anates, yang digunakan untuk menganalisis butir

soal yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut :

IK = 0,00 : Terlalu sukar

0,00 < IK	 ≤ 0,30 : Sukar

0,30 < IK	 ≤ 0,70 : Sedang

0,70 < IK	 ≤ 1,00 : Mudah

IK = 1,00 : Terlalu mudah3

d. Daya pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir item tes hasil

belajar untuk dapat membedakan antara peserta didik yang

berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan

rendah sehingga sebagian besar peserta didik yang berkemampuan

tinggi untuk menjawab soal tersebut lebih banyak yang menjawab

betul, sementara peserta didik yang berkemampuan rendah untuk

menjawab butir soal tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab soal

dengan betul. Untuk mengetahui daya pembeda item soal peneliti juga

menggunakan anates sebagai berikut :

Kriteria yang digunakan :

DB =		< 0 : Daya beda soal sangat jelek

3 Suharsimi arikunto, “Dasar-dasar Evaluasi Penndidikan”,( Jakarta: Bumi Aksara,
2013) h.82.
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DB = 0,00 – 0,20 : Daya beda soal jelek

DB = 0,20 – 0,40 : Daya beda soal cukup

DB = 0,40 – 0,70 : Daya beda soal baik

DB = 0,70 – 1,00 : Daya beda soal sangat baik4

F. Tekhnik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus t-

test, dengan rumus sebagai berikut:5

22
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Keterangan :

Mx = Mean Variabel X

MY = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N = Jumlah Sampel

Rumus uji “t” tersebut digunakan untuk menguji hipotesis dengan

melihat perbedaan hasil belajar yang menggunakan model treffinger dan kelas

yang tidak menggunakan model treffinger.

Apabila thitung < ttabel maka ho diterima dan ha ditolak.

Apabila thitung > ttabel maka ho ditolak dan ha diterima6

4 Suharsimi Arikunto, ibid.,h. 232
5 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta; LSFK2P. 2006. H. 193
6 Hartono, Statistik untuk penelitian, Pekanbaru: pustaka pelajar, 2008. H.206


