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METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dan desain penelitian eksperimen

yang digunakan adalah Quasi experimental design dengan bentuk Nonequivalent Control

Group Design. Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design,

hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih

secara random.1

Tujuan Penelitian Quasi Eksperiment adalah untuk memperoleh informasi yang

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang

sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol semua variabel

yang relevan.2Gambaran penelitianQuasi Eksperimentdapat dilihat pada Tabel III.1:

TABELIII.1
RANCANGAN PENELITIAN

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest
KE O1 X O2

KK O3 O4

Keterangan:
KE : Kelompok Eksperimen
KK : Kelompok Kontrol
O1,3 : Pretest (tes awal)
O2,4 : Posttest (tes akhir)
X : Perlakuan pembelajaran PAI menggunakan strategi pembelajaran

aktif Group To Group Exchange

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1 Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, h. 79.
2 Sumadi Suryabrata, 2008, Metodologi Penelitian, Jakarta :Raja Grafindo Persada, h.92.



Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februarisampai April  2014. Adapun lokasi

penelitiannya telah dilaksanakandi Sekolah Menengah Pertama  Negeri1 Mempura

Kabupaten Siak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitianini adalahsiswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Mempura Kabupaten Siak. Sedangkan objeknya adalah pengaruh penggunaan strategi

pembelajaran aktifGroup To Group Exchange terhadap keaktifan siswa.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap SMP

Negeri 1 Mempura tahun ajaran 2013/ 2014 sebanyak 175 siswa yang terbagi dalam 5

kelas. VIII.1 berjumlah 34 siswa, VIII.2 berjumlah 34 siswa, VIII.3 berjumlah 35,

VIII.436 siswa dan VIII.5 36 siswa

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti adalah dengan

menyebarkan angket keseluruh kelas VIII yaitu yang berjumlah 5 kelas setelah

disebarkan angket maka diperoleh kelas yang homogen yaitu kelas VIII.1 dan VIII.2.

Setelah memperoleh dua kelas yang homogen, kemudiankedua kelas tersebut dijadikan

sampel. Penentuan kelas eksperimen yaitu kelas VIII.1 dengan jumlah siswa 34

orangdan kelas kontrol yaitu kelas VIII.2 dengan jumlah siswa 34 orang dengan

menggunakanteknik sampling purpose (purposesampling). Teknik ini bertujuan untuk

mengambil sampel

berdasarkan pertimbangan tertentu dalam hal ini didasarkan pada pertimbangan

keaktifan siswa belajar dikelas itu tergolong homogen.



E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang yang diperlukan penulis menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut :

a. Observasi yaitu teknik ini digunakan untuk mengamati langsung penggunaan

strategi Group To Group Exchange pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam di SMP Negeri 1 Mempura Kabupaten Siak. Peneliti melaksanakan

observasi langsung untuk menggunakan strategi pembelajaran Group To Group

Exchange sedangkan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bertindak

sebagai observer (pengamat).

b. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya.3 Angket adalah suatu daftar yang berisikan

rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang diteliti.4 Teknik

ini digunakan untuk memperoleh data tentang keaktifan belajar siswa yang

menggunakan strategi pembelajaran aktif Group To Group Exchange dan

keaktifan belajar siswa  yang tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif

Group To Group Exchange pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

c. Dokumentasi yaitu diperoleh dari pihak tata usaha untuk memperoleh data-data

tentang sarana prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru, kurikulum digunakan

dan riwayat sekolah.

F. Teknik Analisis Data

3Ibid, h. 142
4Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2008, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, h. 76



Setelah setiap indikator diuji validitasnya dan instrumen diamati, maka diperoleh

bobot nilai keaktifan belajar Pendidikan Agama Islamsiswa kelas eksperimen dan kelas

kontrol.kemudian, data akan di analisis dengan menggunakan rumus tes-t.

Untuk mengetahuikeaktifan siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

sesudah dan sebelum tindakan ini digunakan uji statistik yaitu tes “t” (t0).Cara

memberikan interprestasi terhadap t0 adalah dengan merumuskan hipotesa alternatif (Ha)

yang menyatakan ada perbedaan dan hipotesa nol (H0) yang menyatakan tidak ada

perbedaan. Setelah itu mencari df atau db lalu dengan besarnya df atau db tersebut

dikonsultasikan pada tabel nilai “t” hasilnya disebut total (tt), selanjutnya bandingkan t0

dengan tt dengan ketentuan:

a. Bila t0sama dengan atau lebih besardari tt, maka hipotesa nol ditolak dan hipotesa

alternatif diterima, berarti ada perbedaan yang signifikan.

b. Bila t0 lebih kecil dari tt maka hipotesa nol diterima dan hipotesa alternatif ditolak,

berarti tidak ada perbedaan yang signifikan.

Rumusnya adalah:5

= −
√ − 1 + √ − 1

Keterangan: N = Jumlah Siswa

Mx = nilai rata-rata kelas eksperimen

My = Nilai rata-rata kelas kontrol

SDx = Standar deviasi X

SDy = Standar deviasi Y

5Hartono , 2010, Statistik untuk Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 207




