
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

bersifat kuantitatif yaitu data-data yang diperoleh dianalisis dengan rumus-rumus 

statistik untuk memperoleh kesimpulan. Karena dalam penelitian ini diketahui 

suatu sampel yang akan diteliti kemudian menentukan sampel mana yang paling 

baik. Maka pendekatan penelitian yang sesuai adalah eksperimen yaitu quasi 

experiment / eksperimental semu. 

Adapun desain penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

nonequivalent control group design dengan format sebagai berikut : 

Tabel 3. Desain Quasi Non-equivalent Control Group 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

KE 01 X 02 

KK 03 - 04 

 

Keterangan : 



 
 

KE : Kelompok Eksperimen 

KK: Kelompok Kontrol 

 X   : Perlakuan 

-     : Tidak diberi perlakuan 

O1 : Tes kemampuan awal kelompok eksperimen 

O2 : Tes kemampuan akhir kelompok eksperimen 

O3 : Tes kemampuan awal kelompok kontrol 

O4 : Tes kemampuan akhir kelompok kontrol 

Dengan  design  ini,  baik  kelas  eksperimental  maupun  kelompok  

kontrol dibandingkan, kendati kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa 

melalui randomisasi. Penelitian diawali dengan melakukan pretest terhadap dua 

kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol sehingga akan dapat diketahui 

hasil yang berupa nilai pada kelas tersebut sebelum kelas eksperimen diberikan 

perlakuan (treatment). Kemudian setelah mendapatkan hasil dari pretest langkah 

selanjutnya adalah melakukan perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan 

perlakuan metode pembelajaran kooperatif model student team achievement 

division (STAD). Sedangkan kelas kontrol dibiarkan seperti pembelajaran yang 

biasa dilaksanakan tanpa ada perlakuan apapun. 

Selama proses pembelajaran di kelas, materi yang disampaikan sama 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, hanya model pembelajaran saja yang 

 



 
 

berbeda. Dalam kelas eksperimen siswa belajar dengan disusun kelompok dengan 

anggota 4-5 siswa/kelompok. Pembelajaran dilakukan dengan metode 

pembelajaran kooperatif model student team achievement division (STAD). 

Kompetisi dilakukan antar kelompok serta antar individu. Dalam proses 

pembelajaran diadakan berbagai taburan reward. Perolehan reward tersebut dapat 

dinyatakan sebagai peningkatan dari hasil belajar baik secara individu atau juga 

kelompok. 

Pada akhir pembelajaran dilakukan posttest untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. Posttest dilakukan di kelas eksperimental dan kelas kontrol dengan 

soal yang sama. Soal pretest dan posttest sebelumnya diujicobakan pada kelas uji 

coba yaitu selain kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini untuk mengetahui 

taraf kesukaran, validitas dan reliabilitas soal. Data-data yang diperoleh dari soal 

evaluasi yang telah diujicobakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dianalisis sesuai dengan statistik yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

hasil belajar yang dicapai siswa pada akhir materi yang telah disampaikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran 

model Student Team Achievement Divisions (STAD) mata pelajaran Akidah 

Akhlak kelas VIII di MTs Mafatihul Huda Rau Kedung Jepara. Berdasarkan pada 

desain penelitian di atas maka akan dapat dilihat perbedaan kemampuan awal 

(pretest) dan kemampuan akhir (posttest) antara kelompok eksperimen yang 

dikenai perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. 

 



 
 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di MTs Mafatihul Huda Rau Kedung Jepara Jl. 

Raya Bugel-Jepara. Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari-Februari 

2018. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian, atu apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian.
1
 Variabel dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu variabel bebas (independet variable) dan variabel terikat 

(dependent variable). menurut Sugiyono (2011:61) Variabel bebas 

merupakan sesuatu yang mempengaruhi perubahan dari variabel terikat, 

sedangkan variabel terikat merupakan yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat dari adanya variabel bebas. Adapun Pada penelitian ini, yang bertindak 

sebagai variabel bebas adalah pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Divisions), 

meliputi sub-sub variabel sebagai berikut: 

1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. 

2) Menyampaikan informasi kepada peserta didik. 

3) Mengoordinasi pesrta didik kedalam kelompok kooperatif. 

4) Mengevaluasi. 

                                                             
1 Sutrisno Hadi, Op.Cit, hal.89 



 
 

5) Memberikan penghargaan. 

Sedangkan yang bertindak sebagai variabel terikat adalah keaktifan 

pembelajaran akidah akhlak kelas VIII Rau Kedung Jepara, meliputi sub-sub 

variabel sebagai berikut : 

1) Peserta didik mendengarkan dengan seksama penjelasan guru. 

2) Peserta didk aktif mencatat. 

3) Peserta didik aktif bertanya. 

4) Peserta didik aktif terlibat dalam diskusi. 

5) Peserta didik aktif mengertjakan tugas dengan baik. 

D.  Metode Penelitian Obyek 

 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa metode yaitu : 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga,
2
 atau obyek dari suatu penelitian yang sering terjadi di daerah 

yang luas.
3
  

Populasi juga merupakan keseluruhan subyek penelitian.
4
 Sedangkan 

penelitian ini adalah penelitian populasi yaitu seluruh siswa kelas VIII MTs 

Mafatihul Huda Rau Kedung Jepara yang berjumlah 64 siswa. 

                                                             
2 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 152. 

3S. Nasution, Metode Penelitian, Rajawali Press, UGM, Yogyakarta, 1989, hal. 69. 



 
 

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan 

diteliti (Sulistyo-Basuki 2006:182). Pada penelitian ini, pemilihan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan simple random sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel anggota populasi secara acak tanpa 

memerhatikan tingkatan yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 

1999:74). Pemilihan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dua kelas yaitu kelas VIII A dengan jumlah 30 

sebagai kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan VIII B dengan jumlah 34  sebagai kelas kontrol 

yang menggunakan pembelajaran konvensioal. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian. Suharsimi Arikunto (2002:127) 

menjelaskan bahwa alat evaluasi atau pengumpulan data dapat dibedakan 

menjadi dua, antara lain tes dan non tes. Penelitian ini menggunakan 

beberapa metode, yaitu:  

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian. Suharsimi Arikunto (2002:127) 

menjelaskan bahwa alat evaluasi atau pengumpulan data dapat dibedakan 

                                                                                                                                                                       
4Suharsimi Arikunto, Op. Cit, hal. 62.  



 
 

menjadi dua, antara lain tes dan non tes. Penelitian ini menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

1. Observasi Partisipasi 

Dalam penelitian ini, pengamatan harus melibatkan diri atau ikut 

serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok 

yang diamati. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan 

pengamatan atau pengawasan dan pencatatan mengenai aspek-aspek 

komponen dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas pada saat proses 

kegiatan belajar sedang berlangsung tanpa menggangu kegiatan 

pembelajaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah dipersiapkan. Lembar observasi terdapat pada 

lampiran. Hasil observasi ini digunakan untuk mendapatkan data 

tentang aspek-aspek komponen pembelajaran dalam pelaksanaan 

cooperative learning tipe Student Team Achievement Divisions (STAD) 

dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. (Nana, 2005:85) 

2. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal / variabel 

yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, dan juga foto atau video obyek yang diteliti.
5
 ). Tujuan 

dari dokumentasi ini adalah mencari data-data atau dokumen yang 

                                                             
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), cet.12, hlm. 206.  



 
 

berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah silabus mata pelajaran Akidah Akhlak. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya seseorang (Sugiono, 

2008:240). Tujuan dari dokumentasi ini adalah mencari data-data atau 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah silabus mata pelajaran Akidah 

Akhlak. 

4. Tes 

Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang 

benar atau salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang 

membutuhkan jawaban, atau sejumlah pertanyaan yang harus diberikan 

tanggapan. Dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang 

atau mengungkapkan aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Hasil 

tes merupakan informasi tentang karakteristik seseorang atau 

sekelompok orang. Karakteristik ini bisa berupa kemampuan atau 

keterampilan seseorang. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir 

besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak langsung (Mardapi, 

2008: 67). Selanjutnya Mardapi (2008: 68) juga menjabarkan bahwa 

tujuan tes yang penting adalah untuk: 1) mengetahui tingkat 

kemampuan peserta didik, 2) mengukur pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik, 3) mendiagnosis kesulitan belajar peserta 



 
 

didik, 4) mengetahui hasil pengajaran, 5) mengetahui hasil belajar, 6) 

mengetahui pencapaian kurikulum, 7) mendorong peserta didik belajar, 

dan 8) mendorong pendidik. 

Dalam penelitian yang dilakukan penggunaan tes digunakan untuk 

memperoleh data tingkat penguasaan siswa tentang hasil belajar siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes diadakan secara terpisah 

terhadap masing-masing kelompok penelitian dalam kelas dengan 

bentuk tes yang sama. Tes ini juga digunakan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

sehingga akan dapat diketahui efektivitas penggunaan model student 

team achievement division (STAD) sebagai metode pembelajaran lain 

mata pelajaran Akidah Akhlak. Adapun soal yang akan digunakan 

adalah tes bentuk pilihan ganda. Sebelum  tes  diberikan  pada  saat  

evaluasi,  terlebih  dahulu  tes  diujicobakan. 

Untuk mengetahui validitas, reliabilitas dan taraf kesukaran dari 

tiap-tiap butir tes. Jika terdapat butir soal yang tidak valid, maka butir 

soal tersebut tidak digunakan dalam penelitian. Sedangkan butir soal 

yang valid dan reliabel digunakan dalam penelitian dan diberikan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk evaluasi. Tes pada penelitian 

ini dilakukan dua kali yaitu 

a. pretest 



 
 

Pretest merupakan pengetesan awal pada siswa di dalam kelas 

sebelum dilakukan eksperimen pada sampel penelitian dan menjadi 

langkah awal dalam penyamaan kondisi antara kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperiment. 

b. Posttest 

Posttest merupakan pengetesan akhir, dengan kata lain tes yang 

dilakukan setelah dilakukan eksperimen. Posttest dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh nilai sampel kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Posttest dilakukan setelah kelompok-kelompok tersebut di 

dalam kelas diberi perlakuan berupa penggunaan metode pembelajaran 

konvensional untuk kelompok kontrol dan penggunaan model 

pembelajaran student team achievement division (STAD) untuk kelas 

eksperimen. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik yaitu lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah untuk diolah (Suharsimi Arikunto, 2006). Dalam penelitian 

kuantitatif, kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan 

reliabilitas. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes dan pedoman observasi. Berikut adalah instrument penelitian 

yang digunakan untuk pengambilan data penelitian : 



 
 

1. Observasi Partisipasi 

Observasi tentang keefektifan pembelajaran dengan penerapan model 

cooperative learning tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran dilakukan. Lembar 

observasi ini mengenai catatan pengamatan yang menggambarkan aspek-

aspek komponen dalam pembelajaran selama proses belajar mengajar 

belangsung. Adapun aspek-aspek yang diamati dalam observasi sebagai 

berikut: 

a. Memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru 

b. memberi pendapat untuk pemecahan masalah 

c. memberi tanggapan terhadap pendapat siswa lain 

d. mengerjakan tugas yang diberikan 

e. Motivasi dalam mengerjakan tugas 

f. Tanggung jawab sebagai kelompok dalam mengerjakan tugas 

g. Berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran 

2. Tes 

Instrumen prestest dan posttest berupa 25 soal tes objektif yang 

berbentuk pilihan ganda, dimana dalam setiap soal terdapat empat 

pilihan jawaban dan salah satu dari pilihan tersebut merupakan 

jawaban yang benar. Jawaban yang benar mendapatkan skor satu 

dan jawaban yang slah tidak mendapatkan skor atau nol. 

G. Validitas dan Reliabilitas 

1.  Validitas Instrumen 



 
 

 Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya 

(Saifudin Azwar 2001). Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah 

validitas isi. Validitas isi dilakukan dengan menanyakan pendapat ahli (expert 

judgement) tentang kisi-kisi dan instrument penelitian. Selain itu juga dilihat 

sumbangan butir terhadap variabel yang diukur melalui ujicoba terpakai pada 

saat pretest.  

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 soal tes pilihan 

ganda Soal tes disusun berdasarkan  9 komponen indicator pencapaian 

kompetensi per pertemuan yang terdapat pada silabus kelas VIII semester 2 

mata pelajaran Akidah Akhlak. Selanjutnya hasil tes divalidasi kepada siswa 

lain yang bukan termasuk kelompok eksperimen dan kontrol guna mengetahui 

butir-butir soal tes tersebut sudah layak untuk memgukur hasil efektivitas 

metode pembelajaran model Student Team Achievement Divisions (STAD) 

sebagai metode pembelajaran lain pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 

Setelah dilakukan validasi selanjutnya dilakukan perbaikan atau revisi untuk 

butir-butir soal yang belum layak. 

2.  Raliabilitas Instrumen 

  Menurut Nana Sudjanadan Ibrahim (2004), reliabilitas adalah keajegan 

alat tersebut dalam memngukur apa yang diukurnya. Alat ukur yang akan 

digunakan dalam penelitian harus reliable, dalam arti memiliki keajegan 

dalam melaksanakan pengukuran atau dalam arti lain yaitu dapat dipercaya, 



 
 

jadi dapat diandalkan.
6
 Reliabilitas instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini dilihat dengan menghitung koefieisn Alpha Cronbach  

berdasarkan ujicoba terpakai saat pretest. Rumus Alpha Cronbach yang 

digunakan yaitu sebagai berikut : 

r 11= 
 

   
      

   

  
    (Nana Sudjana dan Ibrahim, 2004) 

 
Keterangan 

r 11 = reliabilitas instrument 

   = banyaknya butir pertanyaan 

 
    
 
    

          = Jumlah varians butir 

    
    
 
    

                 = Varians total 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji sebaran data berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk keperluan uji normalitas dalam penelitian ini 

digunakan rumus Kolmogorov-Smirnov yaitu : 

                                                             
6 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002),  hlm. 154. 



 
 

Dmax = | Fa (x) - Fe (x) |  (Djarwanto, 2003: 50) 

Keterangan : 

Dmax = Nilai selisih maksimal dari 2 distribusi frekuensi kumulatif. 

Fa(x)= Frekuensi kumulatif relatif. 

Fe(x)= Frekuensi kumulatif teoritis. 

 Uji  normalitas dilakukan dari hasil tes kemampuan awal (pretest) 

dan kemampuan  tes  akhir  (posttest)  kedua  kelompok.  Menurut  

Singgih  Santoso 2003: 400) kriteria uji normalitas adalah p-value > α 

(signifikansi 5 %) maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Hasil perhitungan dengan  bantuan  komputer  SPSS  12  for  

windows  menyatakan  bahwa  hasil perhitungan apabila dikonsultasikan 

nilai Asymp. Sig (2 tailed) lebih besar dari 5% maka sebaran distribusi 

normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengtahui apakah data yang 

diperoleh dari kedua kelompok memiliki varians yang homogen atau tidak. 

Uji kesamaan dua varian ini digunakan rumus Levene yaitu : 

                               (Leven’s)   

Keterangan : 

K  = Jumlah kelompok 



 
 

N  = Jumlah seluruh sampel 

 = Jumlah sampel kelompok i 

     = Sampel ke j dari kelompok i 

 

 

 = mean seluruh  

 = mean  dari kelompok i 

(Levene’s Test. http://en.wikipedia.org/wiki/Levene’s_test). 

Jika  >=  dengan taraf signifikansi 5% dan ukuran 

sampel N atau p <= 0,05 ; maka varians dua kelompok tidak homogen. 

Sebaliknya jika  <  dengan taraf signifikansi dan ukuran 

sampel yang sama atau p > 0,05 ; maka varians dua kelompok homogeny.  

3. Uji Hipotesis  

Hopotesis dalam setiap penelitian perlu diuji untuk membuktikan 

kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan dan sebagai acuan 

dalam penarikan kesimpulan. Hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian 

ini adalah Ada perbedaan hasil belajar siswa mata pelajaran Akidah 

Akhlak yang pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran 

mode Studen Team Achievement Divisions (STAD) dengan hasil belajar 

http://en.wikipedia.org/wiki/Levene's_test


 
 

siswa yang pembelajarannya tanpa menggunakan metode pembelajaran 

model Student Team Achievement Divisions (STAD). Sedangkan 

hipotesis nihil (Ho) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil 

belajar siswa mata pelajaran Akidah Akhlak yang pembelajarannya 

menggunakan metode pembelajaran model Student Team Achievement 

Divisions (STAD) dengan hasil belajar siswa yang pembelajarannya 

tanpa menggunakan metode pembelajaran model Student Team 

Achievement Divisions (STAD). 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis uji-t sebagaimana 

dikemukakan oleh Sugiyono (2007: 96) berikut :sebagai  

t=  

                              Sugiyono (2007: 96) 

Keterangan : 

t    = Nilai t yang dihitung, 

selanjutnya disebut t hitung =Rata    rata xi 

 = Nilai yang dihipotesiskan 

s   =  Simpangan Baku 

n   = Jumlah anggota sa 

mpel  

Kriteria penetapan dan penolakan hipitesis untuk uji-t adalah 

apabila dalam perhitungan diperoleh t hitung ≥ t tabel maka dapat diketahui 



 
 

bahwa hipotesis yang diajukan atau hipotesis alternatif (Ha) diterima 

dan hipotesis nihil (Ho) ditolak. Sebaliknya jika harga t hitung < t tabel 

maka Ha ditolak dan Ho diterima. Taraf signifikansi untuk menerima 

dan menolak adalah 5%. 

3. Uji Gain  

Efektivitas metode pembelajaran STAD pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak dapat dianalisis dengan cara mengadaptasi teori Hake mengenai 

gain ternormalisasi. Gain  adalah selisih antara nilai posttest dan pretest. 

Gain menunjukkan peninkatan pemahaman atau penguasaan konsep siswa 

setelah proses pembelajaran dilakukan guru. Menurut Hake (1999), nilai 

gain temomalisasi dirumuskan sebagai berikut: 

 g =    Skor Posttest-Skor Pretest 

      Skor Maksimum-Skor Pretest 

Keterangan: 

 g = nilai gain ternormalisasi 

 Besar gain yang temormalisai ini diinterpretasikan untuk 

menyatakan kriteria gain ternormalisai menurut Richard R. Hake (1999): 

Tabel 7. Klasifikasi Nilai Gain 

Nilai g Interpretasi 

0,7 < g < 1 Tinggi 

0,3  ≤  g ≤  0,7 Sedang 

0 < g < 0,3 Rendah 

 


