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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasy

experiment) yaitu dengan memberikan perlakuan model pembelajaran

kontekstual dan model pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas XI SMA

Negeri 1 Raha Kabupaten Muna.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di SMAN 1 Raha Kabupaten Muna. Lokasi

penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa

di sekolah tersebut memiliki siswa yang variatif. Selain itu nilai yang diperoleh

siswa khususnya Pendidikan Agama Islam masih relatif kurang sehingga guru

perlu menerapkan berbagai macam model pembelajaran yang sesuai dengan

kondisi siswa SMA Negeri 1 Raha Kabupaten Muna.

C. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu (1). Hasil Belajar (Y) sebagai

variabel terikat, (2). Model Pembelajaran sebagai variabel bebas (X).

Keterangan:

a. Variabel bebas terdiri dari dua level, yakni:

Variabel X1 adalah =  Pembelajaran yang diajar dengan menggunakan
model pembelajaran kontekstual.

Variabel X2 adalah =  Pembelajaran yang diajar dengan menggunakan
model pembelajaran berbasis masalah.
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b. Variabel terikat (Y) yang terdiri dari dua level, yakni :

Variabel Y1 adalah = Hasil belajar siswa yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran kontekstual
(kognitif, afektif dan psikomotor).

Variabel Y2 adalah = Hasil belajar siswa yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran berbasis
masalah (kognitif, afektif dan psikomotor).

2. Desain Penelitian

Desain (rancangan) pada hakikatnya mencakup abstraksi isi dan ruang

lingkup (design is content and scope of the study). Desain (rancangan) penelitian

tergantung pula pada pendekatan yang digunakan pada subyek penelitian dalam

kaitan dengan eksistensi veriabel yang diteliti. Penggambaran konstelasi desain

penelitian dari kedua pendekatan tersebut seperti digambarkan pada identifikasi

variabel di atas dengan menggunakan desain Post Test Only Control Group61

yaitu sebagai berikut:

Tabel  3.1 Desain Penelitian

Kelas Perlakuan Post Test
Eksperimen X1 Y1

Kontrol X2 Y2

Keterangan:

X1 = Perlakuan yang diberikan pada siswa dengan model pembelajaran
kontekstual.

X2 = Perlakuan yang diberikan pada siswa dengan model pembelajaran
berbasis masalah.

Y1 = Tes akhir pada pembelajaran PAI setelah diberikan perlakuan model
pembelajaran kontekstual.

Y2 = Tes akhir pada pembelajaran PAI setelah diberikan perlakuan model
pembelajaran berbasis masalah.

61Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Revisi VI, ( Jakarta PT. Rineka
Cipta, 2006) hal. 20
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D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri

yang berjumlah 362 siswa, yang terdistribusi dalam 12 kelas paralel.

Tabel 3.2 Distribusi Popolasi Penelitian

No Kelas Lk Pr Jumlah Sampel Nilai rata-rata
Rapor PAI

1 XI MIA.1 14 17 31 93,62
2 XI MIA.2 10 20 30 90,50
3 XI MIA.3 9 21 30 90,50
4 XI MIA.4 14 17 31 88,81
5 XI MIA.5 9 23 32 84,56
6 XI MIA.6 11 16 28 90,03
7 XI MIA.7 15 16 32 92,63
8 XI MIA.8 11 21 32 90,78
9 XI IIS.1 11 19 30 83,57
10 XI IIS.2 13 15 29 83,42
11 XI IIS.3 12 17 29 82,69
12 XI IIS.4 9 19 28 82,54

Jumlah 139 223 362 85,22
Sumber Dokumentasi SMA Negeri 1 Raha 2017.

2. Sampel

Adapun sampel dari peneliti ini ditetapkan secara purposive sampling

(secara sengaja) yaitu kelas XI MIA.2 sebagai kelas eksperimen yang diajar

dengan model pembelajaran kontekstual dan XI MIA.3 sebagai kelas kontrol

atau pembanding yang akan diajar dengan model pembelajaran berbasis

masalah. Sehingga dari dua belas kelas yang ada terpilih dua kelas yang

memiliki nilai rata-rata rapor yang tidak jauh berbeda yaitu kelas XI MIA.2 (30

siswa), dan kelas XI MIA.3 (30 siswa). Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini

adalah 60 siswa.

Tabel 3.3 Distribusi Sampel Penelitian
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Model
Pembelajaran Kelas Lk Pr Jumlah

Sampel Rata-rata

Kontekstual XI MIA.2 10 20 30 90,50
Berbasis masalah XI MIA.3 9 21 30 90,50

TOTAL 60
Sumber Dokumentasi SMA Negeri 1 Raha 201762.

E. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tindakan kelas yakni sebanyak 8 kali

pertemuan untuk masing-masing kelompok, baik siswa yang diajar dengan

model pembelajaran kontekstual maupun dengan model pembelajaran berbasis

masalah. Dalam pelaksanaan eksperimen ini, peneliti sebagai pengajar yang

diamati langsung oleh teman sejawat yang mengobservasi kegiatan

pembelajaran. (Instrumen terlampir).

Prosedur dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menentukan dua kelompok sampel yaitu kelas XI-MIA-2 dan kelas XI-MIA-

3 yang mewakili keseluruhan populasi.

2. Menetapkan kelas eksperimen dan kelas kontrol

3. Peneliti mengajar pada dua kelompok tersebut dengan menggunakan dua

model pembelajaran yang berbeda yaitu kelas eksperimen menggunakan

model pembelajaran kontekstual dan kelas kontrol dengan model

pembelajaran berbasis masalah.

4. Pada akhir kegiatan belajar mengajar diberikan post-test

5. Masing-masing jawaban diberi skor sesuai standar yang telah  ditetapkan

pada lembar instrumen.

62Buku Rapor Siswa, Studi Dokumentasi, tanggal 4 Januari 2018
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6. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui hasil belajar siswa.

Setelah selesai proses pembelajaran untuk masing-masing kelompok

selama tujuh kali pertemuan, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan tes hasil belajar PAI yang diajar selama penelitian.

2. Membedakan hasil belajar PAI siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol

setelah pembelajaran berlangsung.

3. Penarikan kesimpulan

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.

1. Observasi yaitu dengan mengamati secara langsung terhadap proses

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah

dan model pembelajaran kontekstual yang dilakukan oleh peneliti untuk

lebih memahami aktivitas pembelajaran siswa kuhususnya Pendidikan

Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Raha. Obesravsi dilakukan untuk

mengetahui aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran

berlangsung. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memperoleh data

psikomotor siswa model pembelajaran kontekstual dan psikomotor siswa

model pembelajaran berbasis masalah. Adapun hasil analisis aktivitas siswa

dan guru selama proses pembelajaran dan penilaian siswa dapat dilihat pada

lampiran 3 hasil penelitian ini.

2. Tes, yaitu memberikan tes akhir (posttest) kedua kelas setelah diberi

perlakuan yang berbeda untuk memperoleh hasil belajar kognitif siswa.
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Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tes objektif

(pilihan ganda) dengan menggunakan empat obsional pilihan (a,b,c, dan d).

Tes terdiri dari 30 butir soal yang disusun berdasarkan pada lima pokok

bahasan ( Instrumen terlampir).

3. Angket. Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan

tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket ini

digunakan untuk memeperoleh data aspek afektif model pembelajaran

kontekstual dan afektif model pembelajaran berbasis masalah.

4. Dokumentasi. Teknik dokumentasi  merupakan suatu teknik pengumpulan

data dengan menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen

tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam melaksanakan teknik

dokumentasi, peneliti menyelidiki data dokumen tertulis yang digunakan

untuk mencari hasil belajar siswa yaitu skor nilai rapor  untuk mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam yang diperoleh dari guru PAI kelas XI MIA-2 dan

XI MIA-3 di SMA Negeri 1 Raha Kabupaten Muna.

G. Insterumen Penelitian

1. Hasil Belajar Kognitif

a. Defenisi Konseptual

Berdasarkan deskripsi teori seperti yang dikemukakan pada Bab II, maka

yang dimaksud dengan hasil belajar pada penelitian ini adalah hasil ;./belajar

PAI yang dicapai oleh siswa dalam bentuk angka-angka setelah diberi tes setiap

akhir pembelajaran dengan melalui proses pembelajaran dengan menggunakan

model pembelajaran kontektual dan model pembelajaran berbasis masalah.
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b. Defenisi Operasional

Hasil belajar PAI dalam penelitian ini adalah total skor yang dicapai

siswa setelah mengerjakan tes hasil belajar PAI yang berbentuk pilihan ganda

yang mencakup materi pokok : (1). Al-Qur’an, (2). Iman kepada Rasul-Rasul

Allah, (3). Khutbah, Tabliq dan Dakwah (4). Pentingnya toleransi dalam

kehidupan (5). Hormat dan patuh kepada orangtua dan guru.

Untuk mengetahui hasil belajar aspek kognitif siswa disiapkan soal  tes

tertulis 30 soal dengan kisi-kisi soal pada tabel 3.4. Setelah divalidasi soal

tersebut hanya 26 soal yang valid yang diberikan kepada siswa kelas eksperimen

dan kelas kontrol . Dan hasilnya telah dibahas di Bab IV Pembahasan.

c. Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar Kognitif

Tabel 3.4 Kisi-kisi Tes Hasil Belajar

No Pokok-pokok
Bahasa

Indikator
Aspek yang diukur

Jmlh
SoalC1

Ingatan

C2
Pemah
aman

C3
Aplik

asi

C4
Anali

sis

C5
Syntes

is

1 Al Qur’an

Membaca,
menentukan
tajwid,mengartikan
Q.S Yunus 40-41

1,4, 5,6 8

2,3,7

8

2
Iman kepada
Rasul-Rasul
Allah

-Meyakini
Mengimplementasi
kan dan
menyebutkan arti
iman kepada Rasul-
Rasul Allah

9, 10,12 11, 13 14 6

3
Khutbah,
Tabliq dan
Dakwah

Meyakini,
mendiskripsikan
arti, mempraktekan
Khutbah, Tabliq
dan Dakwah

15,16,17 18, 19 5

4

Pentingnya
toleransi dalam
kehidupan.

Meyakini, Bersikap
toleran, rukun,
menghindarkan diri
dari sikap kekersan

20,
21,22,2

4,
25

23 6
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Menunjukkan,
menampilkan
perilaku sebagai
implementasi dari
pemahaman Q.S,
Yunus:40-41 dan
Al Maidah:32

5

Hormat dan
patuh kepada
orangtua dan
guru

Meyakini,
menunjukkan
prilaku,
menyimpulkan
hikmah hormat dan
patuh kepada
orangtua dan guru

26,28 27, 29 30 5

Jumlah 9 14 1 3 3 30

2. Hasil Belajar Afektif

a. Defenisi Konseptual

Pengukuran ranah afektif juga dapat dilakukan dengan menggunakan

skala pengukuran yang disebut skala  sikap.   Hasilnya   berupa kategori

sikap, yakni mendukung (positif), menolak (negatif), dan netral. Sikap pada

hakikatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang.

Ada tiga komponen sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi

berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek yang dihadapinya.

Afeksi berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut,

sedangkan konasi berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek

tersebut. Oleh sebab itu, sikap selalu bermakna bila dihadapkan kepada

objek tertentu. Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk

dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya,

melalui rentangan nilai tertentu.
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b. Defenisi Operasional

Hasil belajar afektif dalam penelitian ini adalah mengukur ranah

afektif berupa kemampuan siswa dalam bentuk menerima, merespon,

menghargai, mengorganisasi serta karakteristik suatu nilai pada saat

menerima materi sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. Untuk

mengetahui hasil belajar ada aspek afektif dalam penelitian ini telah

disiapkan 35 soal angket, setelah diuji validitas yang valid hanya 34 soal

angket yang diberikan kepada kelas XI-MIA-2 sebagai kelas eksperimen

dan kels XI-MIA-3 sebagai kelas kontrol, kisi-kisi soal dapat dilihat pada

tabel 3.5 dan hasilnya dapat dilihat pada Bab IV Pembahasan.

c. Kisi-kisi Tes Hasil Belajar Afektif

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar afektif

No Tingkatan
Pengukuran Kegiatan Pembelajaran Skala Likert

SS S TS STS
1. Menerima

(Receiving)
Kepekaan (keinginan
menerima/memperhatikan) terhadap
fenomena/stimult menunjukkan
perhatian terkontrol dan terseleksi:

- Sering membaca
- Senang membaca
- Senang mengejakan soal
- Ingin belajar

2. Merespon
(Responding)

Menunjukkan perhatian aktif
melakukan sesuatu dengan/tentang
fenomena setuju, ingin, puas
meresponsi (mendengar):

- Menulis ayat/materi
- Mengerjakan soal
- Menanggapi pendapat
- Meminta maaf
- Menunjukkan empati

3. Organisasi
(Organisation)

mengorganisasi nilai-nilai yang
relevan ke dalam suatu sistem
menentukan saling hubungan antar
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nilai memantapkan suatu nilai yang
dominan dan diterima di mana-mana
memantapkan suatu nilaimyang
dominan dan diterima di mana-mana.
- Rajin
- Tepat waktu
- Berdisiplin diri, mandiri dalam

bekerja
- Obyektif dalam memecahkan

masalah
- Menyarankan pemecahan masalah
- Mendidkusikan cara-cara pemecahan

masslah antar teman
- Mengajukan saran perbaikan

4. Acuan nilai
(valuing)

Menunjukkan konsistensi perilaku
yang mengandung nilai, termotivasi
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
yang pasti.
Tingkatan : menerima, lebih
menyukai, dan menunjukkan
komitmen terhadap suatu nilai:
- Mengapresiasi materi
- Menghargai peran
- Menunjukkan perhatian
- Menunjukkan alasan
- Menjelaskan alasan senang

membaca ayat atau materi belajar
- Menunjukkan simpati kepada materi

belajar dan ayat-ayat Al-Qur’an

3. Hasil Belajar Psikomotor

a. Defenisi Konseptual

Penilaian Psikomotor merupakan kompetensi yang dilakukan melalui

pengamatan atau observasi kinerja yang meminta siswa mendemonstrasikan

kompentensi melalui tes praktik, proyek, dan portofolio.

b. Defenisi Operasional

Penilaian psikomotor dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada

siswa dapat menghayati, dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin,
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tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun

responsif, dan pro aktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian

permaslahan dan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam

pergaulan dunia.

Untuk mengetahui hasil belajar aspek psikomotor pada penelitian ini telah

disiapkan item pernyataan melalui pengamatan langsung sebanyak 26 soal. Setelah

diuji validasi hanya 23 soal yang valid yang dijadikan soal untuk mengetahui hasil

belajar siswa aspek psikomotor. Hasil akhirnya dapat dilihat pada Bab IV

Pembahasan.

c. Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar

Tabel  3.6 Kisi-Kisi Observasi Belajar Psikomotor

No Tingkatan
Pengukuran Kegiatan Pembelajaran

Skor

1 2 3 4 5
1. Tes Praktik Mengamati kegiatan siswa

dalam melakukan sesuatu:
- Tidak kompoten
- Cukup kompoten
- Kompeten
- Sangat kompoten

1
2

3
4

2. Proyek Kegiatan penilaian terhadap
suatu tugas yang harus
diselesaikan dalam waktu
atau  periode tertentu:
- Perencanaan

a. Persiapan
b. Rumusan judul

- Pelaksanaan
a. Sistimatika penulisan
b. Keakuran informasi
c. Kuantitatif informasi
d. Analisis data
e. Penarikan kesimpulan

- Laporan proyek

1 2 3 4 5
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a. Reformans
b. Penguasaan

3. Portofolio Penilaian berkelanjutan yang
didasarkan kepada kumpulan
informasi yang menunjukkan
perkembangan siswa dalam
suatu periode tertentu
- Meniru dengan contoh
- Meniru tanpa contoh
- Lancar tepat
- Akurat dan cepat
- Spontan dan otomatis

1 2 3 4 5

H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validitas Instrumen

Suatu instrumen dikatakan valid bila instrumen tesebut dapat dengan

tepat mengukur apa yang hendak di ukur. Sehingga dapat dikatakan bahwa

validitas berhubungan dengan “ketepatan” dengan alat ukur. Dengan istrumen

yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. Istilah valid sukar untuk

dicari penggantinya, sebagian peneliti ada yang menyebutknya dengan

“sahih”, “tepat”, dan juga “cermat”. Validitas instrumen pada penelitian ini

terdiri dari:

a. Validitas Internal

Validitas internal berkaitan dengan instrumen penelitian seperti

tampilan instrumen dan kemampuan instrumen dalam mengukur. Validitas

internal instrumen penelitian ini penunjuk pada kondisi yang memenuhi

syarat valid berdasarkan pada hasil jawaban yang rasional.

b.Validitas eksternal
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Pada validitas  eksternal dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria

yang ada dari luar instrumen yaitu berdasarkan pada fakta empiris atau

pengalaman yang dipakai sebagai pembanding instrumen yaitu sesuatu yang

sudah ada dan sesuatu yang belum ada akan tetapi terjadi diwaktu yang akan

datang. Adapun hasil analisis uji validitas untuk instrumen yang digunakan

dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran B pada penelitian ini.

2. Reliabilitas Instrumen

Suatu instrumen tes dikatakan dapat dipercaya bila memberikan hasil

yang tetap (konsisten) bila diteskan berkali-kali. Misalnya suatu tes yang sama

diberikan kepada siswa dalam satu kelas pada waktu yang berlainan, maka setiap

siswa akan tetap berada dalam urutan yang sama dalam kelas tersebut. Artinya

tidak harus skor yang diperoleh selalu sama, akan tetapi urutan dalam

kelompoklah yang sama. Instrumen reliabilitas berkaitan dengan ketetapan skor

yang diperoleh siswa walaupun dipakai sebuah instrumen dipakai berulang-ulang

akan selalu menghasilkan data yang sama. Berdasarkan cara pengujiannya

reliabilitas instrumen terbagi dua yaitu:

a. Reliabilitas Internal

Ada dua metode analisis internal yaitu instrumen skor diskrit dan

instrumen skor non diskrit. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

instrumen skor non diskrit yaitu merupakan instrumen pengukuran yang

dalam sistem skoringnya bersifat gradual yakni ada penjelasan skor mulai

dari skor tertinggi sampai skor terendah yang terdapat pada instrumen tes
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yang berbentuk  pilihan ganda dan instrumen nos tes yang berbentuk angket

yang interval skornya dapat dimulai dari 1 sampai 4.

b. Reliabilitas Eksternal

Dalam pengujian reliabilitas eksternal ada dua cara yaitu metode

bentuk paralel dan metode tes berulang. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan metode tes berulang dengan tujuan menghindari pembuatan

soal berkali-kali. Pada metode ini peneliti hanya penyiapkan satu perangkat

instrumen, yang kemudian diteskan dan dicatat. Kemudian diwaktu yang

berbeda perangkat tersebut diteskan kembali terhadap semua responden yang

sama dan hasilnya dicatat. Kemudian hasil tersebut diuji menggunakan

korelasi yang sama.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai Cronbach’s

Alpha,. Kriteria untuk composite reliability yang baik adalah jika nilai yang

dihasilkan diatas 0,600. Untuk lebih jelasnya hasil uji reliabilitas instrumen

penelitian ini telah disajikan dalam lampiran 7 penelitian ini.

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistika deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan masing-

masing variabel penelitian di dalam bentuk jumlah, rata-rata, Me, Mo, SD,

varian, % maupun grafik, serta karakteristik responden dan gambaran umum

obyek penelitian.

Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk menginterprestasikan

distribusi frekuensi jawaban responden dari data yang telah dikumpulkan.
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Dalam memberikan makna penilaian secara empiris variabel penelitian ini

disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Makna Penilaian secara Deskriptif Variabel Penelitian

No Nilai Rata-Rata Skor Interpretasi Nilai Skor

1 1,00 – 1,78 Sangat Setuju 1
2 1,80 – 2,59 Setuju 2
3 2,60 – 3,39 Tidak Setuju 3
4 3,40 – 4,00 Sangat Tidak Setuju 4

Sumber: Sugiyono, 2005 (Dimodifikasi)

Selanjutnya untuk menentukan kategori dari hasil analisis aspek kognitif

merujuk pada ketentuan interval sebagai berikut.

81,00 – 100,00 = sangat tinggi

61,00 – 80,00 = tinggi

41,00 – 60,00 = cukup

21,00 – 40,00 =  kurang

00,00 – 20,00 = Sangat kurang

Untuk menentukan kategori dari hasil analisis aspek afektif merujuk pada

katentuan interval sebagai berikut.

109 – 136 = Sangat Baik

82 – 108 = Baik

55 – 81 = Cukup Baik

28 – 54 = Kurang Baik

0- 27 = Tidak Baik

Sedangkan untuk menentukan kategori hasil analisis aspek psikomotor

bermerujuk pada ketentuan interval sebagai berikut.
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73 – 92 = Sangat baik

55 – 72 = Baik

37 – 54 = Cukup baik

19 – 36 = Kurang Baik

0 - 18 = Tidak Baik

2. Analisis Inferensial

Sebelum data hasil penelitian dianalisis maka terlebih dahulu dilakukan uji

persyaratan analisis data dengan menggunakan bantuan program SPSS for

Windows versi 20 yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

Uji normalitas dugunakan untuk mengetahui untuk mengetahui apakah

data yang digunakan berupa data yang distribusi normal atau tidak. Uji

normalitas langsung digunakan pada data sampel yaitu pada kelas eksperimen

yang belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah dan model

pembelajaran kontekstual, yang diukur dengan menggunakan aplikasi one-

sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria pengujiannya adalah jika x2
hitung >

sig dengan derajat kebebasan dk = k – 1 dan α = 0,05 maka data tersebut

berdistribusi normal.

Sedangkan uji homogenitas data berasal dari populasi yang homogen.

Kriteria pengujian adalah jika Fhitung > sig dengan df(nb – a) (nk – 1) dan

α = 0,05, maka kedua kelompok tersebut dinyatakan homogen.

3. Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka untuk mendeskripsikan data

dan menguji hipotesis, digunakan dua bentuk analisis yaitu; (1) analisis
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deskriptif untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara umum berupa skor

maksimal, skor minimal, rata-rata, median, modus, standar deviasi (SD),

variansi, tabel distribusi frekuensi, dan histogram dengan bantuan Microsoft

Excel 2010; dan (2) Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan perangkat

lunak SPSS Versi 20.0

J. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik yang akan dibuktikan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Ho : µ1 = µ2 : Tidak ada perbedaan hasil belajar PAI aspek kognitif

antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran

kontekstual dan model pembelajaran berbasis masalah

Ha : µ1 ≠ µ2    : Ada perbedaan hasil belajar PAI aspek kognitif antara

siswa yang diajar dengan model pembelajaran

kontekstual dan model pembelajaran berbasis

masalah.

2. Ho : µ1 =  µ2   : Tidak ada perbedaan hasil belajar PAI aspek afektif

antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran

kontekstual  dan model pembelajaran berbasis

masalah.

Ha : µ1 ≠  µ2    : Ada perbedaan hasil belajar PAI aspek afektif antara

siswa yang  diajar dengan model pembelajaran

kontekstual  dan model pembelajaran berbasis

masalah.
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3. Ho : µ1 =  µ2   : Tidak ada perbedaan hasil belajar PAI aspek psikomotor

antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran

kontekstual  dan model pembelajaran berbasis masalah.

Ha : µ1 ≠  µ2 : Ada perbedaan hasil belajar PAI aspek psikomotor antara

siswa yang  diajar dengan model pembelajaran kontekstual

dan model pembelajaran berbasis masalah.


