
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan jenis eksperimen semu (quasy experimental 

design) yaitu suatu jenis eksperimen yang memiliki kelompok kontrol tetapi 

ada keterbatasan dalam mengontrol seluruh variabel yang juga mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen.
1
 Dalam penelitian kelompok sampel dibagi menjadi

dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian 

ini menggunakan dua subjek penelitian yaitu kelompok eksperimen yang 

diberikan perlakuan berupa penerapan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran course review horay dan kelompok kontrol yang yang diberikan 

pembelajaran konvensional atau pembelajaran seperti biasanya. Penelitian ini 

menerima keadaan subjek apa adanya.  

B. Desain Penelitian

      Desain yang di lakukan pada penelitian ini berbentuk desain Pretest-

Posttest Control Grup Design yang mana digunakan untuk mengetahui 

peningkatan metode pembelajaran course review horay pada aktivitas dan 

hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran kedua kelompok tersebut diukur 

dengan menggunakan alat ukur yaitu tes untuk mengetahui hasil belajar pada 

mata pelajaran PAI. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh 

1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, cet-

10. 2010, h 114
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metode pembelajaran course review horay terhadap proses dan hasil belajar 

pada mata pelajaran PAI. 

Pada penelitian ini memiliki Variabel bebas (x) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel terikat. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel x adalah Metode Pembelajaran 

Course Review Horay, dan Variabel terikat (y) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian yang menjadi variabel y adalah Proses dan Hasil Belajar. 

Bentuk dari desain penelitian Pretest-Posttest Control Grup Design ini 

dapat digambarkan sebagai berikut:    

 

 

Keterangan: 

   = Kelompok ekperimen 

   = Kelompok Kontrol 

   = Perlakuan pembelajaran menggunakan metode Metode Pembelajaran 

Course Review Horay 

    Perlakuan pembelajaran menggunakan metode konvensional 

(pembelajaran biasa) 

    Pretest Kelompok Eksperimen 

   = Pretest Kelompok Kontrol 

    Posstest Kelompok Eksperimen 

  = Posstest Kelompok Kontrol 
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Pada kelas eksperimen diberikan perlakukan dengan menggunakan metode  

pembelajaran Course Review Horay dan pada kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

Penelitian ini menggunakan faktorial 2x3, dengan maksud untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Tabel 3.1 

Rancangan Penelitian 

 

Aktivitas Belajar (Bj) 

 

Metode  

Pembelajaran  

(Ai) 

Tinggi 

(B1) 

Sedang 

(B2) 

Rendah 

(B3) 

 

 

Metode Pembelajaran 

Course Review Horay (A1) 

 

(A1B1) 

 

(A1B2) 

 

(A1B3) 

 

Metode  Pembelajaran Konvensional 

(A2) 

 

(A2B1) 

 

(A2B2) 

 

(A2B3) 

 

Keterangan: 

Ai : Metode Pembelajaran 

Bj : Aktivitas Belajar 

A1 : Metode pembelajaran Course Review Horay 

A2:  Metode pembelajaran konvensional 

B1 : Aktivitas belajar tinggi 
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B2 : Aktivitas belajar sedang 

B3 : Aktivitas belajar rendah 

A1B1: Aktivitas belajar PAI peserta didik tinggi melalui metode pembelajaran 

Course Review Horay 

A1B2: Aktivitas belajar PAI peserta didik sedang melalui metode 

pembelajaran Course Review Horay 

A1B3: Aktivitas belajar PAI peserta didik rendah melalui metode 

pembelajaran Course Review Horay 

A2B1: Aktivitas belajar PAI peserta didik tinggi melalui metode pembelajaran 

konvensional 

A2B2: Aktivitas belajar PAI peserta didik sedang melalui model pembelajaran 

konvensional 

A2B3: Aktivitas belajar PAI peserta didik rendah melalui metode 

pembelajaran konvensional 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbul variabel terikat. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel X adalah Metode Pembelajaran Course Review Horay. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian yang menjadi variabel 
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(Y1)  adalah aktivitas belajar dan (Y2) adalah hasil belajar peserta didik 

pelajaran PAI.  

 

D. Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel 

1. Populasi  

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh peserta didik 

kelas V SDN 1 Surabaya Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang 

berjumlah  133 peserta didik yang terbagi dalam 4 kelas yaitu: VA, VB, VC, 

dan VD dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Peserta Didik Kelas V SDN 1 Surabaya Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2016/2017 

KELAS 
JUMLAH 

PESERTA DIDIK 

VA 33 

VB 35 

VC 32 

VD 33 

JUMLAH 133 

  Sumber: Dokumentasi Peserta didik Kelas V SDN 1 Surabaya Bandar 

 Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

 

E. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel.
2
 Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik acak kelas 

                                                           
2
Ibid , h 118. 
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yaitu mengambil sampel secara acak tanpa melihat kemampuan peserta didik 

yang terdapat di dalam kelas tersebut. 

Teknik pengambilan sampel diambil dengan cara pengundian pada 

keempat kelas yang menjadi populasi. Pengundian dilakukan dengan 

memberikan nomor urut pada setiap kelas kemudian diambil secara acak.  

Pada pengambilan nomor urut didapat sampel termabil kelas VA  yang 

berjumlah 33 peserta didik sebagai kelas eksperimen yang dalam 

pembelajarannya diterapkan metode pembelajarn Course Review Horay dan 

kelas VB yang berjumlah 35 peserta didik sebagai kelas kontrol yang dalam 

pembelajarannya diterapkan metode pembelajaran konvensional.  

 

F. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pada penelitian ini sampel yang akan diambil dua kelas VA 

dan VB. Siswa kelas VA merupakan siswa yang diberi perlakuan dengan 

metode pembelajaran course review horay, sedangkan siswa kelas VB 

merupakan siswa yang diberi perlakuan dengan menggunakan metode 

pembelajaran konvensional yang dilakukan seperti biasanya (kelas kontrol). 

 

G. Teknik Pengambilan Data  

1. Angket 

Angket merupakan daftar pernyataan tertulis tentang suatu masalah dengan 

ruang dan jawaban bagi setiap pernyataan. Metode angket atau kuesioner yaitu 
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“ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.
3
 

Kuesioner ini ditunjukan kepada peserta didik untuk mengetahui tentang 

aktivitas belajar peserta didik. Angket yang akan digunakan dalam bentuk 

membubuhkan tanda check list (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 

peserta didik 

2. Tes  

Tes adalah alat atau prosedur yang di pergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian. Dalam penelitian ini metode tes digunakan untuk 

menilai sampai dimana kemampuan siswa setelah materi diajarkan.  Tes 

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh hasil belajar setelah pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran course review horay. Teknik 

pengumpulan data adalah langkah yang dipilih oleh penulis dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut.  

3. Observasi  

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatandan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan 

sasaran pengamatan.
4
 

 

 

 

                                                           
3
Sugiyono, Op.Cit, h.142. 

4
Anas Sudidjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2013), 

h. 76. 
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H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penlitian.
5
 Instrumen pada penelitian yang akan 

dilakukan ini digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data agar 

pekerjaan dapat mudah diolah. Instrumen yang akan digunakan dalam ini 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar pengamatan dan lembar tes. Lembar pengamatan dilaksanakan ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk lembar tes dilaksanakan 

setelah proses pembelajaran selesai. 

1. Tes Hasil Belajar 

      Instrumen yang baik dan dapat dipercaya adalah instrumen yang memiliki 

tingkat validitas (mengukur ketepatan) dan reliabilitas (mengukur keajegan) 

yang tinggi. Sebelum instrumen pada tes kemamapuan penalaran adaptif ini 

digunakan, terlebih dahulu akan dilakukan uji cobakan pada siswa yang telah 

mendapat materi yang akan diuji cobakan. Uji coba tersebut bertujuan untuk 

mengukur validitas, reliabilitas. 

a) Uji Validitas Soal 

      A test is valid if it measures what it purpose to measure atau jika diartikan 

adalah sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang 

hendak diukur.
6
 

                                                           
5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualiatif dan R&D, Bandug: 

Alfabeta,cet-10,2013 h 147 
6
Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, Edisi ke-2, 

2012, h. 80 
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Uji Validitas  

Sebuah item dikatakan valid jika skor-skor pada butir item yang 

bersangkutan memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor totalnya, 

atau dengan bahasa statistik yaitu ada korelasi positif yang signifikan antara 

skor item dengan skor totalnya.
7
 Item-item pada soal yang ingin diketahui 

validitasnya dapat menggunakan teknik korelasi sebagai teknik analisisnya. 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes uraian, validitas item soal ini 

dapat dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan product moment yang 

dikemukakan oleh person sebagai berikut: 

    
  ∑     ∑   ∑  

√{  ∑      ∑   }{  ∑     ∑   }
 

Keterangan: 

      : koefisien korelasi suatu butir ke-i 

      : jumlah subyek yang dikenai tes instrumen 

      : skor untuk butur ke-i (dari subjek uji coba) 

      : skor total (dari subjek uji coba).
8
 

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut 

diinterpretasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari 

angka korelasi “r” product moment (rxy) pada taraf signifikasi   = 0,05 

dengan ketentuan bahwa butir soal dikatakan baik jika            dan tidak 

baik jika           .
9
 

                                                           
7
Ibid, h. 126 

8
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Ke-22, 

2011, h. 218 
9
Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Op.Cit,  h. 181 
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b) Uji Reliabilitas 

      Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dikatakan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tepat.
10

 Untuk meningkatkan tingkat reliabilitas tes 

digunakan metode satu kali tes dengan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan 

uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach yaitu sebagai 

berikut: 

      = [
 

   
] [  

∑   
  

  

  
 ] 

keterangan: 

       =  koefisien reliabilitas soal 

n     =  jumlah butir item yang dikeluarkan dalam soal 

∑   
  

       =  jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal; i = 1, 2, 3, ... , k. 

  
     =  varians total.

11
  

      Menurut Sudijono, suatu tes dikatakan baik bila reliabilitasnya lebih 

besar dari atau sama dengan 0,70.
12

 Berdasarkan pendapat tersebut, soal 

dalam penelitian yang dilakukan dikatakan reliabel jika koefisien 

reliabilitasnya lebih besar dari atau sama dengan 0,70 (r11  0,70). 

2. Angket Aktivitas Belajar  

Instrumen untuk mengukuraktivitas belajarpeserta didikdalam 

penelitian yang dilakukan diukur dengan menggunakan skala likert. 

Sebelum angket dibuat terlebih dahulu disiapkan kisi-kisi instrumen yang 

                                                           
10

Ibid, h. 100 
11

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi  Pendidikan, Op.Cit., h. 212-213 
12

Ibid 
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terdiri dari indikator-indikator dari aktivitas belajar. Langkah selanjutnya 

yaitu angket disusun dalam bentuk check list ( ) dengan menyediakan 

empat alternatif jawaban dan peserta didik hanya diminta untuk memberikan 

satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat peserta didik.  

Terdapat empat pilihan jawaban yang telah dimodifikasi, yaitu Selalu, 

Sering, Kadang-kadang dan Tidak Pernah. Empat pilihan ini dipilih untuk 

menghindari pilihan ragu-ragu peserta didik terhadap pernyataan yang 

diberikan. Pernyataan-pernyataan yang diberikan bersifat tertutup, mengenai 

pendapat peserta didik yang terdiri dari pernyataan-pernyataan positif dan 

negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban setiap 

pertanyaan dari angket dapat diberi skor sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Pensekoran Angket Aktivitas Belajar  Peserta Didik
13

  

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Selalu  (S) 4 1 

Se  Sering (SR) 3 2 

Kadang-kadang (KD) 2 3 

Tidak Pernah (TP) 1 4 
Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

 

Kriteria penskoran di atas memiliki skala 1-4, sehingga skor yang 

diperoleh masih berupa skor mentah. Skor mentah yang diperoleh tersebut 

ditransformasikan menjadi nilai dengan skala 1-100 dengan menggunakan 

aturan sebagai berikut:
14

 

Nilai = 
 kor Mentah

 kor Maksimum  deal
  x 100. 

                                                           
13

Ibid,  h. 94. 
13

 Budiyono, Op.Cit. h.170 
14

Anas Sudijono, Op.Cit, h. 318 
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Instrumen yang baik harus memiliki nilai validitas dan reliabilitas 

tertentu. Sebelum instrumen angket minat belajar matematika digunakan, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba pada peserta didik diluar populasi penelitian 

dengan pertnyataan angket sebanyak 25 butir pernyataan yang disusun 

berdasarkan indikator aktivitas belajar peserta didik. Uji coba tersebut 

bertujuan untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen angket agar 

diketahui layak atau tidaknya suatu instrumen angket digunakan untuk 

memperoleh data tentang aktivitas belajar a peserta didik 

a) Uji Validitas Angket 

Validitas angket berhubungan dengan ketepatan terhadap apa yang 

mesti diukur oleh angket dan seberapa cermat angket melakukan 

pengukurannya atau dengan kata lain validitas angket berhubungan dengan 

ketepatan angket tersebut terhadap konsep yang akan diukur, sehingga 

betul-betul bisa mengukur apa yang seharusnya diukur.
15

 Uji validitas 

angket aktivitas belajar siswa yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas  yaitu sebagai berikut: 

Butir instrumen angket dikatakan valid jika skor-skor pada butir angket 

yang bersangkutan memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor 

totalnya, atau dengan bahasa statistik yaitu ada korelasi positif yang 

signifikan antara skor tiap butir instrumen dengan skor totalnya.
16

 Validitas 

angket pada penelitian ini dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan 

product moment  yang dikemukakan oleh Person sebagai berikut: 

                                                           
15

Hamzah B. Uno, Satria Koni, Assessment Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan 

Ke-3, 2003), h. 151-152. 
16

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Op.Cit. h. 184.  
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rxy = 
 ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

keterangan: 

rxy = Kooefisien validitas  

n   = Jumlah peserta tes 

x   = Skor masing masing butir soal 

y   = Skor total.
17

 

Tabel 3.4 

Interprestasi Indeks Korelasi “r” Product Moment 

Besarnya “r” Productmoment (rxy) Interpretasi 

rxy < 0,30 Tidak valid 

rxy ≥ 0,30 Valid 

 

Bila rxy dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen 

tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. 

b) Uji Reliabilitas 

Sugiyono berpendapat bahwa suatu instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang 

sama, akanmenghasilkan data yang sama.
18

Pada penelitian ini untuk 

menentukan reliabilitas akan menggunakan rumus alpha, yaitu:  

   =  
 

   
    

∑  
 

  
   

Keterangan: 

    = reliabilitas instrumen 

                                                           
17

Anas Sudijono, Op.Cit, h. 219. 
18

Sugiyono, Op Cit, h.121. 
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k  =banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑  
      = jumlah variansi butir 

  
         = variansi total  

 Menurut Anas sudijono suatu tes dikatakan baik bila reliabilitas sama 

dengan atau lebih besar dari 0,70. Sehingga dalam penelitian ini instrumen 

akan dikatakan reliabel jika    ≥ 0,70. 

c) Gain Ternormalisasi 

      Gain adalah selisih antara nilai posttest dan pretest, gain menunjukkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik setelah pembelajaran dilakukan guru. 

Gain yang dinormalize (N-gain) dapat dihitung dengan persamaan: 

<g> = 
         

          

 

Keterangan:  

g : Gain 

Spre : Skor pretest 

Spos : Skor posttest 

Smaks : Skor maksimal.
19

 

Selanjutnya nilai N-gain yang diperoleh diklasifikasikan sesuai kriteria 

perolehan  N-gain yang dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Klasifikasi N-gain 

Besarnya Gain Interprestasi 

g ≤ 0,3 Rendah 

                                                           
19

David E. Meltzer, The Relationship Between Mathematics Preparation and Conceptual 

Learning Gains in Physics: a Possible “Hidden Variable” in Diagnostic Pretest Scores (On-line), 

tersedia di: http://ojps.aip.org/ajp/htm  
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0,3 < g < 0,7 Sedang 

g ≥ 0,7 Tinggi 

 

      Perhitungan gain ternormalisasi dilakukan karena penelitian ini tidak 

hanya melihat peningkatan peserta didik tetapi juga melihat kualitas diri 

peningkatan tersebut.
20

 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan yang 

digunakan peneliti adalah uji Liliefors. Dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Hipotesis 

H0 = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 = sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

b) Taraf Signifikansi 

(α) = 0,05 

c) Statistik Uji 

Lhitung = max |           | , Ltabel = L(α,n) 

                                                           
20

Heni Puji Astuti, Pembelajaran Inquiry Co-operation Model untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah, Komunikasi, dan Self-Esteem Matematis Peserta didik SMP 

(On-line), tersedia di: http:/jurnalupimtk2014.pdf/htm  
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s

xx
z i

i




 
Dengan : 

F(  )  = P (Z≤   ) ; Z ~ N(0,1) 

S (  ) = proporsi cacah z ≤    terhadap seluruh cacah    

        = skor responden 

d) Daerah Kritik (DK) = {L│L >    } ; n adalah ukuran sampel 

e) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika Lhitung terletak di daerah kritik
21

 

f) Kesimpulan 

1. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika tidak tolak H0. 

2. Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika tolak H0. 

 

2. Uji Homogenitas 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas 

variansi ini digunakan metode Bartlett dengan prosedur sebagai berikut: 

  
              {   ∑       

   ; 

  
        

        

Hipotesis dari uji Bartlett sebagai berikut: 

H0= Data Homogen 

H1= Data Tidak Homogen 

                                                           
21

Budiyono, Op.Cit., h. 170-171. 
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Kriteria penarikan kesimpulan uji Bartlett sebagi berikut: 

  
         

     , maka H0  diterima. 

Langkah-langkah uji Bartlett sebagai berikut: 

a. Merumuskan Hipotesis Statistik 

H0 :   
  =   

  (variansi datahomogen) 

H1 :  tidak semua variansi sama (variansi data tidak homogen) 

b. Taraf Signifikansi  

c. Statistik Uji 

  =      {   ∑       
  } 

Dengan: 

  = varians gabungan, dimana    
∑     

 

∑  
 

B = nilai Bartlett, di mana B= ∑       
   

  
  = varians data untuk setiap kelompok ke-i, di mana 

  
 = 

∑     ̅  

     
 

  = derajat kebebasan (n-1) 

 =  banyak ukuran sampel 

d. Daerah Kritik 

DK = {   │     
     

} jumlah beberapa   dan (k – 1) nilai   
     

. 
dapat 

dilihat pada tabel chi kuadrat dengan derajat kebebasan    –      

e. Keputusan Uji 

H0 = ditolak jika harga statistik   , yakni        
    

     
 berarti variansi 

dari populasi tidak homogen. 

05,0)( 
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f. Kesimpulan  

1. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika terima H0. 

2. Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika tolak 

H0.
22

 

 

J. Uji Hipotesis 

Untuk hipotesis 1, 2, dan 3 peneliti menggunakan uji anava dua arah, dan 

untuk hipotesis 4 menggunakan uji-t. 

a. Uji Anava Dua Arah 

      Uji anava dua arah ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

ke 1, 2, dan 3. Pengujian hipotesis ini akan menggunakan analisis variansi 

dua jalan sel tak sama dengan model sebagai berikut: 

                           

Keterangan: 

    = data amatan ke-k pada  baris ke-i dan kolom ke-j  

    = rerata dari seluruh data (rerata besar, grand mean)  

   = efek baris ke-i pada variabel terikat dengan i = 1, 2 

  = efek kolom ke-j pada variabel terikat dengan j = 1, 2, 3 

       kombinasi efekbaris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat  

                                                           
22

Novalia dan M. Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan (Bandar Lampung: AURA, 

2014),  h. 54-55. 
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     = deviasi data     terhadap rerata populasinya (     yang berdistribusi 

normal dengan rerata 0, deviasi amatan terhadap rataan populasi 

juga disebut eror (galat). 

i : 1, 2 yaitu 1 = pembelajaran dengan metode Course Review Horay 

2  =  pembelajaran dengan model konvensional 

j :  1, 2, 3 yaitu 1 = aktivitas belajar tinggi 

2 = aktivitas belajar sedang 

3 = aktivitas belajar rendah 

Prosedur dalam pengujian menggunakan analisis variansi dua jalan, yaitu:  

1. Hipotesis 

a. H0A : α1 = α2 (tidak terdapat pengaruh efek antar baris 

terhadap variabel terikat) 

H1A : paling sedikit ada satu αi ≠ 0 (terdapat pengaruh efek antar baris 

terhadap variabel terikat) 

b. H0B : βj = 0 untuk setiap j = 1, 2, 3 (tidak terdapat pengaruh efek antar 

kolom terhadap variabel terikat) 

H1B : paling sedikit ada satu βj ≠ 0 (terdapat pengaruh efek antar kolom 

terhadap variabel terikat) 

c.     H0AB : (αβ)ij = 0 untuk setiap i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3 (tidak terdapat 

interaksi  baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

   H1AB : paling sedikit ada satu (αβ)ij≠ 0 (terdapat  interaksi baris dan 

kolom terhadap variabel terikat) 

2. Komputasi  
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a. Notasi dan tata letak 

Bentuk tabel analisis variansi dua arah berupa bentuk baris dan kolom, 

adapun bentuk tabelnya sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Data Amatan, Rataan, dan Jumlah Kuadran Deviasi 

Model Pembelajaran 

(Ai) 

Motivasi Belajar Peserta didik (Bj) 

Tinggi 

(B1) 

Sedang 

(B2) 

Rendah 

(B3) 

Model pembelajaran 

Course Review Horay 

A1 

    

∑     

  

 ̅   

∑  
    

  

 

    

     

    

∑     

    

 ̅   

∑  
    

  

 

    

     

 

    

∑     

    

 ̅   

∑  
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Konvensional A2     

∑     

  

 ̅   

∑  
    

  

 

    

     

 

    

∑     

  

 ̅   

∑  
    

  

 

    

     

 

    

∑     

  

 ̅   

∑  
    

  

 

    

     

 

 

Dengan: 

Ai= Model pembelajaran 

Bj = Aktivitas belajar 

A1=Model pembelajaran Course Review Horay. 

A2= Model konvensional 

B1= Motivasi belajar tinggi 

B2= Motivasi belajar sedang 

B3= Motivasi belajar rendah 

ABij= tes hasil belajar peserta didik dengan model i dengan 

aktivitas belajar j dengan i = 1,2 dan j = 1,2,3 
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Pada analisis variansi dua arah ini didefinisikan notasi-notasi sebagai 

berikut: 

nij  = ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j) 

= banyaknya dataamatan pada sel ij  

 ̅  = rerata harmonik frekuensi seluruh sel.  ̅  
  

∑
 

   
   

 

N = banyaknya seluruh data amatan  

N=  ∑    
 
  

     = jumlah kuadrat deviasi data amatan sel ij  

     ∑  
    

(∑      )
 

   
 

 

  ̅̅ ̅̅
   =  rerata pada sel ij 

   ∑  ̅̅ ̅̅
  

 

 
= jumlah rerata pada baris ke-i 

= kelompok metode pembelajaran  

   ∑  ̅̅ ̅̅
  

 

 
= jumlah rerata pada kolom ke-j 

  ∑  ̅̅ ̅̅
  

   

 
= jumlah rerata semua sel 

b. Komponen Jumlah Kuadarat 

JKA =   ̅  {(3) – (1)}   

JKB =   ̅  {(4) – (1)}   

JKAB =  ̅  {(1) + (5) – (3) – (4)}  

JKG = (2) 

JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 
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Dengan: 

JKA = Jumlah Kuadrat Baris 

JKB = Jumlah Kuadrat Kolom 

JKAB = Jumlah Kuadrat Interaksi Antar Baris dan Kolom 

JKG = Jumlah Kuadrat Galat 

JKT = Jumlah Kuadrat Total 

c. Derajat Kebebasan 

dkA   = p – 1    

dkB   = q – 1    

dkAB = (p – 1)( q – 1) 

dkT   = N – 1 

dkG  = N – pq 

d. Rataan Kuadarat 

RKA = 
   

   
 

RKB  = 
   

   
 

RKAB  = 
    

    
 

RKG  = 
   

   
 

e. Statistik Uji 

(a) Untuk     adalah    
   

   
 

(b) Untuk     adalah    
   

   
 

(c) Untuk      adalah     
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f. Taraf Signifikansi  

( ) = 0,05 

g. Kriteria uji 

(a)    ditolakjika                     

(b)    ditolakjika                     

(c)     ditolakjika                             

h. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Tabel 3.7 

Rangkuman Anova Dua Arah 

Sumber Keragaman 

(SK) 
JK Dk RK         

Baris (A) JKA p-1 RKA    F* 

Kolom (B) JKB q-1 RKB    F* 

Interaksi (AB) JKAB (p-1)( q-1) RKAB     F* 

Galat (G) JKG N-pq RKG - - 

Total JKT N-1 - - - 

Keterangan: p adalah probabilitas amatan; F* adalah nilai F yang 

diperoleh dari tabel. 

i. Keputusan Uji 

a. H0A ditolak jika Fa   DK 

b. H0B ditolak jika FB DK 

c. H0AB ditolak jika FBA DK 

      Apabila datanya tidak berdistribusi normal (non parametrik), maka 

menggunakan uji kruskal wallis. Uji kruskal wallis adalah uji non 

parametrik yang digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih 
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kelompok data sampel. Uji kruskal wallis digunakan ketika asumsi 

ANAVA tidak terpenuhi. Rumus untuk uji kruskal wallis adalah 

sebagai berikut: 

  
  

      
∑

  
 

  
       

 

   

 

Keterangan:  

n = jumlah data keseluruhan 

ri = jumlah kolom ke-I (setelah ranking) 

ni = banyak data tiap kolom 

i)Uji Lanjut Anova (Komparasi Ganda) 

      Uji lanjut anova (komparasi ganda) adalah tindak lanjut dari analisis 

variansi, jika hasil analisis variansi menunjukkan hipotesis nol ditolak. 

Tujuannya untuk melakukan pelacakan terhadap perbedaan rerata setiap 

pasangan kolom, baris dan setiap pasangan sel. Metode komparasi ganda 

yang dipakai adalah metode Scheffe.  

Beberapa langkah dalam menerapkan metode Scheffe yaitu:  

1. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rerata.  

2. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut.  

3. Mencari harga statistik uji F dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Komparasi Rerata Antar Baris  

 Dalam penelitian ini hanya terdapat 2 variabel metode pembelajaran, 

apabila   di tolak tidak perlu dilakukan komparasi pasca anova antar baris. 

Untuk mengetahui metode pembelajaran yang lebih baik cukup dengan 



76 

 

membandingkan rerata marginal dari masing-masing model pembelajaran. Jika 

rerata marginal untuk metode pembelajaran course review horay lebih besar 

dari pada rerata marginal metode pembelajaran konvensional, maka metode 

pembelajaran course review horay lebih baik dibandingkan metode 

pembelajaran konvensional demikian sebaliknya. 

b. Komparasi Rerata Antar Kolom  

Hipotesis nol yang diuji pada komparasi rerata antar kolom adalah:   

             

Uji Scheffe untuk komparasi rerata antar kolom adalah:  

       
( ̅    ̅  )

 

   (
 

   
 

 

   
)

 

Kriteriauji:   ditolak jika                            

c. Komparasi Rerata Antar Sel pada Kolom yang Sama  

      Hipotesis nol yang diuji pada komparasi rerata antar sel pada kolom yang 

sama adalah:   

              

Uji Scheffe untuk komparasi rerata antar sel pada kolom yang sama adalah: 

       
( ̅    ̅  )

 

   (
 

   
 

 

   
)
 

Kriteria uji:   ditolak jika                              

d. Komparasi Rerata Antar Sel pada Baris yang Sama  
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Hipotesis nol yang diuji pada komparasi rerata antar sel pada baris yang sama 

adalah:                

Uji Scheffe untuk komparasi rerata antar sel pada kolom yang sama adalah:  

       
( ̅    ̅  )

 

   (
 

   
 

 

   
)

 

Kriteria uji:   ditolak jika                              

 

b. Uji-t 

Uji-t ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ke 4. Dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

i) Hipotesis 

H0: μ1 = μ2(Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap 

peningkatan aktivitas belajar PAI peserta didik). 

H1:   μ1  ≠   μ2  ( Terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap peningkatan 

aktivitas belajar PAI peserta didik). 

ii) Taraf Signifikan 

(a) = 0,05. 

iii) Statistik Uji 

        
 ̅   ̅ 

  
   √

 

  
 

 

  

 

Dengan   
   =

        
          

 

       
 

                    

Keterangan : 
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   rata-rata nilai kelas eksperimen. 

   rata-rata nilai kelas kontrol. 

  
  varians kelas eksperimen. 

  
  varians kelas kontrol. 

   banyaknya peserta didik kelas eksperimen. 

   banyaknya peserta didik kelas kontrol. 

iv) Daerah Kritik 

DK = { t│t < -ttabel atau t > ttabel}. 

v) Keputusan Uji 

Jika │thitung│≤ ttabel, maka H0 diterima. 

vi) Kesimpulan  

(a) Jika H0 ditolak, maka terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap 

peningkatan aktivitas belajar PAI peserta didik. 

(b) Jika H0 diterima, maka tidak terdapat pengaruh model pembelajaran 

terhadap peningkatan aktivitas belajar PAI peserta didik. 

 


