
Menurut penelitian Linda Lundgren ( 1994 ) menunjukkan bahwa 

pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang amat positif untuk siswa yang 

rendah hasil belajarnya. 

Hasil penelitian Sri Wahyuni ( 2003 ) menyatakan bahwa penerapan 

model pembelajaran kooperatif pada pokok bahasan Struktur atom dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dan guru serta ketuntasan belajar siswa. 

Dan hasil penelitian Fadhilatul Laila ( 2004 ) menyatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif pada hasil pembelajaran sains 

sangat penting karena mempermudah siswa untuk memecahkan permasalahan 

yang ada sehingga masalah tersebut lebih mudah teratasi jika siswa 

bekerjasama, serta dapat meningkatkan prestasi, aktivitas dan pemahaman 

siswa terhadap konsep. 

 

 

 

 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, 

dimana pada dasarnya penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif-



induktif. Penelitian ini berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun 

pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan 

menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang 

diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan 

data empiris di lapangan.1 

a. Variable Penelitian 

Memahami dan menentukan variable merupakan syarat mutlak bagi 

setiap penelitian, karena menurut Suharsimi Arikunto, “variable adalah obyek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”.2 Oleh 

karena itu, penulis akan memaparkan tentang variable yang sesuai dengan 

judul pada skripsi ini.  

Penelitian ini berjudul “Implementasi model pembelajaran kooperatif 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maka yang menjadi titik 

perhatian pada penelitian ini adalah :  

1. Hasil belajar siswa sebelum pembelajaran kooperatif ( Nilai pre test ) 

2. Hasil belajar siswa sesudah pembelajaran kooperatif ( Nilai post test ) 

b. Jenis dan sumber data 

1) Jenis data 

Data adalah hasil penelitian baik yang berupa fakta ataupun angka.3 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

                                                 
1 Tim penyusun pedoman penulisan skripsi, Pedoman Penulisan Skripsi, ( Surabaya, 

IAIN Sunan Ampel, 2004 ), 7. 
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , ( Jakarta, 

PT.Rineka cipta, 1993 ), 99. 
3 Nasution, Metode Research, ( Bandung, Jemmars, 1991 ), 118. 



a. Data primer : Implementasi model pembelajaran kooperatif 

(aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran 

kooperatif, respon siswa terhadap pembelajaran 

koopeeratif), Hasil pelaksanaan penerapan model 

pembelajaran kooperatif (prestasi belajar siswa 

sebelum dan sesudah pembelajaran kooperatif ). 

b. Data Sukender : Latar belakang obyek penelitian (profil yayasan 

pondok pesantren nurul huda, profil sekolah dasar 

nurul huda (keadaan guru, keadaan siswa, keadaan 

sarana dan prasarana pendidikan, struktur 

organisasi sekolah, serta struktur kurikulum). 

2) Sumber data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh. 4 Untuk membantu dalam 

mengumpulkan data penelitian, penulis memanfaatka n sumber data 

yang ada dalam lembaga penelitian tersebut diantaranya :  

a. Data primer : dewan guru dan siswa yang masih aktif di kelas V 

SD Nurul Huda Surabaya.  

b. Data Sukender : Dokumen, angket dan sumber belajar 

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dicirikan 

dengan adanya tindakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas 
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V SD Nurul Huda Surabaya pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

melalui implementasi model pembelajaran kooperatif. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan karena mampu 

menawarkan pendekatan dan prosedur baru yang lebih menjanjikan dampak 

langsung dalam bentuk perbaikan dan profesionalisme guru dalam mengelola 

proses belajar mengajar di kelas. 

Menurut Hopkins, PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian 

berdaur yang terdiri dari 4 tahap, yaitu : 

1. Perencanaan 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah, 

tujuan, serta membuat rencana 

2. Tindakan dan observasi 

Tindakan apa yang dilakukan peneliti sebagai upaya perubahan yang 

dilakukan serta mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang telah 

dilakukan oleh peneliti terhadap siswa. 

3. Refleksi 

Peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak da n 

tindakan yang akan dilakukan.  

4. Revisi  

Berdasarkan hasil refleksi, peneliti membuat revisi rancangan untuk 

dilaksanakan pada putaran selanjutnya. 



Pelaksanaan pengajaran pada penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus. 

Dalam tiap siklus terdiri dari empat tahap penelitian yaitu : Perencanaan, 

Tindakan dan observasi, Refleksi, dan Revisi. 

Catatan : 

Siklus I  : Nama – nama kitab Allah 

Siklus II  : Kitab suci Al-Qur’an 

Siklus III : Cara melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Umat 

Islam terhadap al-Qur’an 

Tahap I  : Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu menentukan dan merencanakan 

hal-hal yang nantinya diperlukan dalam penelitian, antara lain : 

a. Menetapkan waktu yang digunakan dalam tiap siklus proses belajar 

mengajar yaitu dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, dimana untuk 

setiap pertemuan membutuhkan waktu 2 x 40 menit. 

b. Membuat instrumen yang diperlukan dalam penelitian, antara lain : 

1) Satuan pelajaran 

2) Rencana pembelajaran 

3) Lembar kerja siswa 

4) Angket siswa 

 

 

Tahap II  : Tindakan dan observasi 



Pada tahap ini peneliti melakukan proses belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap-tahap pada model 

pembelajaran kooperatif. 

Pada saat proses belajar mengajar berlangsung dilakukan pengamatan 

oleh observer yang bertugas untuk mengamati dan mengisi lembar observasi 

yang telah disediakan untuk penelitian.  

Tahap III  : Refleksi 

Refleksi merupakan ulasan dari hasil tindakan dan cbservasi. Refleksi 

dilakukan untuk mengetahui proses belajar mengajar yang sudah 

dilaksanakan. Dari refleksi diungkapkan kelebihan serta kekurangan yang 

terjadi selama kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran 

kooperatif pada setiap siklus yang dapat dilihat dari lembar observasi. 

Tahap IV  : Revisi 

Revisi rancanga n dilakukan setelah mengetahui refleksi tiap siklus, yang 

digunakan sebagai sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar agar berlangsung lebih baik dari sebelumnya. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Penentuan Populasi 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu 

yang bersentuhan langsung dengan suatu penelitian tertentu yang 

dijadikan objek penelitian, sebagaimana definisi yang disampaikan oleh 

Suharsimi Arikunto tentang populasi yaitu keseluruhan subyek penelitian.5 
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Dalam penelitian ini populasi yang ditetapkan adalah jumlah populasi di 

kelas V SD Nurul Huda Surabaya.  

Jumlah populasi yang dimaksud adalah jumlah siswa yang masih 

aktif sebanyak 30 siswa. 

2. Penentuan Sampel 

Dalam penentuan ini, penulis menentukan sampel sesuai dengan 

pendapat Nasution bahwa ” Sampel merupakan pembatasan jumlah 

populasi yang besar, syaratnya ialah bahwa sampel itu representatif bagi 

keseluruhan populasi ”,6 dan dalam penelitian ini tidak menggunakan 

sampel karena sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa “ 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi”.7 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas guru 

dan siswa, dan pengelolaan pembelajaran kooperatif. Observasi ini 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang terdiri dari lembar 

observasi pengelolaan pembelajaran kooperatif dan lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi 

yang sistematik karena factor-faktor yang diamati sudah diatur menurut 

kategorinya. 

2. Metode Angket 
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Agar penulis dapat memperoleh data yang valid tentang penelitian yang 

dilakukan, maka penulis melakukan metode lain yaitu angket atau 

kuisener yang merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataa n tentang 

topik tertentu yang diberikan kepada subyek, baik secara individual atau 

kelompok, untuk mendapatkan informasi tertentu. 8 

3. Metode Tes 

Menurut Aiken “ Tes merupakan instrumen atau alat untuk mengukur 

perilaku atau kinerja (performance) seseorang.9 Jadi, tes ini dilakukan 

untuk mengetahui skor atau nilai siswa setelah proses belajar mengajar 

selesai. Dan data yang diperoleh digunakan untuk mengetahui ketuntasan 

belajar siswa. 

4. Metode interview (wawancara) 

Interview sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, yaitu 

sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi 

dari orang yang diwawancarai. Dalam hal ini, penulis menggunakan 

metode interview bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa 

saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan. 10 

E. Instrumen Penelitian  

Observasi dilakukan di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Lembar observasi ini berisikan tentang : 

a. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

                                                 
8 Drs. Ibnu Hadjar, M.Ed, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam 

Pendidikan, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999 ), 181. 
9 Ibid, 173 
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ,155-156. 
 



Lembar pengamatan aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran meliputi 

: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, menyajikan informasi, 

membagi siswa ke dalam kelompok belajar, mengajukan pertanyaan, 

mengamati dan membimbing kelompok bekerja, mendorong dan melatih 

keterampilan kooperatif, mengevaluasi materi yang telah dipelajari dengan 

menunjuk salah satu siswa, dan bukan kategori di atas. 

 Sedangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran kooperatif meliputi 

: mendengarkan / memperhatikan guru, membaca buku siswa dan menulis, 

bergerak dengan cepat menuju tempat kelompoknya, menggunakan suara 

pelan, menyampaikan pendapat, menjawab, bertanya, bukan kategori di 

atas. ( Lampiran 6 ) 

b. Lembar angket 

Lembar angket ini berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari siswa berkaitan dengan pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif yang berisi ungkapan pernyataan siswa 

tentang pengetahuan, sikap dan pendapatnya. ( Lampiran 7 ) 

c. Soal tes 

Pengisian soal tes dilaksanakan setiap akhir siklus yang digunakan untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa. Sedangkan pengisian soal tes pada 

pertemuan pertama ( Siklus 1 ) diawal pembelajaran digunakan sebagai 

pre test (tes awal). (Lampiran 8) Dan pengisian soal tes diakhir 

pembelajaran pada pertemuan ketiga ( Siklus 3 ) digunakan sebagai post 

test (tes akhir). (Lampiran 9) 



F. Analisis Data 

a.   Analisis data observasi aktivitas guru dan siswa 

Data pengamatan aktivitas guru dan siswa selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung dianalisis dengan menggunkan prosentase (%) 

yakni perbandingan banyaknya frekuensi aktivitas yang muncul dengan 

frekuensi aktivitas keseluruhan dikali 100%. 

 

           n 

   P=            X 100% 

            N 

 Dimana, P = prosentase aktivitas guru / siswa 

           n = jumlah aktivitas muncul 

           N = jumlah aktivitas keseluruhan 

b. Analisis data respon siswa 

Untuk menganalisa data tentang respon siswa, digunakan dalam 

penarikan kesimpulan yang didasarkan atas prosentase. Prosenta se respon 

siswa didefinisikan sebagai frekuensi siswa yang memberikan jawaban 

yang sama dibagi dengan banyaknya siswa dikali 100%. 

  n 

 P =  X 100% 

  N 

 Dimana, P = prosentase 

            n = jumlah pemilih 



            N =jumlah subyek  

c. Analisis hasil belajar 

Hasil analisis dengan menggunakan prosentase. Dari hasil tes yang 

diperoleh siswa dapat diketahui, bahwa siswa dikatakan tuntas belajar 

apabila telah memperoleh daya serap 70% atau nilai 70. Sedangkan suatu 

kelas dikatakan tuntas belajar apabila di kelas tersebut terdapat 85% siswa 

yang telah mencapai > 70. 

%X = X1 x 100% 
n 

 Dimana :  X1 = Jumlah jawaban soal yang benar 

       n = Jumlah soal 

       X = daya serap > 70%  

d. Analisis hubungan antara hasil belajar siswa sebelum pembelajaran 

kooperatif dengan hasil belajar siswa setelah pembelajaran kooperatif 

Sedangkan untuk mengetahui dan mencari ada atau tidaknya 

korelasi antara hasil belajar siswa sebelum pembelajaran kooperatif 

dengan hasil belajar siswa sesudah pembelajaran kooperatif pada 

pembelajaran PAI di kelas V SD Nurul Huda Surabaya, maka peneliti 

menggunakan rumus t test karena penelitian ini menggunakan pre test dan 

post test, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 11 

    
t  =           Md 

 
          v  S X²d  
       

                                                 
11 Ibid, 306. 



   N ( N-1 ) 
 

  Keterangan : 

  Md = Mean dari perbedaan pre test dengan post test  

      ( Post test –  Pre test ) 

  xd = Deviasi masing-masing subyek ( d –  Md ) 

  S X²d = Jumlah kuadrat deviasi 

  N = Jumlah subyek pada sampel 

  d.b = Ditentukan dengan N-1  

Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana signifikan antara pre 

test dan post test, maka setelah diperoleh nilai t kemudian dikonsultasikan 

ke tabel. (Lihat lampiran 10) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 




