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ABSTRAK  

 

 Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol terhadap kemampuan kognitif siswa sebelum 

perlakuan (treatment) pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MA NU Wahid 

Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. (2) Untuk 

mengetahui perbedaan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap 

kemampuan kognitif siswa sesudah perlakuan (treatment) pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak di MA NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus Tahun 

Pelajaran 2016/2017.(3) Untuk mengetahui perbedaan kemampuan kognitif pada 

kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberi perlakuan pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak di MA NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus Tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

korelasional. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif 

Eksperimen. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode 

yaitu: metode observasi, metode angket, dan metode dokumentasi. Adapun yang 

menjadi responden adalah peserta didik kelas X di MA NU Wahid Hasyim 

Salafiyah sebagai kelompok eksperimen, dengan jumlah sampel 20 orang, dan 

peserta didik di MA Raudlatut Tholibin sebagai kelompok kontrol dengan jumlah 

sampel yang sama. Sebelum penelitian angket 20 dari variabel (X) dan 35 dari 

variabel (Y)  disebarkan di MA Nurul Ulum Jekulo Kudus untuk uji try out yang 

dibagikan kepada 15 responden. Adapun hasil dari uji validitas untuk variabel X 

ada 16 item soal yang valid dan 4 item soal tidak valid, sedangkan untuk variabel 

Y 25 item soal yang valid dan 10 item soal yang tidak valid. Maka 16 item soal 

variabel X dan 25 item soal variabel Y tersebut yang akan dibagikan kepada 20 

responden di MA NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus dan di MA 

Raudlatut Tholibin Sidomulyo. Hasil uji reliabilitas untuk variabel X 0,917 > 

0,60.dan variabel Y 0,946 > 0,60. Maka Kedua variabel tersebut dikatakan 

reliabel. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Tidak ada perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kontrol  sebelum perlakuan (treatment) pada kelompok 

eksperimen dan kontrol  dengan nilai rata-rata kelompok eksperimen yaitu 17,05 

dan nilai rata-rata kelompok kontrol 16,55. Dari hasil perhitungan, t hitung lebih 

kecil dari t tabel 0,681 < 2,09. (2) Tidak ada perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah perlakuan (treatment) dengan nilai rata-

rata kelompok eksperimen yaitu 18,80 dan nilai rata-rata kelompok kontrol 17,20.  

Dari hasil perhitungan, t hitung lebih kecil dari t tabel 1,985 < 2,09. (3) Ada 

perbedaan pada saat sebelum dan sesudah perlakuan (treatment) pada kelompok 

eksperimen bahwa terdapat perbedaan yang mencolok yang terbukti dengan nilai 

rata-rata kemampuan kognitif yang meningkat yaitu dari 17,05 menjadi 18,80, 

kemudian juga t hitung lebih besar dari t tabel 3,018 > 2,09.  
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