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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan terhitung mulai dari keluarnya surat izin 

penelitian yaitu Januari sampai Februari 2017. Penelitian ini dilakukan di 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Penyasawan Kecamatan Kampar yang 

beralamat di Jalan Perjuangan Bukit Injin Desa Penyasawan Kecamatan Kampar. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadis Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Penyasawan 

Kecamatan Kampar yang berjumlah 2 Orang. 

2. Objek penelitian  

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadis dalam melaksanakan 

pembelajaran dan faktor yang mempengaruhinya. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini populasi adalah 2 orang guru mata pelajaran Al-

Qur’an Hadis. Penulis tidak menggunakan sampel dalam penelitian ini. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data,
45

 yaitu 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung melalui 

panca indra pada objek yang diteliti. Observasi ini penulis lakukan dengan 

cara observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat 

dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan. Observasi 

ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kompetensi pedagogik guru 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dalam melaksanakan pembelajaran di 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Penyasawan Kecamatan Kampar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah melakukan interaksi komunikasi atau percakapan 

antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan 

maksud menghimpun informasi dari interviewee.
46

 Metode ini penulis 

gunakan dengan cara menemui responden untuk menanyakan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan yang diteliti. Wawancara ini digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang tidak terjaring dalam teknik observasi. Dalam 

hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru yang 

mangasuh mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

 

                                                           
45

 Ibid., hlm. 56  
46

 Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 129 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek yang diteliti, tetapi melalui catatan-catatan atau 

dokumen yang ada, baik itu dokumen primer maupun sekunder.
47

 

Dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang telah 

terdokumentasi di Madrasah tersebut, baik yang berbentuk arsip, tertulis dan 

lainnya. Khususnya yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Mengingat penelitian ini berbentuk deskriptif, maka analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase, adapun 

caranya adalah apabila data telah terkumpul maka diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok yaitu: data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif adalah 

data yang berwujud angka-angka hasil perhitungan dan pengukuran dapat 

diproses dengan cara penjumlahan dan ditafsirkan, dan kesimpulan analisis data 

atau hasil penelitian dalam bentuk kalimat dengan rumus sebagai berikut: 

            Rumus P = 
 

 
       

 Diketahui: 

P = Angka Persentase  

F = Frekuensi Jawaban Responden 

N = Jumlah.
48

 

                                                           
47

 Hidayat Syah, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2007), hlm. 167. 
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Untuk penetapan kualitas kompetensi pedagogik guru Al-Qur’an Hadis 

dalam melaksanakan pembelajaran maka dapat diklasifikasikan menjadi: 

80% sampai dengan 100%  (Baik Sekali). 

66% sampai dengan 79% (Baik). 

56% sampai dengan 65% (Cukup Baik). 

40% sampai dengan 55% (Kurang Baik).
49

 

 

                                                                                                                                                                      
48

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

hlm. 43 
49

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 155 


