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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

     1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

    Jenis penelitian ini adalah berdasarkan penelitian lapangan  (field research ), 

yang bersifat  deskriptif  kualitatif,yakni prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang 

yang diperlukan dalam kehidupan yang nyata dan sebenarnya.
46

 Dalam hal ini 

penelitian dilakukan terhadap penerapan manajemen kurikulum  berbasis 

madrasah di madrasah Aliyah dan peranan orang tua terhadap siswa dirumah 

dalam pembelajaran bahasa Arab sehingga  Hasil Belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Arab  di Madrasah Aliyah sekecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir dapat diketahui. Yang penting dalam penelitian ini 

adalah bagaimana agar data dapat dihimpun secara menyeluruh dan lengkap 

sesuai dengan masalah yang dihadapi.Pendekatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pendekatan fenomenalogis
47

. Yaitu menggambarkan data 

apa adanya.Dalam pendekatan fenomenalogis ini diharapkan dapat diketahui 

berbagai permasalahan dalam penerapan  manajemen berbasis madrasah 

terutama dalam manajemen kurikulum  dengan motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa pada  mata pelajaran Bahasa Arab di madrasah aliyah yang ada  

di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir. 

                                                           
       

46
 J.Lexy Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif ,( Bandung Rosda Karya,2007),h.4 

       
47

 Ibid,h.9 
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     2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

        Penelitian ini berlokasi di Madrasah Aliyah se Kecamatan Bagan 

Sinembah Kab.Rokan Hilir yang berlangsung selama 5 ( lima ) bulan sesuai 

dengan tabel dibawah ini yakni: 

TABEL 3.1 

WAKTU PENELITIAN 

N

o 

Uraian Juli  

2016 

Agust 

2016 

Sept 

2016 

Februari

2017 

Maret 

2017 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Persiapan 

Penelitian 

x x x x                 

 Pembuatan 

Proposal 

    x x x X x x           

 Pengumpulan 

Data 

          x x x x       

 Pengolahan Data               x x x    

 Analisa Data                     

 Penulisan 

Laporan 

                 x x x 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

          Subjek penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Orang Tua, Dan Siswa 

pada Madrasah Aliyah yang ada di kecamatan Bagan Sinembah. Sedangkan 

Objeknya yang pertama  adalah Penerapan Manajemen Berbasis  Madrasah  
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terutama penerapan manajemen kurikulumnya di Madrasah Aliyah 

sekecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan objek keduanya 

adalah peranan orang tua dan objek yang ketiga adalah Hasil Belajar Siswa 

C. Populasi dan sampel Penelitian 

          1. Populasi 

Dalam Penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh siswa dan 

kepala Madrasah serta Orang Tua Siswa  Aliyah yang ada di Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 6 Madrasah yaitu sebanyak 510 

siswa.. 

2. Sampel 

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut 

disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. 
48

 Sebelum menentukan jumlah sampel peneliti terlebih dahulu 

menentukan teknik sampling yang digunakan dalam hal ini teknik samplingnya 

menggunakan Propotionate Stratifield Random Sampling. Menurut Sugiyono, 

teknik ini digunakan karena pertimbangan bahwa populasi mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan bersetara secara proporsional.
49

  

Dalam proses pengambilan data, pada penelitian ini dilakukan pengambilan 

sampel dari Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat ( 1998.82) dengan 

menggunakan rumus: 
50

 

 
 

N 

     n = N. d
2
 + 1 

     
                                                           

48
Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta. 

Bandung. Hal. 131.  
49

Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung, hal. 93. 
50

 Riduwan. 2012. Belajar Mudah Penelitian. Alfabeta. Bandung. Hal. 65 
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     n = Sampel 

     N = Populasi 

     

d 
= 

Presisi yang 

ditetapkan 

   

        

 
= 

510 

 

510 X 0,1 

 

+ 1 

        

        

 
= 

510 

 

510 X 0,01 + 1 

 

        

 
= 

510 

   

 

5,1 + 1 

   

        

 
= 

510 

     

 

6,1 

     

        

 

= 83,60 

     

        Dengan demikian obyek yang menjadi penelitian ini dibulatkan menjadi 84 

orang 

D. Teknik Pengumpulan Data 

     Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket 

Angket adalah mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden, yakni 

Siswa pada Madrasah Aliyah sekecamatan Bagan Sinembah Kab.Rokan 

Hilir,tentang apa yang menyebabkan hasil belajar bahasa arab mereka 

rendah,factor-faktor apa yang mempengaruhi siswa mampu menangkap 

pelajaran bahasa arab dan kurikulum bagaimana yang dirasa siswa sesuai 

dengan siswa sehingga proses belajar mengajar bahasa arab di minati 
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siswa Untuk mendapatkan data yang dicari maka disebarkan angket yang 

kemudian akan diolah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

2. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

aktivitas yang dilakukan oleh responden ( Siswa ) berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

3. Wawancara 

Lexi J.Moleong mendefenisikan wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,yaitu 

pewawancara (interviewer) dan yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan.Yaitu mengajukan pertanyaan dengan cara berhadapan yang 

dilakukan peneliti kepada Kepala Madrasah Aliyah selaku Pelaksana 

manajemen kurikulum yang ada  di Madrasah Aliyah.
51

 

4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda,dan 

sebagainya.Metode ini digunakan untuk mengetahui data-data 

dokumentasi tentang visi  ,misi ,ciri khas madrasah Aliyah se Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir,tentang manajemen berbasis 

madrasah  terutama penerapan manajemen berbasis madrasah yang 

digunakan sehingga memotivasi siswa untuk belajar  dan meningkatkan 

                                                           
       

51
 Rizal Dairi,Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi,(Pekanbaru:UIR,Press,2008)h.87 
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hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab  di  Madrasah Aliyah 

se Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

E. Teknik Analisis Data 

     Pengolahan data dilakukan setelah semua data terkumpul dan telah mendapat 

gambaran menyeluruh tentang objek penelitian,maka selanjutnya dilakukan 

pengolahan data.
52

Adapun tahapan dalam pengolahan data adalah: 

1. Editing, yakni pemeriksaan terhadap data apakah pengisian data yang salah, 

keliru, tidak sesuai serta tidak logis.Editing atau penyuntingan dilakukan 

terhadap data yang telah terkumpul melalui angket dan wawancara. 

2. Melakukan Perhitungan (Tally) pada hasil, angket dan wawancara kemudian 

ditentukan frekuensi dan presentase dari masing-masing item pertanyaan 

angket yang diajukan 

3. Tabulating, yakni mentabulasi data untuk memudahkan melakukan analisa, 

selanjutnya dilakukan interpretasi penafsiran untuk mencapai kesimpulan akhir 

penelitian.
53

 

        Setelah pengolahan data selesai maka tahapan selanjutnya adalah 

menganalisa data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dan 

kuantitatif, yaitu data yang terkumpul akan digambarkan dan dikelompokkan. 

Data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang 

dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sementara 

data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau 

pengukuran dapat diproses melalui cara dijumlahkan, dibandingkan dengan 
                                                           
       

52
 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( Jakarta:Rineka     

Cipta,2006) h.133    
       

53
 Rizal Dairi,Op.Cit, h.104-107 
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jumlah yang diharapkan. Dalam menganalisa hasil penelitian ini penulis 

menggunakan teknik deskriftip dengan persentase data yang sifatnya kualitatif di 

gambarkan dengan kata-kata yang mudah dipahami untuk memperoleh 

kesimpulan.Sedangkan data kuantitatif yang berwujud angka-angka 

dipersentasekan,lalu ditransformasikan kedalam deskriftif dengan persentase.
54

 

P =      F x 100% 

N 

                                                   Keterangan: 

                                      P= Angka Persentase 

                                       F=Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

                                       N=Jumlah Frekuensi 

       Kemudian dalam pengolahan dan penganalisaan terhadap data didalam 

penelitian ini,penulis juga menggunakan beberapa rumusan secara sistematis yaitu 

dengan menggunakan rumusan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara Manajemen Berbasis Madrasah 

 ( manajemen kurikulum ) dengan Peran Orang Tua terhadap         Hasil belajar 

siswa Pada mata pelajaran bahasa Arab  digunakan rumus: 

 

2. Untuk menguji tingkat hubungan antara ketiga variable penelitian ini maka 

digunakan rumus : 

                    

 

                                                           
      

54
 Rizal Dairi,Op.Cit,h.104-107 
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E. Sistematika Pembahasan 

     Dalam pembahasan tesis ini penulis bagi ke dalam lima bab dan beberapa sub 

bab yang penulis uraikan secara berurutan yaitu: 

BAB I   : Pendahuluan 

BAB II  : Landasan Teoretis 

BAB III : Metode Penelitian 

BAB IV : Pembahasan dan Analisa Data Penelitian 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




