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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.1 Memilih

pendekatan sebelum penelitian adalah merupakan hal yang mendasar dalam

melakukan penelitian. Memilih pendekatan berarti memilih kerangka kerja

sebagai acuan dalam merancang dan mendesain, serta melaksanakan

penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method.

Mixed methods adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan

antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu

kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif,

valid, reliabel, dan objektif. 2 Pendekatan Mix Methods diperlukan untuk

menjawab rumusan masalah yang telah terangkum dalam bab I, rumusan

masalah yang pertama dapat dijawab melalui pendekatan kualitatif dan

rumusan masalah yang kedua dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif.

Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan di lapangan yang akan

memberikan pemahaman baru bagi masing-masing Madrasah Aliyah

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai opsi untuk

penyelesaikan masalah tentang Penerapan Integrasi Nilai-Nilai Akhlak dalam

Pembelajaran IPA (Biologi, Fisika, dan Kimia).

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:
Rineka Cipta, 2010), h. 64.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). (Bandung: Alfabeta, 2012),
h. 18.
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B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan pada semester genap

Tahun Pembelajaran 2016/2017. Penelitian ini bertempat di Madsarah-

madrasah Aliyah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi Propinsi Riau, baik yang negeri maupun yang swasta.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Guru bidang studi

IPA (Biologi, Fisika dan Kimia), sedangkan yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah Penerapan integrasi nilai-nilai akhlak dalam

pembelajaran IPA di Madrasah Aliyah (MA) se-Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah guru bidang studi Biologi, Kimia

dan Fisika Madrasah Aliyah se-Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi sebanyak 14 orang guru. Secara rinci populasi dapat

paparkan pada tabel berikut ini:

Tabel. III.1

Jumlah Populasi Penelitian

No Nama Madrasah
Aliyah

Guru
Biologi

Guru
Kimia

Guru
Fisika

Jumlah

1 MAN Teluk Kuantan 3 Org 2 Org 3 Org 8 Org

2 MA KH.Ahmad Dahlan 1 Org 1 Org 1 Org 3 Org

3 MA.Syafaaturrasul 1 Org 1 Org 1 Org 3 Org

Jumlah Guru 5 Org 4 Org 5 Org 14 Org
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Berdasarkan tabel III.1 dapat diketahui jumlah populasi dalam penelitian

ini sebanyak 14 orang guru. Oleh karena populasi hanya 14 orang, maka

peneliti ini tidak menarik sampel, sehingga penelitian merupakan penelitian

Populasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh  data yang akurat serta dapat dipertanggung

jawabankan, maka dalam peneliti mengunakan teknik pengumpul data sesuai

dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Angket (Quesionare)

Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada guru bidang studi IPA

(Fisika, kimia dan Biologi) yang mengajar di Madrasah Aliyah baik negeri

maupun swasta. Teknik angket digunakan untuk mendapatkan data tentang

“Penerapan Integrasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran IPA di

Madrasah Aliyah (MA)”. Angket tertutup merupakan angket yang

disajikan sedemikian rupa yang disertai jawaban, sehingga responden

hanya diminta memilih salah satu jawaban alternatif jawaban yang

disediakan dalam bentuk skala interval, yakni:

a. Alternatif jawaban “Selalu” mendapat skor 5

b. Alternatif jawaban “Sering” mendapat skor 4

c. Alternatif jawaban “Kadang-kadang” mendapat skor 3

d. Alternatif jawaban “Pernah” mendapat skor 2

e. Alternatif jawaban “Tidak pernah” mendapat skor 1.
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2. Wawancara (Interviu)

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang Apa

saja Nilai-nilai akhlak yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran mata

pelajaran IPA di Madrasah Aliyah se-Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi. Wawancara ditujukan kepada guru bidang

studi IPA sebagai informan dalam penelitian ini, yakni:

Tabel. III.2

Daftar Informan

No Nama Informan
Bidang
Studi Tempat Mengajar

1 Miranti Amalya, S.Pd Fisika MAN Teluk Kuantan

2 Dra. Asmariati Kimia MA KH.Ahmad Dahlan

3 Sepni Sri Maryanti, S.Pi Biologi MA.Syafaaturrasul

3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen

yang terkait dengan penelitian ini agar dapat mendukung data-data yang

ada. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain: buku

Paket Biologi, buku Paket Fisika, buku Paket Kimia, Silabus, RPP

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), profil Madrasah, laporan bulanan

dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam rangka menarik kesimpulan disesuai

dengan rumusan masalah yang ada maka peneliti menggunakan analisis data

sebagai berikut:
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1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif di dalam penelitian ini, digunakan untuk

menganalisis  fakta yang ada kemudian digambar dalam bentuk kalimat

sesuai dengan kondisi yang ada. Penggunaan deskriptif kualitatif bertujuan

untuk mengetahui “Nilai-nilai akhlak yang diintegrasikan dalam

pembelajaran IPA di Madrasah Aliyah Kecamatan Kuantan Tengah”.

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis deskriptif kuantitatif maksudnya adalah data yang bersifat

kualitatif, pengolahannya dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria

yang telah dibuat oleh peneliti. Analisa data yang bersifat kuantitatif,

terhadap data kuantitatif peneliti akan mengolahnya dengan cara analisis

non-statistik. Analisis non-statistik seperti ini orang menyebutnya analisis

statistik sederhana.3 Dengan menggunakan rumus analisis deskrifsi

porsentase, yakni:4

F
P    = x 100%

N

Keterangan:
F = frekwensi

N = jumlah subyek penelitian

P = Porsentase

3 Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 386 – 387.
4 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006), h.

43.
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Kemudian diproses dengan cara dijumlahkan dan diperoleh persentasenya,

lalu ditafsirkan ke dalam kalimat yang bersifat kualitatif, yakni:

1. 81% - 100 % = Sangat Baik
2. 61% - 80 % = Baik
3. 41 % - 60 % = Cukup Baik
4. 21 % - 40 % = Kurang Baik
5. 0 % - 20 % = Tidak Baik.5

5 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2010),
h. 15.


