
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama tiga bulan yaitu pada bulan Januari

sampai dengan bulan Maret 2014.

2. Tempat / Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan di MAN DUMAI. Peneliti memilih

tempat penelitian di Man Dumai karena sesuai dengan bidang ilmu yang

peneliti pelajari.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru Al-Qur’an

Hadis di Madrasah Aliyah Negeri Dumai dan siswa sebagai subjek

pendukung.Sedangkan objek penelitian adalah Penggunaan strategi

pembelajaran kooperatif tipe Team  Games Tournament pada mata pelajaran

Al-Qur’an Hadis.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah guru Al-Qur’an Hadis yang berada di

Madrasah Aliyah Negeri Dumai yang berjumlah 3 orang, karena jumlahnya 3
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orang, maka peneliti menjadikan populasi sebagai sampel yang dinamakan

dengan penelitian populasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan

menggunakan cara:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap

kegiatan yang sedang berlangsung.1 Observasi yaitu pengamatan langsung

terhadap objek penelitian yaitu guru Al-Qur’an Hadis untuk memperoleh

data yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

2. Wawancara

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau secara

lisan terhadap guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadis guna memperoleh

keterangan lebih lengkap untuk mengetahui penggunaan strategi

pembelajaran kooperatif tipe team games tournament pada mata pelajaran

Al-Qur’an Hadis di Madrasah  Aliyah Negeri Dumai.

1 Nana Syaodih Sukmadinata,2011, metode penelitian pendidikan, Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya, h. 220
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3. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat

dokumen yang berkaitan dengan data siswa, data guru  serta keadaan lokasi

penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

deskriptif kualitatif dengan prosentase. Caranya adalah apabila semua data

telah terkumpul, lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data

kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori

untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang

berwujud angka-angka diprosentasekan dan ditafsirkan. Kesimpulan analisis

data hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat (kualitatif). Adapun

analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis dengan menggunakan rumus:

100%x
n

f
p 

P : Prosentase yang dicari

F : Frekuensi

N : Number of cases.2

Sedangkan untuk menentukan sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik

dan tidak baik.Strategi pembelajaran kooperatif tipe team game tournament

dalam pembelajaran oleh guru Al-Qur’an Hadis di Madrasah Aliyah Negeri

Dumai ditentukan dengan prosentase hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai

berikut:

2 Anas Sudjono, 2007, Pengantar Statistik Pendidikan,Jakarta: Raja Grafindo, h. 43
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a. 81% - 100% Sangat Baik

b. 61% - 80% Baik

c. 41% - 60% Cukup Baik

d. 21% - 40% Kurang Baik

e. 0% - 20% Tidak Baik3

3Riduwan, 2011, Skala Pengekuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung : Alfabeta, h.
15


