
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal pada semester Ganjil,mulai dari

bulan  Oktober-November T.A 2012/2013

2. Tempat penelitian

Penelitian ini di laksanakan di MTs Al-Fajar Pekanbaru

A. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru al-Qur’an HaditsMTsAl-FajarPekanbaru yang

berjumlah 1 orang. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah: Efektifitas Penggunaan Model

Unit dalam Pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTsAl-Fajar Pekanbaru.

B. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah guru al-Qur’anHaditsdi MTs Al-

FajarPekanbaru yang berjumlah 1 orang.Karena jumlah populasi tidak begitu besar,

maka penulis tidak mengambil sampel.

C. Teknik pengambilan data

a. Wawancara, yaitu melakukan dialog secara lisan dimana penulis mengajukan

pertanyaan-pertanyaan kepada informan dan informan juga menjawabnya secara lisan.

b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses belajar

mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan siswa-siswi.
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c. Dokumentasi, yaitu untuk mendapatkan data-data tentang keadaan guru, sarana pra

sarana, siswa-siswi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan penelitian

ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif

kualitatif dengan presentase. Caranya adalah data yang telah terkumpul penulis

klasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Terhadap data

yang bersifat kualitatif yaitu diwujudkan dengan kata-kata yang dipisah-pisahkan

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat

kuantitatif yang diwujudkan dengan angka-angka yang dijumlahkan dan dibandingkan

dengan jumlah yang diharapkan untuk memperoleh persentasenya dan ditafsirkan dalam

bentuk kalimat.1Teknik ini sering disebut dengan Deskriptif Kualitatif.

Adapun analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis dengan menggunakan

rumus:

= 	× 100%
F = Frekuesi yang sedang dicari frekuensinya

N = Number of Cases (Jumlah Frekuensi / Banyaknya Individu)

P = Angka Persentase.2

Sedangkan untuk menentukan efektif, kurang, dan tidak efektifnya Model Unit

dalam pembelajaran oleh guru Al-qur’an Hadits ditentukan dengan porsentase hasil

penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut:

1Hartono, Statistik untuk Penelitian,Pekanbaru: LSFK2P, 2004, h. 3
2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta 1998), h. 246



1. 76 % - 100 % Efektif

2. 56 % - 75 % Cukup Efektif

3. 40 % - 55 %  Kurang efektif

4. 0   % - 39 %   Tidak efektif


