
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Pelakasanaan penelitian di mulai pada bulan Juli yang beralokasi di Madrasah

Tsanawiyah LKMD Giti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di

Madrasah Tsanawiyah LKMD Giti sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

penerapan Metode Unit Teaching pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah Generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang berjumlah satu orang. Penelitian ini tidak

menggunakan sampel karena jumlah populasi tidak terlalu banyak.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data antara lain :



a. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terutama dari para

guru dan siswa yang yang mengikuti mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam,

b. Wawancara, dilakukan untuk memenuhi dan memperkuat data yang telah didapat melalui

observasi. Wawancara dilakukan kepada guru bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam

(data yang terkait dengan keterampilan guru menggunakan metode),

Sedangkan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran berjalan dengan efektif atau

tidak diperoleh dari melihat langsung saat guru memberikan pelajaran di kelas, khususnya

di bidang Sejarah Kebudayaan Islam.

E. Tehnik Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diklasifikasikan menurut jenisnya, selanjutnya dianalisa

secara deskriptif kualitatif dengan persentase menggunakan rumus :

P = FN 	 	100	%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Nominative (jumlah responden)1

100 % = ketetapan rumus

Dengan menggunakan tolok ukur jika diperoleh angka persentase akhir berkisar

antara.

a. Baik : 80 – 100 %

b. Cukup Baik : 66 – 79 %

c. Kurang Baik : 56 – 65 %

1 Anas Sudjino, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Wali Pers, 2012, h. 43



d. Tidak Baik : 40 – 55 %


