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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan yaitu bulan April

2014 sampai bulan Mei 2014. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi Kabupaten Kuantan

Singingi.

B. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 2 (dua)

orang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan  seluruh siswa

kelas VIII sebanyak 84 0rang yang terdiri dari tiga lokal, setiap lokal

terdiri dari 28 orang. Sedangkan sampel guru yang akan peneliti ambil

adalah 1 (satu) orang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam karena

guru tersebut yang mengajar di kelas VIII saja dan sampel siswanya

adalah kelas VIIIA Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 28 orang. Alasan peneliti

mengambil lokal VIII A adalah karena lokal tersebut menjadi lokal

unggul, siswanya aktif dan disiplin dalam belajar. Pengambilan data

dengan menggunakan sampel purposive sampling.
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C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VII A

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi Kabupaten Kuantan

Singingi. Sedangkan objeknya adalah efektifitas penerapan model

Quantum Teaching dalam meningkatkan keaktifan siswa di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan

mengamati aktivitas guru dan aktivitas belajar siswa untuk

mengambil data keaktifan secara bertahap. Dalam hal ini peneliti

dibantu oleh guru bidang studi dalam mencatat secara sistematis

terhadap indikator-indikator pada objek penelitian yang telah

ditentukan, yaitu dengan cara memperhatikan aspek-aspek aktivitas

guru dan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan model

Quantum Teaching.

b. Wawancara

Ditujukan untuk menanyakan secara langsung  kepada guru

tentang reaksi atau hasil keaktifan belajar setelah melaksanakan

pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Teaching

yang diterapkan oleh guru di dalam kelas.
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c. Dokumentasi

Data-data dapat diperoleh dari pihak-pihak sekolah untuk

memperoleh informasi tentang sejarah dan perkembangan sekolah,

tata usaha untuk memperoleh data-data sarana dan prasarana

sekolah, keadaan siswa dan guru serta hal-hal yang berhubungan

dengan administrasi sekolah yang diperoleh dari Kantor Tata

Usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi Kabupaten

Kuantan Singingi.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah

analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah kegiatan statistik

yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau mengukur data,

mengolah data, menyajikan dan menganalisis data angka guna

memberikan gambaran suatu gejala, peristiwa atau keadaan.1 Pada

penelitian ini, analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan

tentang aktivitas guru dan keaktifan siswa selama proses pembelajaran.

Analisis ini dilakukan per individu subjek secara keseluruhan selama

proses pembelajaran yang terdiri dari tiga kali pertemuan. Data yang

dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut:

2Hartono, 2004, Statistik Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar, h. 2
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= 	100%
Keterangan:

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number Of Cass (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = Angka persentase

100%  = Bilangan Tetap

Dalam kriteria penilaian tentang hasil observasi, maka

dilakukan pengelompokan 5 kriteria di antaranya:

81%-100% = Sangat Baik

61%-80% = Baik

41%-60% = Sedang

21%-49% = Kurang

0%-20% = Sangat Kurang2

2Ridwan, 2007, Skala Pengantar Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfarata, h. 31


