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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu danTempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan September sampai Desember 2013

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs Al-Munawwarah Kecamatan Tenayan

Raya Pekanbaru

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran al-Qur’an yang berjumlah

dua orang di MTs Al-Munawwarah Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.

Sedangkan menjadi objek dalam penelitian adalah pelaksanaan metode

kolaboratif dalam proses pembelajaran al-Quran di MTs Al-Munawwarah

Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

C. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah guru bidang

studi al-Qur’an yang berjumlah dua (2) orang di MTs Al-Munawwarah,

KecamatanTenayan Raya Pekanbaru, karena populasinya hanya dua orang

guru al-Qur’an maka digunakanlah Total Sampling
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D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan langsung

dengan kepala MTs Al-Munawwarah dengan tujuan meminta data

sejarah sekolah dan data guru yang ada agar dapat terlengkapi dalam

penelitian tersebut.

b. Observasi

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan untuk

mendapatkan data dalam hal ini yaitu tentang pelaksanaan metode

kolaboratif dalam proses pembelajaran al-Qur’an di MTs Al-

Munawwarah Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, Terhadap guru al-

Qur’an yang ada.

c. Dokumentasi

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh teori-teori ataupun konsep

yang mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran di MTs al-

Munawwarah di pustaka sekolah dan diruangan guru-guru al-Qur’an.

E. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif

dengan persentase. Yaitu apabila datanya telah terkumpul, lalu di

klasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu kualitatif dan kuantitatif.



36

Terhadap data yang bersifat kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata

atau kalimat dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya untuk data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-

angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan rumus:

Rumus : P = × 100%
P = Angka yang dicari persentasenya

F = Frekuensi jawaban responden

N = Jumlah Responden

Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasikan dan

diberi kriteria sebagai berikut1:

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik

b. 61% - 80% dikategorikan baik

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik.

1 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Peneliti, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet,
ke-8, h. 15


