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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester Ganjil tahun ajaran

2013/2014.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Diniyah Puteri Pekanbaru, jalan

KH. Ahmad Dahlan No. 100 B RT.01 RW.02 Sukajadi.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dan siswa MTs Diniyah Puteri Pekanbaru

sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran

aktif tipe bermain jawaban (playing answer) pada mata pelajaran fiqih siswa MTs

Diniyah Puteri Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada siswa MTs Diniyah Puteri Pekanbaru

dengan populasi adalah seluruh siswa dari kelas VII sampai kelas IX yang

berjumlah 194 orang siswa. Sampel yang akan diteliti adalah siswa kelas VIII

yang berjumlah 56 siswa. Peneliti mengambil sampel kelas VIII dengan
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pertimbangan bahwa kelas VII baru memasuki tahun ajaran baru di madrasah, dan

kelas IX akan menghadapi Ujian Nasional. Pada penelitian ini teknik sampel yang

digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.1

D. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian in imerupakan Penelitian Deskriptif. Pada penelitian ini

akan dilakukan penelitian pada strategi pembelajaran aktif tipe bermain jawaban

(playing answer) pada mata pelajaran fiqih siswa MTs Diniyah Puteri Pekanbaru.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu

apa yang biasa diharapkan dari responden.2

2. Observasi

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan sesuai dengan

indicator yang diukur kepada siswa. Hal ini untuk mengamati prilaku siswa

yang diharapkan muncul dalam mata pelajaran fiqih dengan menggunakan

1 Sugiono,MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
Bandung: Alfabeta, 2007, h. 124

2Ibid., h. 199
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strategi pembelajaran aktif tipe bermainj awaban (playing answer) yang

dilakukan dalam proses pembelajaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru

dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di MTs Diniyah Puteri Pekanbaru.

E. Teknik Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data angket peneliti mendapatkan data responden

dari siswa MTs Diniyah Puteri Pekanbaru yang akan dianalisis. Adapun teknik

analisis data yang digunakanya itu rumus persentase dengan rumus:

Nilai =
	 	

X 100 %

Pada analisis dengan menggunakan rumus persentase ini akan

menganalisa sesuai dengan indikator yang dicapai pada angket yang terukur

secara persen. Dari hasil itulah akan terlihat penerapans trategi pembelajaran aktif

tipe bermain jawaban pada mata pelajaran fiqih baik atau tidak.


