
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan sejak tanggal 04 Februari s/d 04 Mei 2013.

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Kecamatan Tembilahan

Hulu Kabupaten Indragiri hilir.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin

Kecamatan Tembilahan Hulu dan objeknya adalah pelaksanaan metode dril lterhadap hasil

belajar seni baca al-quran di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Kecamatan Tembilahan Hulu

Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswadi Madrasah

Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan sebanyak 214 orang. Karena jumlah siswa dalam

penelitian ini banyak, maka penulis menggunakan sampel dengan penarikan sampel secara

random sampling sebanyak 20% dari populasi.1 Maka jumlah sampel penelitian dalam

penelitian ini adalah 43 siswa diMadrasah Aliyah Sabilal Muhtadin Tembilahan Hulu

Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket

1Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 173-
174



Angket adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau karakteristik yang melekat pada

responden.

Angket dalam penelitian ini menggunakan kalimat pernyataan kepada siswa untuk

mendapatkan data tentang penggunaan metode drill dalam seni baca al-quran.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indera. Dengan demikian observasi dapt dilakukan dengan

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.2

3. Wawancara

Wawancara adalah tekhnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung

oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau

direkam.3

4. Dokumentasi

Kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterangan atau bukti yang

berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta

menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut. Adapun dalam penelitian ini

dokumentasi bertujuan Untuk mendapatkan data tentang jumlah siswa, guru dan

sebagainya.

E. Teknik Analisa Data

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan metode drill terhadap hasil

belajar seni baca al-quran maka data dianalisis dengan menggunakan regresi linear sederhana,

2 Hartono, analisis item instrument, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2010, hlm. 75
3M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia,

2002, hlm. 85



yaitu dimana variabel yang terlibat di dalamnya hanya dua (satu variabel terikat (Y), dan

variabel bebas (X). Bentuk persamaannya adalah:

Y= a + b X

Keterangan:

Y = variabel terikat (variabel yang diduga)

X = variabel bebas

a = intersep

b = koefisien regresi

Untuk melakukan penggolahan data tersebut dilakukan dengan komputerisasi dengan

program SPSS 17.0.


