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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2013

di MTs Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam yang

berjumlah 4 orang guru, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah

pemahaman guru tentang Strategi Pembelajaran Aktif Tim Pendengar dalam

Pembelajaran di MTs Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

C. Populasi

Untuk menentukan sampel pada penelitian ini, berdasarkan pendapat

Suharsimi Arikunto bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi tetapi jika jumlah

subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15%  atau 20-25% atau lebih.27 Adapun

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam

yang berjumlah 4 orang. Karena kecilnya jumlah populasi dalam penelitian ini,

maka penulis tidak mengambil sampel.

27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Asdi
Mastya, 2006), h. 129.
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D. Teknik Pengumpulan  Data

1. Observasi

Suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan

langsung melalui panca indra pada objek yang di teliti, observasi ini penulis

lakukan dengan cara observasi sistimatis yaitu: observasi yang di lakukan

oleh pengamat dengan menggunakan pedoman instrumen pengamatan.

Adapun aspek-aspek yang akan diobservasi adalah yang telah dijelaskan pada

konsep operasional.

2. Wawancara kepala madrasah, yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan

untuk dijawab secara lisan oleh responden berpedoman daftar pertanyaan

yang telah disusun sebelumnya.

3. Dokumentasi, penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang

deskriptif madrasah, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen

madrasah, terutama notulen rapat dan kondisi madrasah baik berupa data

tenaga pendidik dan kependidikan, keadaan sarana dan prasarana madrasah

dan juga data-data tentang implementasi tugas wakil kepala madrasah urusan

kesiswaan.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

deskriptif kuantitatif dengan persentase. Caranya adalah Apabila semua data telah

terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif dan

kuantitatif. Data kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang

kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
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Selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh dalam bentuk angka-angka hasil

perhitungannya atau pengukuran dapat diproses dengan cara penjumlahan dan

ditafsirkan, dan kesimpulan analisis data atau hasil penelitian dalam bentuk

kalimat dengan rumus sebagai berikut :

Rumus: = × 100%
Keterangan: P = persentase

F = Frekuensi jumlah indikator yang mesti dijawab

N = Jumlah dari seluruh indikator.28

Adapun pemahaman guru tentang strategi pembelajaran aktif Tim

Pendengar dalam pembelajaran di MTs Desa Kualu Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu : sangat

optimal/sangat paham, optimal/ paham, kurang optimal/ kurang paham, dan tidak

optimal/tidak paham secara kuantitatif.

Kemudian dipersentasekan dan ditafsirkan. Adapun kesimpulan dari hasil

penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat atau kualitatif.

Persentase tersebut adalah sebagai berikut:

76 % - 100 % sangat optimal

56 % - 75 % optimal

40 % - 55 % kurang optimal

0 % - 40 % tidak optimal.29

28 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), h. 43.

29 Suarsimi Arikunto, op.cit.,h. 246.


