
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapat surat izin riset dari Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya pada tanggal 8 maret s/d 23

Mei 2014 di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam yang

mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru,

sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah strategi guru menghilangkan

kecemasan siswa dalam menghafal Al-Quran.

C. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam Yang

mengajarkan mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru

yang berjumlah tiga orang. Dikarenakan populasina memungkinkan untuk diteliti maka

penelitian tidak menggunakan sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

a. Observasi

Observasi adalah  teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung melalui

panca indra pada objek yang akan diteliti. Dalam teknik observasi ini peneliti



mengamati strategi pembelajaran yang digunakan guru pada saat proses pembelajaran

berlangsung di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada

responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Wawancara dalam

penelitian ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada sebagian

subyek penelitian yang dipilih. Untuk melakukan wawancara peneliti menyiapkan

instrumen pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang telah didokumentasikan dalam

buku-buku yang telah tertulis  seperti: sejarah berdirinya sekolah, visi misi, kurikulum,

data guru, data siswa, sarana prasarana, organisasi sekolah, dal hal-hal yang

berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriftif, maka teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik

analisis deskriftif kualitatif dengan persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam

menganalisa hasil penelitian yang telah terkumpul dengan menggunakan teknik deskriptif

dan untuk melengkapi analisis deskriptif tersebut digunakan analisa statistik  terhadap data

kuantitatif dari hasil observasi, dalam hal ini dipakai rumus:

F
P = ─ x 100%

N

Keterangan : P = Prosentase

F = Jawaban

N = Jumlah responden1

1 Riduan, 2007, Skala Pengukuran Variabel- variabel Penelitian, Bandung: ALFABETA, h. 15



Adapun kriteria strategi guru menghilangkan kecemasan siswa dalam menghafal Al-

Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dapat diklasifikasikan dalam empat kategori

berdasarkan hasil prosentase akhir yaitu:

1. Kriteria penilain 81%-100% maka disimpulkan penerapannya tergolong optimal

2. 61%-80% maka disimpulkan penerapanya tergolong cukup optimal

3. 41%-60% maka disimpulkan penerapanya tergolong kurang optimal

4. 21%-40% maka disimpulkan penerapanya tergolong tidak optimal

5. 0%-20% maka disimpulkan penerapanya tergolong sangat tidak  optimal.2

47 Anas Sudjono, 1994, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo, h. 40


