
BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan suatu percobaan

yang dirancang secara khusus guna membangkitkan data yang diperlukan untuk

menjawab pertanyaan penelitian.Percobaan adalah penelitian yang

membandingkan dua kelompok sasaran penelitian.Satu kelompok diberikan

perlakuan khusus tertentu dan satu kelompok lagi dekendalikan pada suatu

keadaan yang pengaruhnya dijadikan pembanding.1 Kelas eksperimen akan

mendapat perlakuan metode tanya jawab sedangkan kelas kontrol tidak mendapat

perlakuan metode tanya jawab.

Bentuk eksperimen ini adalah quasai experimental design, desain ini

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan

eksperimen.2Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian quasai

eksperiment ini adalah t-tes.3

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah YPUI teratak

Kecamatan Rumbio jaya Kabupaten Kampar. Waktu penelitian pada semester

ganjil tahun ajaran 2013-2014 yaitu  pada tanggal 28 Agustus 2013.

1 S. Margono , Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,2009) h. 10
2Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &

D.(Bandung: Alfabeta2007), h. 114
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka

Cipta, 2010), h. 349.
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C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII di Mts. YPUI Teratak

Kecamatan rumbio Jaya Kabupaten Kampar.sedangkan yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah pengaruh penerapan Strategi Pembelajaran Ekspositori

terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Fiqh di MTs. YPUI Teratak

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek dan subjek mempunyai

kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari

kemudian ditarik kesimpulan4.Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa

MTs. YPUI Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang berjumlah

197 siswa. Karena besarnya populasi pada penelitian ini maka penulis mengambil

sampel pada siswa kelas VIIa dan VIIb yang berjumlah 64 dan pengambilan

sampel penelitian ini sampling pusposive atau pengambilan sampel bertujuan.5

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

peneliti menggunakan:

1. Observasi

Teknik observasi menggunakan lembar pengamatan siswa untuk

mengamati kegiatan siswa yang diharapkan muncul dalam pembelajaran Fiqh

4 S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta, Rineka Cipta,2007,). h. 118
5 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda

Karya, 2010), h. 254
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dengan Strategi Pembelajaran Ekspositori yang dilakukan setiap kali tatap

muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui sejarah sekolah, data

guru dan siswa, sarana dan prasarana yang ada di MTs.YPUI Teratak

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dan  keaktifan belajar  Fiqh

siswa yang diperoleh secara langsung dari guru bidang studi Fiqh.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah tes “t”. Tes “t” merupakan

salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

perbedaan signifikan dua buah mean sampel (dua buah variabel yang

dikomparatifkan)6.

6Hartono, Statistik untuk Penelitian,( Pekanbaru, Pustaka Pelajar), 2010. h, 213


