
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-Hamidiyah Kecamatan Bunut Kabupaten

Pelalawan. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus sampai dengan

20 November 2013.

b. Tempat Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini di MTs Al-Hamidiyah Kecamatan Bunut Kabupaten

Pelalawan, yang berjarak dari Kampus UIN Suska Riau sekitar 150 KM + dan 50 KM

jarak dari Ibukota Kabupaten Pelalawan (P angkalan Kerinci) dari tempat kelahiran

peneliti sekitar 15 KM.

B. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Guru Al-Qur’an Hadits di

MTs Al-Hamidiyah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Sedangkan yang menjadi

objeknya adalah penggunaan media audio pembelajaran di MTs Al-Hamidiyah Kecamatan

Bunut Kabupaten Pelalawan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Guru al-Qur’an Hadits yang berjumlah 4 orang,

dan peneliti tidak menggunakan sampel mengingat populasinya sedikit.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data



a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data penggunaan media pembelajaran, ini

dilakukan penulis kepada guru yang sedang mengajar dengan menggunakan media

audio pembelajaran kepada guru yang bersangkutan sebanyak 3 kali dalam 1 orang guru

sebanyak 4 orang guru. Adapun yang di observasi adalah guru yang mengajar al-

Qur’an Hadits dengan menggunakan media audio.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada guru yang mengajar al-Qur’an Hadits untuk mendapatkan

data penggunaan media dalam pembelajaran dan juga kompetensi dasar. Dengan

mengajukan beberapa pertanyaan. Adapun yang diwawancarai guru yang bersangkutan

berkaitan dengan penggunaan media audio dalam pembelajaran yang dilaksanakan.

c. Dokumentasi

Dukumentasi untuk mendapatkan data sekolah yang bersangkutan dengan data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, data

tenaga pendidik dan rombel belajar.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang efektif antara penggunaan media

audio pembelajaran dengan pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran al-Qur’an Hadits di

MTs Al-Hamidiyah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, data yang telah terkumpul

akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan persentase.1 Yaitu dengan kurva normal

dengan ketentuan:

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal.
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Skor diatas M – 1 (SD) s/d M + 1 (SD) =  penggunaan media pembelajaran dan

pencapaian kompetensi dasar.

Skor sama dengan M – 1 (SD) s/d M + 1 (SD) =  media pembelajaran dan

pencapaian kompetensi dasar tergolong sedang.

Skor di bawah M – 1 (SD) s/d M + 1 (SD) =  media pembelajaran dan pencapaian

kompetensi dasar tergolong rendah.

Sedangkan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan penggunaan

media pembelajaran terhadap pencapaian kompetensi dasar, maka data yang telah ada akan

dianalisis dengan regresi linier dengan metode kuadrat terkecil.2

Dalam memproses data, penulis menggunakan bantuan perangkat komputer melalui

program SPSS (Statistical Program Society Science) versi 16.0 for Windows.

2 Hartono, “Statistik Untuk Penelitian” (Pekanbaru: LSFK2P, 2006), h. 136.


