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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode

eksperimen. Dikatakan  eksperimen karena merupakan penelitian yang memanipulasi

suatu obyek tertentu bertujuan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya

yang diperlukan dan berguna dalam melakukan penelitian untuk membantu

pemecahan permasalahan yang akan dibahas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tadabbur Qur’an Hombis kota

Kendari. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan

peneliti ingin menyelidiki perbandingan kemampuan menghafal al-Qur’an pada

santri yang  menggunakan metode Kaisa dan metode Wafa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan terhitung

setelah proposal diseminarkan dan disetujui untuk melakukan penelitian.

Tahapan-tahapan penelitian meliputi perencanaan penelitian, penelitian lapangan,

pengelolaan data, dan penyelesaian skripsi.
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C. Variabel dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode

eksperimen. Penelitian ini menempatkan:

1. Kemampuan menghafal al-Qur’an sebagai variabel terikat (criterion variable)

yang dilambangkan dengan (Y)

2. Metode Kaisa sebagai variabel bebas perlakuan (treatment variable) yang

dilambangkan dengan (X1)

3. Metode Wafa sebagai variabel bebas perlakuan (treatment variable) yang

dilambangkan dengan (X2)

Desain penelitian ini adalah pretest-posttes control group design sebagai

berikut:1

Tabel 3.1. Desain Penelitian

Kelompok
Penilaian Awal

Perlakuan
Penilaian Akhir

PRETES POSTES
Eksperimen

(Metode Kaisa)
KME-1 X1 KME-2

Kontrol
(Metode Wafa)

KMK-1 X2 KMK-2

Keterangan :

X1 = Pembelajaran dengan penerapan metode Kaisa
X2 = Pembelajaran dengan penerapan metode Wafa
KME-1 =Kemampuan menghafal awal pada kelompok eksperimen sebelum

pembelajaran
KME-2 =Kemampuan menghafal akhir pada kelompok eksperimen setelah

pembelajaran

1Suwanda, Desain Eksperimen untuk Penelitian Ilmiah, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.145
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KMK-1=Kemampuan menghafal awal pada kelompok kontrol sebelum
pembelajaran

KMK-2=Kemampuan menghafal akhir pada kelompok kontrol setelah
pembelajaran

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia,

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber

yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian.2 Jadi dapat dikatakan

bahwa, populasi bukan hanya orang tapi juga obyek dan benda alam yang yang

lain.

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh santri RTQ Hombis kota

Kendari yang terdiri dari 2 (dua) rombongan belajar (Rombel) dengan jumlah

santri 30 (tiga puluh) orang, masing-masing 15 (lima belas) orang untuk kelas

eksperimen dan 15 (lima belas) orang untuk kelas kontrol.

2. Sampel

Sampel adalah tekhnik penelitian yang mendapatkan data dan informasi

yang dibutuhkan, objek penelitian yang berhubungan dengan masalah, namun

sebagian saja, tetapi dapat mewakili semua unsur”.3

Suharsimi Arikunto membatasi apabila subjeknya kurang dari 100

(seratus), maka ambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian

2Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.118
3Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.63



40

populasi.4 Mengingat populasi yang menjadi sasaran penelitian kurang dari 100

(seratus), maka dalam pengumpulan data dilakukan teknik pengambilan sampel

secara keseluruhan populasi yang berjumlah 30 (tiga puluh) santri.

E. Instrumen dan Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan tiga tekhnik dan prosedur pengumpulan data yaitu

tekhnik observasi, tes, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan langsung atau mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-

fenomena atau objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah pengamatan terhadap

aktivitas santri, aktivitas guru, dan kemampuan santri menghafal al-Qur'an dengan

metode Kaisa dan metode Wafa pada RTQ Hombis kota Kendari.

2. Tes

Tes adalah bentuk pertanyaan/soal yang harus dijawab oleh santri untuk

mengetahui kemampuan menghafal awal yang dimiliki oleh santri. Bentuk tes

tersebut diberikan dalam 2 (dua) tahap, yakni:

a. Pre-Test, yaitu berupa soal/pertanyaan lisan yang diberikan kepada santri

RTQ Hombis kota Kendari, dengan maksud untuk mengumpulkan data

awal tingkat kemampuan menghafal santri sebelum pembelajaran, baik

4Suharsimi Arikunto, Op-Cit., h.121
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pada kelas eksperimen dengan metode Kaisa, maupun pada kelas kontrol

dengan metode Wafa, sebagaimana terlampir.

b. Post-Test, yaitu berupa soal/pertanyaan lisan yang diberikan kepada santri

RTQ Hombis kota Kendari, dengan maksud untuk mengumpulkan data

akhir tingkat kemampuan menghafal santri setelah pembelajaran, baik

pada kelas eksperimen dengan metode Kaisa, maupun pada kelas kontrol

dengan metode Wafa, sebagaimana terlampir.

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan format berupa arsip atau dokumen tentang

profil santri dan guru pada Rumah Tadabbur Qur’an (RTQ) Hombis kota Kendari,

sebagaimana terlampir.

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validitas

Menurut Saifuddin Azwar, validitas berasal dari kata validity yang

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam

melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan

mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi

ukurnya.5 Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran.

5Saifuddin Azwar, (Sikap Manusia) “Teori dan Pengukurannya (Edisi II Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Offset, 2005), h.76
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Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah instrumen penelitian yaitu

butir-butir item pertanyaan penelitian ini telah valid (dapat mengukur yang

seharusnya diukur dalam penelitian ini). Validitas butir dilaksanakan dengan

mengorelasikan skor butir dengan skor total. Uji validitas dilakukan uji

signifikansi  dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. Adapun hasil

pengujian validitas dengan cara membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel.

Apabila nilai thitung> nilai ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut

valid.6

Besaran harga ttabel pada taraf signifikansi=0,05 dengan derajat kebebasan

(dk) = n1 + n2 = 15 + 15 = 30 - 2 = 28 adalah 0,374. Kemudian untuk menentukan

harga thitung > ttabel bisa ditentukan dengan menggunakan aplikasi SPSS-20.

Dengan uji coba ini semua butir pertanyaan tiap variabel dinyatakan valid.

Adapun data output SPSS-20 yang diolah terlampir.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah baik.

Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu

angka yang disebut koefisien reliabel dengan menggunakan rumus “koefisien

alpha Cronbach”. Merujuk pada pendapat Malhotra Solimun dalam penelitian

6Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)” (Bandung : Alfabeta, 2014), h.
176
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Tesis Irwan Samad, Pasca sarjana IAIN Kendari mengatakan  bahwa suatu

instrumen (keseluruhan indikator) dianggap reliabel bilamana  > 0,60.7

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS-20.

Adapun hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini yaitu dengan cara

membandingkan  > 0,60. Apabila  > 0,60, maka dapat disimpulkan butir

pertanyaan tersebut reliabel. Adapun jika nilai  > 0,60, maka instrumen tersebut

tidak reliabel. Dari hasil pengujian reliabilitas instrumen butir soal penelitian

yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki 

> 0,60. Dengan demikian instrumen dapat dikatakan reliabel. Adapun data output

SPSS-20 yang diolah terlampir.

G. Tekhnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif

digunakan untuk menganalisis data hasil observasi yang disajikan secara naratif dan

dilanjutkan dengan menggunakan interpretasi hasil analisis. Analisis berkaitan

dengan pemberian makna kepada apa yang terjadi dalam kehidupan sebenarnya.

Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengolahan hasil

tes dengan rentang skor yang digunakan untuk tes obyektif dalam penelitian ini

adalah 0 s/d 100, dengan rumus:8

7Irwan Samad, Hubungan Pembiayaan Pendidikan dan Profesionalisme Guru dengan Mutu
Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Kendari, 2016, h. 72
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Sedangkan untuk mengetahui rata-rata kemampuan santri dalam menghafal al-

Qur’an dapat menggunakan rumus:

X

Keterangan:
X = Nilai Rata-rata santri
∑f = Jumlah skor keseluruhan
n = Jumlah siswa

Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian

yang diajukan. Namun sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu melakukan uji

persyaratan analisis, yaitu; uji normalitas dan homogenitas varians. Untuk menguji

kenormalan data dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov atau Liliefors, dan

uji homogenitas menggunakan uji variansi Levene Statistic atau uji Barlett.9 Uji

persyaratan analisis tersebut menggunakan bantuan program SPSS-20. Selanjutnya

pengujian hipotesis digunakan uji rerata (t-test) dengan membandingkan nilai thitung

dan ttable atau nilai probabilitas signifikansi (ρ) dengan taraf signifikansi yang dipilih

(α = 0,05).

8Sudjiono A. Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996) h. 46
9Kadir, Statistika Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: RosemataSampurna, 2010),

h.107
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H. Prosedur Penelitian

Gambar 3.2. Diagram Prosedur Penelitian

Studi Literatur Survey PendahuluanAnalisis Masalah

Penyusunan Instrumen

Uji Coba Instrumen dan Revisi

Pelaksanaan Penelitian

Kemampuan Menghafal Awal Kemampuan Menghafal Awal

PERLAKUAN

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Metode Kaisa Metode Wafa

Kemampuan Menghafal Akhir

Analisis Data

Observasi

Hasil Penelitian dan Kesimpulan

Kemampuan Menghafal Al-Qur’an
Meningkat Menjadi Lebih Baik

Kemampuan Menghafal Akhir
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

a. Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Santri Sebelum Penerapan Metode
Kaisa

Kemampuan menghafal al-Qur’an santri sebelum penerapan

metode Kaisa dengan materi Q.S. al-Lahab dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 4.1 Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Santri Sebelum
Penerapan Metode Kaisa (Pre-Test)

No. Nama Santri Nilai
1. Amira Raiqah Zikri 94
2. Annisa Salsabila 59
3. Al Fajar 53
4. Destri Indriyani 66
5. Fadhilah Azzahrah 66
6. Keisa Namitri 38
7. Muh. Andika Rajanepa 31
8. Muh. Fadhil Pratama 50
9. Muh. Noval 50
10. Muthmainnah 78
11. Rahel Novianti 53
12. Salsabila Ramadhani 66
13. Sitti Jidia Hamasah 66
14. Wa Ode Zafirah 44
15. Wa Ode Ziyan 41

Rata-Rata 56,93
Sumber: Data RTQ Hombis Kota Kendari, 2017

Nilai rata-rata santri sebelum penerapan metode Kaisa adalah

56,93. nilai tersebut diolah melalui rumus yang disajikan pada bab

sebelumnya.
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