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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang 

kampus 3 yang berada di Jalan Raya Tlogomas, Malang, Jawa Timur. 

Lembaga yang menaungi pembelajaran BTQ (Baca Tulis al-Qur’an) 

adalah MDKM (Markaz Dakwah Wa Khidmatul Mujtama’). Proses 

pembelajaran BTQ (Baca Tulis al-Qur’an) bertempat di Masjid AR 

Fachruddin, sehingga penelitian berlangsung selama proses pembelajan. 

Adapun pelaksanaan penelitian ini selama satu semester yaitu semester 

genap.  

Penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang karena 

pembelajaran BTQ biasanya dilakukan pada tingkat sekolah saja namun 

Universitas Muhammadiyah Malang tetap melaksanakan pembelajaran BTQ 

kepada mahasiswanya. Kemudian, peneliti melihat bahwasanya masih terdapat 

beberapa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang belum lancar 

dalam membaca al-Qur’an bahkan setelah mengikuti pembelajaran BTQ. Maka 

dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disini.  

 

B. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Merumuskan suatu pendekatan dalam penelitian harus disesuaikan 

dengan strategi dan metode yang akan dilakukan dalam penelitian, maka 

dari itu penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 



33 
 

kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang menggunakan data statistik dalam 

mengkaji suatu permasalahan, serta melihat kemungkinan hubungan antar 

variabel dalam permasalahan yang telah ditetapkan.
33

 Adapun metode 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimental. 

karena pada penelitian ini, peneliti ingin mengkaji dan mengungkap sebab 

(pembelajaran BTQ) dan akibat (kemampuan membaca al-Qur’an) dari 

suatu peristiwa dengan menggunakan data statistik. Dalam penelitian 

eksperimental, pengaruh suatu variabel terhadap lainnya dikaji dalam 

situasi yang terkontrol yaitu pembelajaran BTQ. Pola yang digunakan 

adalah one group experiment dengan menerapkan bentuk one group 

pretest dan posttest design dengan struktur desain sebagai berikut : 

O1 X O2 

O1 adalah tes atau observasi yang dilakukan sebelum treatment 

diberikan yaitu kemampuan awal mahasiswa dalam membaca al-Qur’an 

sebelum mengikuti pembelajaran BTQ, X adalah treatment yang diberikan 

untuk melihat pengaruhnya dalam eksperimen tersebut yaitu pembelajaran 

BTQ dan O2 adalah tes atau observasi yang dilakukan setelah treatment 

diberikan yaitu tes setelah mengikuti pembelajaran BTQ.  Jadi, pengaruh 

X dapat diketahui dengan membandingkan antara hasil O1 dan O2 dalam 

situasi yang terkontrol.
34

 

 

                                                           
33

 Rully Indrawan, Metode Penelitian : Kuntitatif, Kualitatif dan Campuran untuk manajemen, 

Pembangunan, dan Pendidikan (Bandung : PT refika Aditama, 2014), cet I, hal. 51. 
34

 Ine I. Amirman , Penelitian dan Statistik pendidikan  (Jakarta : Bumi Aksara, 1993) cet I,  

hal. 22-23. 
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C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah sebuah kelompok yang mempunyai kriteria sesuai 

dengan kriteria yang ingin diteliti dan mempunyai karakteristik 

tertentu.  Selain itu, populasi juga sebagai subjek dalam kelompok 

besar seperti peristiwa-peristiwa, individu-individu, makhluk hidup, 

benda.
35

 Pada penelitian ini, populasi yang akan diambil oleh peneliti 

ialah seluruh mahasiswa non FAI semester genap yang mengikuti 

pembelajaran BTQ di Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Sampel  

Sampel penelitian adalah perwakilan dari seluruh populasi karena 

sumber data diambil dari sebagian populasi yang ada.
36

 Sampel juga 

merupakan sekelompok subjek yang dipilih oleh peneliti dari suatu 

populasi. Sampel yang digunakan adalah sampel probabilitas yaitu 

sebuah prosesur sistematis yang setiap elemen populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, dengan 

didasarkan seleksi random. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan sampel random sampling.
37

 Adapun 

sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah mahasiswa non FAI 

yang mengikuti pembelajaran BTQ di Universitas Muhammadiyah 

Malang yang terdiri dari 90 mahasiswa.  

                                                           
35

 Djunaidi, Fauzan, Petunjuk Praktis Penelitian pendidikan  (Malang : UIN-Malang Press, 

2009), hal. 4. 
36

 Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. 

2, hal. 70. 
37

 Ine I. Amirman, hal. 135.   
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D. Variabel penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu dalam bentuk apa 

saja yang mempunyai berbagai variasi kemudian peneliti mempelajarinya 

dan mengambil informasi tentang hal yang telah ditetapkan kemudian 

untuk ditarik kesimpulannya.
38

 

Menurut Kerliner yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa 

variabel adalah konstruk yang akan dipelajari. Variabel juga dikatakan 

suatu nilai yang berbeda dan dari situ dapat diambil suatu nilai. Misalnya 

penghasilan, pendidikan, tingkat aspirasi, status sosial, jenis kelamin, 

golongan gaji, produktivitas kerja dan lain-lain.
39

 

Pada penelitian ini, peneliti menentukan dua variabel yaitu sebagai 

berikut
40

: 

a. Variabel independen (independent variable)  

Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “x”. Dalam 

bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas. Yakni 

variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan 

akibat pada variabel yang lain, yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Keberadaan 

variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel 

yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Pada 

penelitian ini, variabel bebasnya adalah pembelajaran BTQ. 

                                                           
38

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D (Bandung :Alfabeta, 2016), cet 

23, hal. 38. 
39

 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung : Alfabeta, 2017), cet 28, hal. 3. 
40

 Nanang Martono,  Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

cet. 1, hal. 51. 
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b. Variabel dependen (dependent variable)  

Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “y”.Dalam 

bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. Yakni 

variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah 

sebagai variabel menjadi akibat dari variabel bebas. Pada 

penelitian ini, variabel terikatnya adalah kemampuan membaca 

Al-Qur’an. 

 

E. Hipotesis penelitian 

Peneliti mengungkapkan bahwa hipotesis penelitian adalah dugaan 

sementara peneliti terhadap hasil penelitian karena didasarkan hanya pada teori 

saja, tanpa adanya analisis data yang dilakukan. Sugiyono mengatakan 

bahwasanya hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah yang ditetapkan dalam penelitian dan belum berdasarkan fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.
41

  

Hipotesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hipotesis Nol (disimbolkan 

dengan Ho) adalah hipotesis yang memberi gambaran bahwa ketiadaan 

hubungan atau perbedaan antara kedua variabel yang sedang diselidiki. 

Sebaliknya, Hipotesis Alternatif (disimbolkan dengan Ha atau H1) adalah 

hipotesis yang memberi gambaran adanya keterkaitan atau adanya perbedaan 

                                                           
41

 Sugiyono, hal 64 
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antara kedua variabel yang sedang diselidiki. Hipotesis yang dirumuskan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran BTQ (Baca Tulis al-Qur’an) terhadap 

kemampuan mahasiswa dalam membaca al-Qur’an di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

BTQ (Baca Tulis al-Qur’an) terhadap kemampuan 

mahasiswa dalam membaca al-Qur’an di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian akan dikumpulkan 

menggunakan cara tes. Cronbach mengemukakan bahwa tes adalah 

prosedur yang sistematis guna mengobservasi dan memberi deskripsi 

sejumlah atau lebih ciri seseorang dengan bantuan skala numerik atau 

suatu sistem kategoris.
42

 

Peneliti membatasi tes dengan tes lisan yaitu tes membaca al-Qur’an 

yang sesuai dengan makharijul hurufnya. Pretest dilakukan untuk 

mengidentifikasi kemampuan awal mahasiswa dalam membaca al-Qur’an 

sedangkan postest dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

                                                           
42

 Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing (New York: Harper and Row 

Publishers, 1990), Edisi kelima, hal. 22. 
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pembelajaran BTQ terhadap kemampuan membaca mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah malang. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara 

adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan 

pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang akan di teliti.
43

 

Wawancara digunakan peneliti untuk menggali data mengenai sejarah 

berdirinya MDKM serta proses pembelajaran BTQ.  

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Sebelum 

melakukan wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara dalam 

menyampaikan pertanyaan, yang akan dipaparkan pada lampiran ke 3. Pada 

saat proses wawancara berlangsung, peneliti menggunakan alat bantu 

rekaman yang ada di handphone. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Maka dari itu 

teknis analisis data menggunakan statistik yang diarahkan untuk menjawab 

rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah dicantumkan dalam 

proposal ini. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan uji t. Uji t adalah alat tes statistika yang digunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan Hipotesis Nihil. 

 

 

                                                           
43
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𝑵

𝑺𝑫 

  

Rumus yang digunakan
44 :

𝑡 = 𝑆𝐸𝑀𝐷  

Keterangan : t= Nilai T-Test 

MD = Mean Difference yang rumusnya : 

𝑴𝑫 = 
ΣD 

( D = beda selisih antara variabel I dan variabel II) 

SEMD = Standart Error dari MD, yang rumusnya : 

𝑺𝑬𝑴𝑫 = 
√(𝑵−𝟏)

SDD = Standart Deviasi dari perbedaan antara skor variabel 

I dan skor variabel II, yang rumusnya :

SDD = √[
ΣD2 

− (
ΣD

)]

44
 Agus Purwadi, Draft Buku Ajar Statistika Pendidikan (Malang: UMM, 2014), hal. 87-88. 
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