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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti terdapat 2 lokasi, hal tersebut 

untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan antara 2 lokasi penelitian 

tersebut. Adapun tempat penelitian yang pertama di TPA KH. Ahmad Dahlan 

dan yang kedua di TPA Roudlotul Jannah kecamatan DAU. TPA KH. Ahmad 

Dahlan diadakan di masjid. TPA Roudlotul Jannah memiliki kelas-kelas 

untuk mengaji.  

 

2. Pendekatan Penelitian   

Pendekatan penelitian ini termasuk  pendekatan kuantitatif,  pendekatan 

kuantitatif adalah sebuah proses penemuan yang menggunakan data berupa angka 

sebagai alat keterangan untuk menemukan hasil dalam penelitian. 

(I’anatut.2015:155)   

Jenis penelitian ini yaitu termasuk jenis penelitian komparasi experimen, 

yang mana penelitian ini bertujuan melihat perbandingan atau perbedaan 

antara dua kelompok sasaran penelitian. Dalam hal ini, maka peneliti akan 

membandingan dua kelompok yang mana kelompok satu menggunakan 

pembelajaran dengan metode talqin sedangkan kelompok yang kedua tidak 

menggunakan metode talqin dalam pembelajaran. (Toto dan 

Nanang.2015:57) 
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3. Populasi dan Sample 

a. Populasi  

Populasi adalah kumpulan individu beserta ciri-ciri yan telah ditetapkan. 

Populasi adalah totalitas semua kasus , kejadian, orang, hal, dan lain-lain. 

Populasi dapat berwujud sejumlah manusia, kurikulum, kemampuan 

manajemen, alat-alat mengajar, cara mengajar cara pengadministrasian 

kepemimpinan dan peristiwa. Populasi penelitian ini adalah 15 (Toto dan 

Nanang, 2015:120) 

Populasi dalam penelitian ini adalah santri TPA KH.Ahmad Dahlan dan 

TPA Roudlotul Jannah.  

b. Sample 

Sample merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sample dapat didefinisikan sebagai 

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu 

sehingga diharapkan dapat mawakili populasi. Sample dalam contoh 

penelitian tersebut, dapat diambil sebagian mahasiswa unsoed dengan 

menggunakan teknik atau metode peneuan sample tertentu. (nanang, 2010:7) 

Populasi yang diambil adalah 2 TPA yaitu TPA KH. Ahmad Dahlan dan 

TPA Roudhotul Jannah di Kecamatan DAU. Santri dari TPA KH. Ahmad 

Dahlan menggunakan metode talqin dan TPA Roudlotul Jannah tidak 

menggunakan metode talqin dalam menghafal karena bersifat kontrol. Tetapi, 

untuk mempermudah penelitian, maka penelitian hanya mengambil sample 

TPA KH. Ahmad Dahlan 20 santri dan TPA Roudlotul Jannah 20 santri.   
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4. Objek Penelitian 

Objek penellitian yang saya  teliti di TPA memilki beberapa peserta 

didik yang akan diberikan perlakuan kotrol saja dan perlakan menggunakan 

metode talqin. Maka jumlah peserta didik yang akan diberikan perlakuan 

kontrol dimbil 20 peserta didik di TPA KH. Ahmad Dahlan dan perlakuan 

menggunakan metode 20 peserta didik di TPA Roudlotul Jannah.   

 

5. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

telah dirumuskan sebelumnya atau jawaban sementara terhadap pertanyaan 

penelitian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah. Pada 

umumnya hipotesis penelitian dirumuskan apabila metode atau pendekatan 

penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Hipotesis penelitian ini 

terdiri atas dua macam, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. (Toto dan 

Nanang, 2015:110) 

Hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat diuji. Oleh 

karena itu, hipotesis selalu mengambil bentuk atau dinyatakan dalam kalimat 

pernyataan (declarative) dan dalam pernyataan ini secara umum dihubungkan 

satu atau lebih veriable dengan satu atau lebih veriable lain. Satu hipotesis 

adalah satu pernyataan atau jawaban tentatif tentang hubungan antara dua 

atau lebih variable. Ia merupakan jawaban dari dugaan atau penjelasan 

sementara tentang perilaku, atau gejala atau keadaan sebagaimana 

dikemukakan dalam rumusan masalah, ia merupakan satu pernyataan tentatif 

tentang hubungan antara dua variable (independen dan dependen) dan 
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hubungan tersebut dapat diuji secara empiris. Jadi hipotesis adalah pernyataan 

atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat di verifikasi 

hanya setelah hipotesis diuji secara empiris. Tujuan penguji hipotesis ialah 

untuk mengetahui kebenaran atau ketidak benaran atau menerima atau 

menolak jawaban tentatif.(Ulber, 2012:160) 

Hipotesis ini bila disambungkan dengan penelitian ”Pengaruh Penerapan Metode 

Talqin Terhadap Kelancaran Menghafal Surat Pendek (studi pada TPA KH. Ahmad 

Dahlan dan Roudhotul Jannah di Kecamatan DAU“ maka peneliti ingin mengetahui 

dengan adanya metode talqin yang diterapkan dalam menghafal surat pendek akan 

memperlancar hafalan surat pendek anak atau tidak adanya pengaruh sama sekali 

terhadap kelancaran menghafal anak. Untuk itu maka diperlukan hipotesis dalam 

melakukan penelitian ini. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut : 

H0= Tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam penggunaan metode 

talqin terhadap kelancaran menghafal surat pendek (studi pada TPA KH. 

Ahmad Dahlan dan Roudhotul Jannah di Kecamatan DAU) 

Ha =   Terdapat hubungan yang signifikan dalam penggunaan metode talqin 

terhadap kelancaran menghafal surat pendek (studi pada TPA KH. Ahmad Dahlan 

dan Roudhotul Jannah di Kecamatan DAU) 

 

6. Variable penelitian  

Variable penelitian dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek 

yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau objek dengan 

objek yang lain. Variable adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Variable 
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dapat dikatakan suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Dengan 

demikian variable itu merupakan sesuatu yang bervariasi.  

Variable-variable yang diukur dalam penelitian biasanya meliputi gender, 

umur, status sosial-ekonomi, dan sikap-sikap atau perilaku-perilaku tertentu, 

seperti rasisme, kontrol sosial,kekuatan politis atau kepemimpinan. 

(I’anantut,2015:163) 

Variable ini jika dikaitkan dengan peneliti terdapat dua yaitu :  

a) Variable bebas (independen) 

Variable ini sering disebut sebagai variable stimulus, predictor 

antecendent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagi Variable 

Bebas, variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variable dependen (terikat).(I’anatut,2015:165)  

Yang termasuk variable bebas pada judul “ Pengaruh Penerapan Metode 

Talqin terhadap Kelancaran Menghafal Surat-Surat Pendek (studi pada 

TPA KH. Ahmad Dahlan dan Roudhotul Jannah di Kecamatan DAU“ 

yaitu : “penerapan metode talqin” merupakan variable yang 

mempengaruhi atau sebab atau timbulnya variable terikat.  

b) Variable terikat (dependen) 

Variable terikat sering disebut output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut variable terikat. Variable terikat merupakan 

variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

veriable bebas. (I’anantut,2015:165) 

Yang termasuk variable terikat pada judul “Pengaruh Penerapan Metode Talqin 

terhadap Kelancaran Menghafal Surat-Surat Pendek (studi pada TPA KH. 
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Ahmad Dahlan dan Roudhotul Jannah di Kecamatan DAU“ yaitu : “ 

kelancaran menghafal” karena kelancaran menghafal merupakan variable yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat. 

 

7. Teknik Pengumpulan Data 

a) Tes Lisan  

Tes lisan merupakan serangkaian soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan 

atau tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik secara lisan dan jawaban 

yang diberikan secara lisan juga. Namun demikian dapat juga soal-soal tes 

diajukan secara lisan dalam waktu yang ditentukan dan jwabannya harus di buat 

tertulis. (https://www.scribd.com/document/365374532/TES-LISAN-1-doc)  

Tujuan diadakan tes lisan adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

tingkat kelancaran anak didik dalam mengahafal al-Qur’an melalui 

penerapan metode talqin ataupun tidak melalui penerapan metode talqin.  

 

8. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis komparasi adalah salah satu teknik analisis kuantitatif atau 

analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji suatu hipotesis 

mengenai apakah ada perbedaan antar variable yang sedang diteliti, apakah 

dalam hipotesis itu ada perbedaan yang kebetulan saja. Teknik analisis 

komparasi ini terdiri dari dua macam. Pertama, teknik analisis komparasi 

dengan dua variable saja, disebut teknik analisis komparasi bivariat, dan 

kedua, teknik analisis multivarat yang terdiri lebih dari dua variable. Dan 

dalam hal ini, kita hanya mempelajari teknik analisis komparasi bivariat.  

https://www.scribd.com/document/365374532/TES-LISAN-1-doc
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Untuk teknik analisis komparasi ini, bisa digunakan uji t (T-Test). Uji t 

adalah alat tes statistika yang digunakan untuk menguji kebenaran atau 

kepalsun hipotesis nihil,  

 

Rumus yang digunakan :  

t = 

MD  

SEMD  

Dimana t = Nilai T-Test 

          MD= Mean Difference, yang rumusnya : 

t = 

∑D  

N  

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

 

SEMD= Standart Eror dari MD, yang rumusnya adalah: 

SEMD= 

SDD  

√(N-

1) 

 

 

SDD = Standart deviasi dari perbedaan antara skor variable I dan skor 

variable II, yang rumusnya adalah : 

 

SDD = 

√ 

[ 

∑D² 

- ( 

∑D 

)
2
] 

 

N N 
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Kriteria pengujian, Ho ditolak jika t (hitung) > t (tabel). Dengan db = N-1 dan 

α = 0,05/5% 

 

 

 

 


