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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 30 

Agustustahun 2017. Lokasi penelitian ini di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah Tanjung Belit Airtiris (Jalan. Pasar Usang RW 02 Kelurahan 

Airtiris). 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Fikih di 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar. 

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah strategi guru Fikih 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Fikih di Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar yang berjumlah 

1orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi dijadikan 

sampel yang berjumlah 1orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi (pengamatan) 
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Observasi peneliti gunakan adalah cara untuk mengumpulkan data 

yang diinginkan dengan mengadakan pengamatan secara langsung.
59

 

melakukan pengamatan secara lansung kelapangan untuk memperoleh 

informasi/data tentangupaya guru mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis siswa di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit 

Kecamatan kampar. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau 

lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau 

kesekelompok subjek penelitian untuk dijawab.
60

 Dalam hal ini wawancara 

dilakukan dengan Ibu Kasmawati, S.Ag, dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa 

sebagai data pengukung. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi peneliti gunakan sebagai alat  untuk memperoleh 

informasi yang dapat memperkuat penelitian, seperti profil sekolah, visi dan 

misi sekolah, keadaan guru dan siswa, serta sarana dan prasarana. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil observasi. Maka analisis dalam penelitian ini yaitu 
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deskriptif. setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan 

menggunakan rumus persentase. 

100% 
N

F
 xp     

Keterangan: 

f   = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

P   = Angka persentase 

100% = Bilangan Tetap, (Anas Sudijono, 2004:43) 

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang strategi guru  

mengembangkan berpikir kritis siswa, maka dilakukan pengelompokkan atas 4 

kriteria yaitu: baik, cukup baik, kurang baik dan Sangat kurang, sebagai berikut : 

Baik : 76 – 100 % 

Cukup baik : 56 -75 % 

Kurang baik : 40 – 45 % 

Sangat kurang : 0 – 39 %.
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