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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2017. 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Al Muttaqin Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah persepsi siswa di MTs Al Muttaqin Pekanbaru. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah keterampilan guru dalam menjelaskan materi 

pembelajaran Fikih di MTs  Al Muttaqin Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

a.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan (jumlah) subjek atau sumber data penelitian.
45

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII dan XI Madrasah 

Tsanawiyah Al Muttaqin Pekanbaru yang berjumlah 253 orang. Dengan data 

sebagai berikut: 
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TABEL IV.1 

JUMLAH SISWA KELAS VIII DAN IX TAHUN AJARAN 

2017/2018 

 

No Kelas LK PR Jumlah Siswa 

1 VIII A 0 34 34 Siswa 

2 VIII B 36 0 36 Siswa 

3 VIII C 0 34 34 Siswa 

4 VIII D 24 0 24 Siswa 

         Jumlah Siswa Kelas VIII 128 Siswa 

5 IX A 0 37 30 Siswa 

6 IX B 27 0 36 Siswa 

7 IX C 0 39 39 Siswa 

8 IX D 20 0 20 Siswa 

          Jumlah Siswa Kelas IX   125 Siswa 

Jumlah Seluruh Siswa  107 144 253 Siswa 

 

Adapun alasan peneliti menjadikan siswa kelas VIII dan IX sebagai 

populasi adalah disebabkan oleh guru Fikih yang penulis teliti mengajar pada 

kelas tersebut. 

b.  Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili populasi. Jika subjeknya 

kurang dari 100 maka lebih baik diambil semuanya, sedangkan jika sebjeknya 

lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau lebih.
46

 

Mengingat populasi cukup besar maka dalam penelitian ini penulis 

mengadakan penarikan sampel sebesar 25% dari siswa kelas VIII dan IX yang 

berjumlah 253 orang. Jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 siswa di 

ambil berdasarkan teknik Purposive Sampling, dimana pengambilan elemen-

elemen sampel dilakukan dengan sengaja juga saran guru mata pelajaran Fikih 
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dengan tujuan sampel tersebut dapat mewakili populasi yang ada. Sampel yang 

diambil sebanyak 63 orang dari 33 siswa dari kelas VIII C dan 30 siswa dari 

kelas IX A. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang digunakan maka penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber  data.
47

 Teknik 

observasi ini penulis gunakan sebagai studi pendahuluan pengamatan belajar 

siswa Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al Muttaqin Pekanbaru. Teknik ini juga 

penulis gunakan untuk tinjauan langsung keterampilan guru dalam menjelaskan 

materi pembelajaran Fikih yang penulis lakukan sebanyak empat kali observasi. 

2. Angket 

  Angket (Kuesioner) adalah teknik atau cara pengumpulan data  secara 

tudak langsung, intrumen atau alat pengumpul datanya juga disebut angket berisi 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh 

responden.
48

 

  Pada teknik pengumpulan data yang pertama ini, penulis mengajukan 

pernyataan tertulis yang diajukan kepada siswa MTs Al Muttaqin Pekanbaru 

guna mengetahui persepsi siswa MTs Al Muttaqin terhadap keterampilan guru 

dalam menjelaskan materi pembelajaran Fikih.  
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 Pengukuran terhadap objek-objek kejiwaan (psikologi). Untuk 

mengungkapkan objek-objek ini peneliti biasanya menggunakan alat ukur yang 

berskala (misalnya, skala Likert). Sepanjang analisis skala tersebut didasarkan 

pada penjumlahan skor untuk setiap item, maka skor yang terkumpul dapat 

dikategorikan berskala interval.
49

 

Skala yang digunakan adalah skala Likert yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrument  menggunakan skala Likert. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor misalnya: 

a. Sangat setuju/ selalu/ sangat positif diberi skor  5 

b. Setuju/ sering/positif diberi skor    4 

c. Ragu-ragu /kadang-kadang/netral diberi skor 3 

d. Tidak setuju /hampir tidak pernah/negatif  2 

e. Sangat tidak setuju/ tidak pernah/ diberi skor 1
50

 
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrument penelitian yang menggunakan barang-

barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, 

peraturan-peraturan dan lain-lain.
51

 

Dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pencatatan 

terhadap data yang bersifat dokumen, terutama mengenai sejarah sekolah, visi 
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dan misi sekolah, keadaan guru dan siswa, kurikulum dan sarana prasarana di 

sekolah. Selain itu, teknik ini juga penulis gunakan untuk mengambil foto-foto 

siswa pada saat mengisi anget sebagai salah salah satu instrumen penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Mengingat penelitian ini deksriptif, maka teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis data deksriptif  kuantitatif dengan persentase. 

Adapun rumusnya yaitu: 

  

f =   Frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

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

P  =  angka persentase
52

 

Sedangkan data kuantitatif digambarkan dengan angka: 

1. Sangat setuju, apabila mencapai 81-100% 

2. Setuju, apabila mencapai 61-80 % 

3. Ragu-ragu, apabila mencapai 41-60 % 

4. Tidak setuju, apabila mencapai 21-40% 

5. Sangat tidak setuju, apabila mencapai 0-20%
53
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