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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil Tahun 2017/2018, 

bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri  06 Tualang Kabupaten Siak. 

B.  Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek pada penelitian ini adalah guru bidang studi Pendidikan 

Agama Islam dan objek pada penelitian ini adalah pembinaan berpakaian 

islami bagi siswi. 

C.  Populasi dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
43

 Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu semua 

guru bidang studi Pendidikan Agama Islam yang berjumlah 1 orang, Karena 

populasinya hanya satu orang maka tidak ada pengambilan sampel. Artinya 

penelitian ini adalah penelitian populasi.  
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D.  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:  

a. Observasi adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

kajian.
44

 Observasi penulis gunakan untuk mengamati serta untuk 

mengumpulkan data tentang sekolah.  

b. Wawancara adalah dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada guru 

Pendidikan Agama Islam dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam pembinaan berpakaian islami. 

c. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan profil sekolah dan data tentang guru dan peserta didik di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak. 

E.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasi, 

memberikan kode-kode tertentu, mengolah dan menafsirkan data hasil 

penelitian, sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna.
45

   

Dalam menganalisa data penelitian yang akan penulis teliti maka 

penulis menggunakan teknik diskriptif kuantitatif persentase dengan 

demikian disajikan melalui tabel frekuensi yang bertujuan menggambarkan 
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secara tepat kejadian yang akan diteliti sesuai dengan data yang diperoleh 

oleh penulis kemudian dianalisis. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

P = F  X 100% 

       N     
Keterangan 

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N : Jumlah frekuensi/ banyaknya individu 

P : Angka persentasenya
46

 

Lalu ditafsirkan dengan kalimat kualitatif dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Sangat baik, 81-100% 

2) Baik, 61% - 80% 

3) Sedang, 41% - 60% 

4) Kurang baik, 21% - 40% 

5) Tidak baik, 0-20%.
47
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