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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat penelitian merupakan data yang memberikan

informasi tentang rencana selama kegiatan penelitian dan lokasi penelitian

yang akan dilakukan.46

Adapun penelitian ini dilaksanakanpada tanggal 20 Februari sampai 14

Maret 2018 pada semester genap tahun ajaran 2017/2018dan lokasi peneltian

ini dilakukan di Madrasah Aliyah Dar El Hikamah.

B. Subjek dan Obyek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Seluruh siswa kelas X Madrasah

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru berjumlah 161 siswa.

Sedangkan objeknya Minat belajar fikih siswa berlatar belakang

pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan siswa berlatar belakang

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah

Pekanbaru.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian.

Apabila seseorang ingin meneliti seluruh yang ada dalam wilayah

46 Zulhafizh Bahasa Indonesia Konsep dan Penerapannya, ( Pekanbaru : Alaf Riau
2014), h. 212
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penelitian, maka penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi

sensu.47Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/i di Madrsah

Dar EL Hikmah Pekanbaru kelas X Madrasah Aliyah Dar El Hikmah

Sebanyak 161 siswa.

Jadi, populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas X Madrasah

Aliyah Dar El Hikmah Pekanbaru. Dikerenakan siswa kelas X masih tahap

penyesuain diri akibat pendidikan di Sekolah atau Madrasah sebelum

belajar Fiqih di Madrasah Dar El Hikmah Pekanbaru. Jika dibandingkan

dengan siswa kelas XI Dan siswa kelas XII yang sudah dapat

menyesuaikan diri pada mata pelajaran Fiqih.

2. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut.48

Apabila populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah

populasi lebih dari 100 maka diambil sampelnya antara 10%-15% atau

20%-25% atau lebih.49

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 46, maka penulis mengambil

sampel 28,57 % dari siswa kelas X yang berjumlah 161 siswa. Sementara

sampel ini berjumlah 46 siswa diambil berdasarkan tehnik Propusive

Sampling dan Random Sampling. Penulis menggunakan tehnik Propusive

47 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta,2006), Cet-13, h. 130.

48Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kulitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2016),h.80

49 Suharsimi Arikunto, Op Cit, h.130
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Sampling yakni menentukan penelitian ini di kelas X dimana pengambilan

elemen-elemen sampel dilakukan dengan sengaja juga saran guru mata

pelajaran fiqih dengan tujuan samapel tersebut dapat mewakili populasi

yang ada yakni dikelas X-2 B dengan X-3 C.

Pada kelas X-2 B terdapat 15 siswa yang berasal dari Madrsah

Tsanawiyah dan 10 siswa yang berasal dari Sekolah Menengah Pertama

sedangkan pada kelas X-3 C terdapat 12 siswa yang berasal dari Madrasah

Tsanawiyah dan 13 siswa berasal dari Sekolah Menengah Pertama. Karena

jumlahnya tidak seimbang maka siswa Sekolah Menengah Pertama di

ambil seluruhnya sementara siswa Madarasah Tsanawiyah sampel diambil

secara Random Sampling yaitu dengan cara undian.

Jadi, sampel penelitian ini diambil sebanyak 46 orang dari siswa

kelas X-2 B dengan X-3 C dengan rincian siswa berlatar belakang Sekolah

Menengah Pertama (SMP) sebanyak 23 orang dan siswa yang berlatar

belakang Madrsah Tsanawiyah (MTs) Sebanyak 23 orang. Dengan data

sebagai berikut:

Tabel III.01
Daftar Jumlah  Siswa yang Berasal  Dari MTs dan  Siswa Dari SMP

Kelas Siswa dari
MTs

Siswa dari
SMP

Jumlah

X-2 B 13 10 23

X-3 C 10 13 23

Jumlah 23 23 46

Sumber Data : Tata Usaha Madrasah Dar El Hikmah Pekanbaru 2017/2018
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D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Observasi

bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat

(nonpartisipasi). Dalam pengamatan terlibat, penelitian ikut terlibat dalam

aktivitas orang-orang yang dijadikan sumber data penelitian, sedangkan

dalam pengamatan tidak terlibat, peneliti tidak ikut dalam aktivitas orang-

orang yang dijadikan sumber data penelitian.50

2. Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah

pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden.51Tehnik ini

penulis gunakan untuk memperoleh data menengai pemahaman materi dan

tingkah laku siswa dengan cara menyebar angket kepada seluruh

responden. Semua pernyataan dalam angket atau kuesioner disekuaikan

dengan indikator, artinya diberikan kepada responden untuk menjawabnya

sebagai  berikut:

a. Selalu (S) diberi skor 5

b. Sering (SR) diberi skor 4

c. Kadang-kadang (KD) diberi skor 3

d. Jarang (JR) diberi skror 2

e. Tidak pernah (TP) diberi skor 1 52

50Amri darwis,Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam,(Pekanbaru:SuskaPress, 2015
h. 62

51Ibid, h. 62
52 Sugiyono, Op Cit, h.108.
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3. Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengadakan tanya

jawab secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini

digunakan wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam secara

umum adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan wawancara sambil bertatap muka pewancara mendapatkan

infrormasi dari yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah peserta didik

Dar El Hikmah kelas X dengan wawancara ini peneliti mengetahui minat

belajar fiqih ditinjau dari latar belakang Mts ataupun Smp serta hal-hal yang

memperngaruhi minat faktor mereka terhadap meteri pembelajaran fiqih.

4. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang hanya berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, notulen

rapat, agenda. Tehnik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis

sejumlah dokumen yang terkait dengan penelitian.53 Dokumentasi digunakan

penulis untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk

mengetahui profil sekolah dan data yang telah ada di lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data setelah diperoleh

hasil penelitian, sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan data yang

faktual. Dalam penelitian ini metode analisa data yang dilakukan adalah

analisis data kuantitatif, yaitu yang menggunakan rumus statistik. Tehnik

analisis dalam penelitian ini adalah tehnik analisis komparasi menggunakan

Chi Quadrat  dengan bantuan SPSS. Chi kuadrat merupakan salh satu tes

statistik non-parametrik (non-parametric test) atau tes bebas distribusi.

53 Hidayat Syah, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Indrasakti Riau,
2016), h. 172
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Perhitungan didasarkan pada data hitung atau rangking, ters non para metrik

ini tidak begitu cermat dan kekukatannya pun tidak sebesar tes parametrik.

Tes chi kuadrat  digunakan untuk data  distrik yang salah satu

varibelnya tidak dipengaruhi oleh varibel yang lainnya. Kegunaan chi kuadrat

adalah untuk mengstimasi kemungkinan adanya beberapa faktor yang

menyebabkan adanya hubungan selain faktor kesalahan sampling. 54

54 Hartono, Statistik penelitian Pekanbaru: Pustakan Pelajar 2008


