
35 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar, yang 

dilakukan pada 19 Maret sampai 19 Mei 2018. 

B. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Kreativitas Guru Mata Pelajaran Fikih Dalam 

Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar, sedangkan Subyeknya 

adalah guru mata pelajaran Fikih Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar. 

C. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah guru mata pelajaran Fikih yang berjumlah 3 

orang. Karena jumlah populasinya sedikit, maka penulis tidak mengambil sampel, 

maka penelitian ini disebut penelitian populasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Teknik observasi adalah suatu teknik yang digunakan penulis untuk 

mengamati, mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan, dengan cara 

datang ke lapangan, bertemu dan berinteraksi dengan subjek penelitian. 

Observasi ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana kreativitas guru 

dalam pembelajaran Fikih Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kampar 
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Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dengan menggunakan lembar 

observasi, yang berisikan indikator-indikator yang ada dalam konsep 

operasional, dengan jawaban “YA” (dilaksanakan) dan “TIDAK” (tidak 

dilaksanakan). 

2. Wawancara 

Teknik wawancara ini, penulis gunakan untuk mengajukan sejumlah 

pertanyaan kepada guru untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kreativitas guru mata pelajaran Fikih dalam pembelajaran. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai 

keadaan sekolah, guru, siswa, kurikulum, dan data-data yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh dan selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok data yaitu data kualitatif dan kuantitatif
55

. Terhadap data kualitatif yaitu 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang 

berwujud angka-angka, dipresentasikan dan ditafsirkan. Kesimpulan analisis data 

atau hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat (kualitatif). Data yang 

telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan presentase 

dengan rumus yang digunakan adalah: 
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Keterangan: 

P          = Presentase 

F          = Frekuensi kriteria yang terjawab 

N         = Jumlah keseluruhan kriteria yang mesti dijawab 

100%  = Bilangan tetap 

 Adapun Klasifikasi standar yang digunakan: 

0% - 20% dikategorikan tidak baik. 

21% - 40% dikategorikan kurang baik. 

41% - 60 % dikategorikan cukup baik. 

61% - 80% dikategorikan baik. 

81% - 100% dikategorikan sangat baik.
56

 

 

 

                                                           
56

 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru – Karyawan dan Penelitian Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2009) h. 89 


