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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Mei semester genap tahun 

2017/2018. Sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ini di laksanakan di 

Asrama Khadijah Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

 

B. Subjek dan objek penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswi Asrama Khadijah 

Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Sedangkan objeknya adalah keaktifan mahasiswi dalam mengikuti program 

pembinaan keagamaan di asrama Khadijah ma’had al-jami’ah UIN Suska 

Riau. 

 

C. Populasi dan sampel  

Populasi (population) merupakan keseluruhan (jumlah) subjek atau 

sumber data penelitian.
37

 Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswi asrama Khadijah Ma’had Ala-Jami’ah Uin Suska 

Riau yang berjumlah 140 orang yang terdiri dari semester II dan IV. Menurut 

Suharsimi Arikunto, apabila populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
38

 Melihat jumlah populasi yang cukup 

besar, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel sebesar 
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50%, jumlahnya 70 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.
39

 Penarikan sampel dilakukan dengan 

teknik stratified propotional random sampling. stratified propotional random 

sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan 

memandang setiap semester sebagai satu strata, sehingga pengambilan sampel 

yang terambil dari setiap semester proporsional terhadap jumlah subpopulasi 

pada masing-masing semester.
40

  

Tabel III.1 

Populasi dan Sampel 

No Semester  Jumlah santriwati Sampel 50% 

1 II 40 20 

2 IV 100 50 

Jumlah 140 70 

Sumber Data: Musyrifah Asrama Khadijah  

 

D. Teknik Pengumpulan Data   

Untuk memperoleh data yang digunakan maka penulis menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

1. Angket 

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden. Pertanyaan dan pernyataan 

dalam angket harus merujuk kepada masalah (rumusan masalah) penelitian 

dan indikator – indikator dalam konsep operasional.
41
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Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data untuk 

mendapatkan data bagaimana tingkat keaktifan mahasiswi dalam mengikuti 

program pembinaan keagamaan. Angket yang digunakan adalah jenis 

angket tertutup setiap item pertanyaan atau pernyataan memiliki empat 

alternative jawaban. Alternative jawaban disusun dengan mengikuti skala 

likert, yaitu Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan Tidak 

Pernah (TP). Untuk kepentingan analisis alternative jawaban tersebut diberi 

bobot dari skor tertinggi 4 sampai skor terendah yakni 1.
42

 Untuk lebih 

jelasnya dapat diperhatikan tabel berikut:  

Tabel III.2 

Bobot Penskoran Angket 

Alternatif Bobot  

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Kadang-Kadang (KD) 2 

Tidak Pernah (TP)  1 

 

2. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap sumber data.
43

 

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap keaktifan 

mahasiswidalam mengikuti program pembinaan keagamaan di asrama 

khadijah Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau sebagai data pendukung.  
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3. Wawancara 

Cara ini dilakukan dengan melakukan dialog secara lisan dimana 

peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan juga 

menjawab secara lisan.
44

  

Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang  faktor-

faktor yang mempengaruhi keaktifan mahasiswi dalam mengikuti program 

pembinaan keagamaan di asrama Khadijah Ma’had Al-Jami’ah Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai data pendukung. Peneliti 

mengajukan petanyaan secara lisan begitu juga dengan responden.  

4. Dokumentasi 

Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.
45

 

Dokumentasi peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran 

umum secara keseluruhan terhadap tempat yang akan diteliti.  

 

E. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif serta kuantitatif dengan persentase.
46

 Oleh karena 

penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan persentase, maka untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus deskriptif 

kuantitatif dengan rumus:
47
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Keterangan: 

P   : Angka Persentase 

F  : Frekuensi Jawaban Responden 

N : Number of Cases (Jumlah Responden) 

100  : Bilangan Tetap
48

  

Analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif 

memanfaatkan persentase adalah langkah awal dari keseluruhan proses 

analisis. Persentase yang dinyatakan dalam bentuk bilangan sudah jelas 

merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif, bukan kualitatif.
49

 Pernyataan 

persentase bukan hasil analisis kualitatif. Analisis kualitatif tentu harus 

dinyatakan dalam sebuah predikat yang merujuk pada pertanyaan dan 

pernyataan. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif memanfaatkan persentase, analisis data kualitatif yang 

kemudian dijadikan kuantitatif (di angkakan) dalam bentuk persentase 

sehingga kemudian dalam kategori atau predikat. Interval dan kategori atau 

kriteria penilaian keaktifan mahasiswidalam mengikuti program pembinaan 

keagamaan adalah sebagai berikut:  

1. Persentase antara 81% - 100% Sangat Aktif 

2. Persentase antara 61% - 80%  Aktif 

3. Persentase antara 41% - 60%  Cukup Aktif 

4. Persentase antara 21% - 40%  Kurang Aktif  

5. Persentase antara 0%   - 20% 
50

 Tidak Aktif   
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