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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 14 Pekanbaru. Setelah dilaksanakannya seminar proposal tahun 

ajaran 2017/2018. Penelitian ini berlokasi di Jalan Hangtuah No.43, Suka 

Mulia, Sail, Pekanbaru, Riau. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa-siswi Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 14 Pekanbaru kelas VII dan VIII tahun ajaran 

2017/2018. Sebagai objek penelitian ini adalah upaya guru pendidikan 

agama Islam mengatasi kesulitan siswa-siswi membaca Al-Quran. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditatapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
34

 

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi ialah siswa-siswi Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 14 Pekanbaru yang berjumlah 577 siswa , 

terdiri dari kelas VII 286 orang dan kelas VIII 291 orang untuk 

mendapatkan data yang mendukung penulisan yang sedang dilakukan. 
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Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 117. 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimemiliki populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penulis dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, apa yang 

dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari 

populasi harus representative (mewakili).
35

 

Mengingat populasi cukup besar, maka penulis dalam 

penelitian ini mengadakan penarikan sampel sebesar 20%, jumlahnya 

131 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik stratified 

proportional random sampling. Artinya pengambilan sampel dari 

anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. 

Sampling ini dilakukan apabila anggota populasinya tidak sejenis. 

Dengan cara membuat lapisan-lapisan (strata), kemudian dari setiap 

lapisan diambil sejumlah subjek secara acak. Jumlah subjek dari setiap 

lapisan adalah sampel penelitian.
36
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Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta) , 2004, hal. 90 
36

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Malang: UIN Maliki 

Press), 2010, h. 261-262 
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Tabel III. 1 

Populasi dan Sampel 

 

No Kelas 
Jumlah 

Populasi 

Sampel  

20% 
Pembulatan 

1 VII 

1 34 6,8 7 

2 34 6,8 7 

3 37 7,4 7 

3 35 7 7 

4 36 7,2 7 

5 38 7,6 8 

6 35 7 7 

7 36 7,2 7 

8 34 6,8 7 

2 VIII 

1 38 7,6 7 

2 36 7,2 8 

3 38 7,6 7 

3 36 7,2 8 

4 37 7,4 7 

5 35 7 7 

6 33 6,6 7 

7 38 7,6 8 

8 38 7,6 8 

Jumlah  577  131 

 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang akurat dalam penelitian, penulis 

menggunakan beberapa instrumen dalam pengumpulan data, di antaranya 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan alat indera.
37

 Observasi ini dilakukan 

untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 14 Pekanbaru. 

                                                             
37

 Hartono, Statistik untuk Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006) , h. 61 
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b. Angket  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung (penulis tidak bertanya secara 

langsung kepada responden). Instrumen atau alat pengumpulan 

datanya juga disebut angket, yang berisi sejumlah pertanyaan kepada 

responden dengan angket terbuka, pertanyaan-pertanyaan atau 

pernyataan-pernyataan telah memiliki alternatif jawaban, responden 

hanya memiliki alternatif jawaban yang telah disediakan.
38

 

c. Wawancara 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara 

sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah 

ditentukan.
39

 Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dengan pihak terkait, yaitu guru 

agama Islam, siswa-siswi, dan Waka kesiswaan SMPN 14 Pekanbaru. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
40

 Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan hal-

hal yang berkaitan dengan kelengkapan penelitian. Dalam hal ini 

penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan 
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Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya) , h. 254 
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 Anas Sudjino, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perda), h.82 
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nilai siswa dalam membaca Al-Quran dari guru-guru agama Islam. 

Dilengkapi juga dengan data mengenai sejarah berdirinya SMPN 14 

Pekanbaru, struktur organisasi, visi misi sekolah, data guru, dan siswa-

siswi. 

 

B. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklarifikasi, 

memberikan kode-kode tertentu, mengolah dan menafsirkan data hasil 

penelitian, sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna. 
41

 Adapun analisa 

data yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif persentase 

dengan demikian disajikan melalui tabel frekuensi yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat kajian yang akan diteliti seuai dengan data yang 

diperoleh oleh penulis kemudian dianalisis. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

P= 
 

 
 x 100 

 

Keterangan  

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N : Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 

P : Angka persentasenya.
42

 

                                                             
41 Amri Darwis, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam Paradigma Ilmu Berparadigma 

Islami, (Jakarta : Raja Grafindo, 2014), h. 57 
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 Anas Sudjino, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 

h. 43  
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Angka persentase tersebut diinterpresentasikan indikator dengan 

kualifikasi persentase tersebut: 

a. 81 % - 100 % 

b. 61 % - 81 % 

c. 41 % - 61 % 

d. 21 % - 40 % 

e. 0 % - 20 % maka dikategorikan tidak baik.
43
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif RD, (Bandung : Alfabeta, 2014) 

h. 89 


