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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2018. Penelitian 

ini mengambil tempat di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru Jl. 

Manyar Sakti KM 12 Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau.Alasan peneliti 

memilih tempat penelitian ini dikarenakan permasalahan tersebut penulis 

temukan di sini, disamping itu ditinjau dari segi kemampuan, waktu dan jarak 

maka penulis merasa mampu untuk menelitinya. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru Fikih dan 

siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Sementara yang menjadi 

objek dalam penelitian ini yaitu peran guru dalam mengatasi kejenuhan belajar 

siswa pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 

Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi(population) merupakan keseluruhan (jumlah) subjek atau 

sumber data penelitian.
33

Populasi dalam penelitia ini adalah guru Fikih di 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 3 orangdan 

seluruh siswa yang mengalami kejenuhan belajar. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 
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teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
34

 Dalam hal ini, 

penulis memfokuskan kepada siswa yang mengalami kejenuhan belajar 

berjumlah 53 orang.
35

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui proses dialog atau tanya 

jawab secara langsung kepada subjek penelitian yaitu guru Fikih di 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah guna memperoleh informasi tentang 

upaya guru dalam mengatasi kejenuhan belajar siswa dan faktor-fakor 

yang mempengaruhi upaya guru dalam mengatasi kejenuhan belajar siswa 

pada mata pelajaran Fikih. 

2. Angket, tehnik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden. Tehnik ini digunakan untuk 

memperoleh data tambahanyang ditujukan kepada siswa mengenai upaya 

guru dalam mengatasi kejenuhan belajar siswa pada mata pelajaran Fikih 

di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 

3. Dokumentasi yaitu suatu alat penelitian yang bertujuan untuk melengkapi 

data (sebagai bukti pendukung) yang bersumber bukan dari manusia yang 

memungkinkan dilakukannya pengecekan untuk mengetahui 

kesesuaiannya. Adapun dokumentasi itu berupa profil Madrasah Aliyah 

Darul Hikmah Pekanbaru. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif.Mengingat penelitian ini deksriptif, maka teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deksriptif  

kuantitatif dengan persentase. Adapun rumusnya yaitu: 

    
 

 
         

Keterangan: 

f =   Frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

N =   Number of Cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu). 

P  =  angka persentase
36

 

Sedangkan data kuantitatif digambarkan dengan angka: 

1. Sangat baik, apabila mencapai 81-100% 

2. Baik, apabila mencapai 61-80 % 

3. Cukup baik, apabila mencapai 41-60 % 

4. Kurang baik, apabila mencapai 21-40% 

5. Sangat tidak baik, apabila mencapai 0-20%
37
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