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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 

Pekanbaru, yang beralamat di kecamatan marpoyan damai lokasi ini didasari atas 

alasan bahwa permasalahan yang dikaji peneliti ada dilokasi. Sedangkan untuk 

Waktu Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017, pada tanggal 10 Maret 2017 sampai tanggal 10 Mei 2017. 

B. Subyek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru  bidang studi Pendidikan Agama Islam yang 

berjumlah 2 orang di Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanabaru, 

sedangkan objek dalam penelitian ini adalah upaya guru membentuk hubungan 

sosial siswa dalam pembelajaran kelompok (kooperatif) pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 34 pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Sebagaimana telah disinggung sekilas dalam latar belakang masalah, 

bahwa populasi dalam penelitian ini adalah guru bidang studi Pendidikan Agama 

Islam yang berjumlah 2 orang guru yaitu Eka Novita S.Ag dan Hj. Faridah S.Pd.I 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru mengingat populasi ini tidak 

banyak maka penelitian ini tidak memakai sampel. Oleh karena kecilnya populasi 

penelitian, maka penulis gunakan teknik sensus yaitu mengambil semua populasi 

sebagai sampel penelitian, disebut juga penelitian populasi. Dengan demikian 

penulis tidak menggunakan sampel, sebab populasi penelitian sangat kecil. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sebagai Berikut: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi penulis gunakan untuk mengumpulakan data primer dan 

subjek penelitian yaitu dengan cara mengamati secara langsung terhadap guru 

dan aktivitasnya. 

2. Wawancara, teknik pengumpulan data ini penulis mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yaitu guru dan informan 

pendukung penelitian yang dianggap memberikan informasi untuk 

mendapatkan data lebih lengkap terhadap upaya guru membentuk hubungan 

sosial siswa dalam pembelajaran kelompok (kooperatif) pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Untuk melakukan wawancara peneliti menyiapkan 

instrument wawancara. 

3. Dokumentasi yaitu data berupa foto atau portofolio, dipergunakan untuk 

mengetahui tentang keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana yang 

dimiliki Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru. 

E. Teknik Analisis data 

Penelitian ini merupakan deskriftif, maka analisis data yang digunakan 

adalah teknik deskriftif kualitatif dengan persentase, adapun caranya apabila data 

telah terkumpul maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Data yang berbentuk kualitatif dideskripsikan dalam bentuk kata-kata 

atau kalimat. Selanjtunya data yang bersifat kuantitatif yaitu data yang berbentuk 
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angka-angka hasil perhitungannya atau pengukuranya dapat diproses dengan cara 

dipersentasekan dan ditafsirkan, kesimpulan analisa data atau hasil penelitian 

dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat (kualitatif). Teknik ini disebut teknik 

deskriptif kualitatif persentase. Adapun rumusnya yaitu: 

Rumus: P= 
 

 
 x 100% 

P= Angka Persentase 

F= Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N=Total Jumlah 

Untuk mengetahui upaya guru membentuk hubungan sosial siswa dalam 

pembelajaran kelompok (kooperatif) pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam untuk masing-masing indikator, maka penulis mengelompokan pada 5 

kategori, yakni: 

1. Sangat Baik, apabila persentase pelaksanaan dengan nilai antara 81%-100% 

2. Baik, apabila persentase pelaksanaan dengan nilai antara 61%-80% 

3. Cukup Baik, apabila persentase pelaksanaan dengan nilai antara 41%-60% 

4. Kurang Baik, apabila persentase pelaksanaan dengan nilai di bawah 21%-40% 

5. Sangat Tidak Baik,apabila persentase pelaksanaan dengan nilai 0%-20%.
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