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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat  dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian yang telah penulis teliti yaitu di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 15 Pekanbaru. Adapun waktu penelitian adalah pada semester 

genap T.A 2016/2017. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek penelitian yang telah penulis teliti yaitu guru 

Pendidikan Agama Islam dan siswa/i kelas XII Sekolah Menengah Atas 

Negeri 15 Pekanbaru, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah faktor-

faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar pada materi 

mawaris dan upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa pada materi mawaris di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 

Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tatapkan peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
36

. 

Seperti yang disebutkan oleh Suharsimi Arikunto dalam bukunya 

Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, apabila subjeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua, tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat 
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diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
37

 dari jumlah keseluruhan, 

maka jumlah sampelnya 15 orang siswa/i kelas XII di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 15 Pekanbaru. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa/i 

kelas XII  yang mengalami kesulitan belajar pada materi mawaris di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru. Yang terdiri dari : 

- Siswa/i kelas XII IPA    = 5 Orang 

- Siswa/i kelas XII IPS 1  = 6 Orang 

- Siswa/i kelas XII IPS 2  = 4 Orang 

Jumlah keseluruhan  =15 Orang 

Berhubung jumlah siswa terbatas, penulis tidak mengambil sampel. 

Semua populasi diteliti, disebut dengan total sampling. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara, penulis gunakan sebagai data primer dalam penelitian ini. 

Wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab terhadap subjek yang 

akan diteliti yaitu guru Pendidikan Agama Islam yang dianggap 

memberikan informasi untuk mendapatkan data lebih lengkap terhadap 

faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar pada 

materi mawaris kelas XII di SMAN 15 Pekanbaru. 
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b. Angket, yaitu dengan menggunakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan 

secara tertulis kepada responden. Angket ini ditujukan kepada siswa/i 

kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru. 

c. Dokumentasi penulis gunakan untuk mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis (dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada 

hubunganya dengan penelitian ini. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasi, 

memberikan kode-kode tertentu, mengolah dan menafsirkan data hasil 

penelitian, sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna
38

 

Dalam menganalisa data penelitian yang akan penulis teliti maka 

penulis menggunakan teknik diskriptif kuantitatif persentase dengan demikian 

disajikan melalui tabel frekuensi yang bertujuan menggambarkan secara tepat 

kejadian yang akan diteliti sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis 

kemudian dianalisis. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

P =  F x 100% 

       N     

 

Keterangan 

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

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

P : Angka persentasenya
39
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Kemudian dipersentasikan dan disimpulkan dari hasil penelitian ini 

dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat. Persentase tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) 81% - 100% = Sangat Baik 

b) 61% - 80%   = Baik 

c) 41% - 60%   = Cukup Baik 

d) 21% - 40%   = Kurang baik 

e) 0% -20%      = Tidak Baik
40
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