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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah 

Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa kajian 

yang penulis teliti ada di lokasi. Selain itu dari segi waktu, tempat, dan 

biaya penulis sanggup untuk melaksanakan penelitian di sekolah ini. 

2. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga 

September tahun 2016. 

B. Subjek dan Objek Penelitan 

1. Subjek Penelitian 

Subyeknya adalah guru Fikih di Madrasah Mifatahul Hidayah 

Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian 

Obyek penelitian adalah implementasi pembelajaran berorientasi 

aktivitas siswa dalam mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah 

Miftahul Hidayah Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah 1 orang guru Fikih, karena kecilnya 

populasi maka penulis tidak mengambil sampel. Mengingat jumlah 

populasi guru relatif kecil maka peneliti mengambil sampel dengan teknik 
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total sampling dengan mengambil guru Fikih yang hanya 1 orang tersebut 

sebagai sampel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap sumber data, 

bisa dilakukan secara terlibat dan tidak terlibat.
47

 Observasi yang penulis 

gunakan adalah untuk memperoleh data implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa dalam mata pelajaran Fikih. Observasi 

dilaksanakan dengan cara peneliti memperhatikan dari luar ruangan 

belajar dengan tujuan agar guru yang sedang menggunakan metode tidak 

mengetahui bahwa ia sedang diteliti, dan juga dari dalam ruangan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan 

data dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan dalam pertemuan 

tatap muka secara individual.
48

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

data yang secara mendalam. Wawancara ini ditujukan kepada 1 orang 

guru Fikih dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Miftahul Hidayah 

Pekanbaru. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa yang dilakukan 

guru dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pembelajaran 

berorientasi aktivitas siswa dalam mata pelajaran Fikih. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, akan tetapi 

melalui catatan-catatan atau dokumen yang ada.
49

 Dokumentasi ini 

penulis lakukan untuk mengumpulkan data yang mendukung dalam 

penelitian ini. Penulis juga akan mengumpulkan arsip-arsip penting 

sesuai dengan kebutuhan data yang akan diteliti lebih lanjut, seperti 

sarana dan prasarana sekolah, profil sekolah, data guru dan data siswa 

yang diperoleh dari pihak tata usaha di Madrasah Tsanawiyah Miftahul 

Hidayah Pekanbaru. 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif dengan persentase. Caranya dengan mengumpulkan 

semua data, kemudian di klasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data 

kualitatif dan kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif yaitu dengan 

menggambarkan melalui kata-kata atau kalimat untuk memperoleh 

kesimpulan. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif digambarkan dengan 

angka-angka, dipersentasekan di tafsirkan. Kesimpulan analisis data atau 

hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat (kualitatif).  Adapun rumus yang 

dipakai oleh penulis adalah: 

P =  F X 100% 

    N 
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Keterangan : 

P   : Persentase 

F   : Frekuensi 

N   : Total Jumlah 

100% : Bilangan Tetap.
50

 

Dengan menggunakan tolak ukur jika diperoleh angka persentase 

akhir berkisar antara: 

81% - 100%  =  Sangat baik 

61% - 80% =  Baik 

41% - 60% = Cukup Baik 

21% - 40 % =  Kurang baik 

0% - 20% =  Tidak Baik.
51
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