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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan setelah penulis melaksanakan seminar 

proposal, yaitu pada bulan April sampai 23 Mei 2017. Dan penelitian ini dilakukan 

di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai Kabupaten Kuantan Singingi. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek adalah narasumber atau informan adalah orang yang bisa 

memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.
33

 Jadi 

dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi yang berjumlah 714 siswa. 

Sedangkan, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah optimalisasi 

fungsi masjid sebagai penguatan materi Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam peneletian ini adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Benai Kuantan Singingi dengan jumlah 714 siswa. Sedangkan dalam 

menentukan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut yang dianggap 

paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
34
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Yaitu penulis mengambil sampel pada kelas X dan kelas XI dan kelas XII tidak 

dijadikan sampel dengan pertimbangan karena sudah persiapan untuk 

melaksanakan Ujian Nasional (UN). Kelas X dan XI yang berjumlah 485 siswa. 

Karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 15% 

dengan jumlah 73 siswa. Hal ini sesuai menurut Suharsimi Arikunto, bahwa 

populasi yang kurang dari 100 diambil semua sehingga penelitiannya bersifat 

penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil sampel 

antara 10-15% atau 20-25%.
35

 Dan penarikan sampel ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik (stratified random sampling) sampel berjenjang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket 

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden.
36

 Dalam penelitian ini penulis 

memberikan angket kepada siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Benai, dan data yang diharapkan adalah bagaimana optimalisasi fungsi masjid 

sebagai penguatan materi Pendidikan Agama Islam. 

b. Wawancara  

Wawancara (interview) yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan 

sistematik, yang dimaksud bebas adalah tanpa menggunakan teks namun secara 

sistematik, agar wawancara keluar dari alur penelitian, sehingga penelitian menjadi 

fokus terhadap permasalahan yang diteliti. 
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Wawancara ini dilakukan kepada kepala sekolah, dan guru bidang studi 

Pendidikan Agama Islam, agar mengetahui apasaja faktor-faktor yang 

mempengaruhi optimalisasi fungsi masjid sebagai penguatan materi Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi. 

c. Observasi  

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan panca 

indra lainnya.
37

 Metode ini penulis gunakan ketika melakukan prariset atau studi 

pendahuluan.  

d. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai data hal-hal atau variabel yang berupa buku, majalah, dokumen dan 

sebagainya. Dan pada penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi 

agar mendapatkan sumber data yang berkaitan dengan penelitian, profil sekolah, 

visi dan misi, keadaan guru, siswa, karyawan, sarana dan prasarana yang di miliki 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Benai Kuantan Singingi. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif yang proses dengan presentase. Adapun caranya apabila data 

telah terkumpul maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Data yang berbentuk kualitatif dideskripsikan dalam bentuk angka- 
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angka dan hasil perhitungannya atau pengukurannya dapat diproses dengan 

caradijumlahkan dan ditafsirkan, dan kesimpulan analisis data atau hasil penelitian 

dalam bentuk kalimat dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus: P=
𝐹

𝑁
x100% 

Keterangan:  

P= Angka Persentase 

F= Frekuensi Jawaban Responden 

N= Total Jumlah 

Dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Apabila persentasenya berkisar antara 81% - 100% maka termasuk dalam 

kategori “Sangat Baik” 

2. Apabila persentasenya berkisar antara 61%-80%maka termasuk dalam 

kategori “Baik” 

3. Apabila persentasenya berkisar antara 41%-60%maka termasuk dalam 

kategori “Cukup Baik”  

4. Apabila persentasenya berkisar antara 21%-40%maka termasuk kedalam 

kategori “Kurang Baik” 

5. Apabila persentasenya berkisar antara 0%-20% maka termasuk kedalam 

kategori “Sangat Tidak Baik”38 
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