
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. 

Adapun waktu Penelitian ini dari tanggal 25 Juli- 25 September 2017 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran fikih di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah usaha guru mata pelajaran fikih dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran fiqih di 

Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru yang berjumlah 1 orang. Oleh karena itu 

populasi dalam penelitian ini tidak banyak maka penulis tidak mengambil 

sample, atau yang disebut dengan pendekatan populatif yaitu keseluruhan 

subjek diteliti.
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan 

teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode : 
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1. Observasi, merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam penelitian ini penulis 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, yaitu 

bagaimana usaha yang dilakukan guru mata pelajaran fikih dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Hasanah 

Pekanbaru dan faktor- faktor apakah yang mempengaruhi usaha guru 

tersebut. 

2. Wawancara, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden 

untuk menghimpun data yang diperlukan. Dalam peneliltian ini penulis 

mengadakan kegiatan tanya jawab kepada guru dan siswa tentang usaha 

guru mata pelajaran fikih dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

faktor- faktor yang mempengaruhi. 

3. Dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, yaitu di Madrasah Aliyah Hasanah Pekanbaru. Penulis 

memperoleh arsip dan dokumen yang berkenaan dengan sekolah tersebut, 

yaitu keadaan guru, tenaga administrasi, sarana dan prasarana, jumlah 

siswa, laporan kegiatan guru dan data yang relevan terhadap penelitian. 

 

A. Teknik Analisi Data 

Sesuai dengan penelitian deskriftif, maka analisis data yang digunakan 

adalah “teknik analisis data deskriftif kualitatif dengan persentase” caranya 

yaitu apabila datanya telah terkumpul, lalu dikualifikasikan menjadi dua 

kelompok data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif , digambarkan dengan 

kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 
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kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud dengan 

angka-angka dari hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan 

cara dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan 

diperoleh persentase. Dengan menggunakan rumus berikut:                       

𝑃 =
𝐹

𝑁
𝑥100% 

Keterangan:  

P = angka persentase 

F = frekuensi yang sedang dicari persentase 

N = Number Of Cases (jumlah frekuensi) 

100% = bilangan tetap
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Kemudian dipersentasikan dengan kesimpulan dari hasil penelitian ini 

di buat dalam bentuk kalimat- kalimat. Persentase tersebut adalah sebagai 

berikut: 

81% - 100 %  = Sangat baik 

61% - 80%   = Baik 

41% - 60 %  = Cukup baik 

21% - 40%   = Kurang baik 

0 % - 20 %   = Tidak baik
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