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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan 19 Juli s/d  19 September 2013.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangkalan

Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian ini adalah siswa sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Pangkalan Lesung

2. Objek

Objeknya adalah Aktivitas siswa dalam memanfaatkan perpustakaan

Sekolah Sebagai Sumber belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMPN 1 Pkl Lesung.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah

Pertama Negeri (SMPN) 1 Pangkalan Lesung yang berjumlah 247 orang

yang terdiri dari kelas VII sebanyak 96 orang, kelas VIII 85 orang dan kelas

IX sebanyak 66 orang. Berhubung terbatasnya kemampuan penulis maka

penulis menggunakan sampel dengan teknik Stratified Random Sampling,
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artinya untuk setiap kelas penulis mengambil 30% dengan rincian sebagai

berikut:

Kelas VII (30/100 x 96 = 29)

Kelas VIII (30/100 x 85 = 25)

Kelas IX (30/100 x 66 = 20)

Sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini 74 siswa.

Kemudian pengambilannya penulis lakukan secara acak pada setiap kelas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini,

maka penulis mempergunakan teknik:

1. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis disertai jawabannya yang

digunakan untuk memperoleh informasi aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar.

2. Dokumentasi yaitu data profil sekolah dan data tentang perpustakaan

sekolah yang digunakan oleh para siswa.

3. Observasi penulis mengamati langsung tentang aktivitas siswa dalam

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam.

4. Wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik tertentu.
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E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif yaitu dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

generalisasi.35 Pengolahan data melalui angket untuk mengukur aktif tidaknya

siswa dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dapat

dilihat dari klasifikasi dan skor jawaban angket berikut:

Kategori selalu 5
Kategori sering 4
Kategori kadang-kadang 3
Kategori Jarang 2
Kategori tidak pernah 136

Pengkategorian ini selanjutnya diolah untuk melihat besarnya persentase

jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut.:

P = F/N x 100 %

Keterangan:

P : Angka Presentase

F : Frekuensi yang sedang dicari

N : Jumlah Frekuensi

Hasil pengolahan data penelitian itu selanjutnya ditafsirkan ke dalam

klasifikasi menurut Riduwan, sebagai berikut :

a. 0% - 20% adalah kategori sangat tidak baik.
b. 21% - 40% adalah kategori tidak baik
c. 41% - 60% adalah kategori cukup baik
d. 61% - 80% adalah kategori baik

35Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan
R&D), Bandung: Alfabeta, cet. Ke-12, hh. 207-208.

36 Riduwan, 2010, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, Bandung : Alfabeta,
h.13
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e. 81% - 100% adalah kategori sangat baik.37

Setelah dipresentasikan berdasarkan ukuran di atas, kemudian diberikan

penjelasan. Adapun kesimpulan analisis data atau hasil penelitian dibuat dalam

bentuk kalimat.

37 Ibid, h. 15


