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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Al-Ishlah Kecamatan

Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dan waktu penelitian dilakukan 2 Mei s/d 3 Juli

2012.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII dan VIII

Sekolah Menengah Pertama Al-Ishlah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

yang berjumlah 40 orang siswa, penulis mengambil kelas VII dan VIII karena

kelas IX sudah mengikuti UN, sedangkan yang menjadi objek dari penelitian

ini adalah pemanfaatan internet sebagai sumber belajar Pendidikan Agama

Islam.

C. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII dan

VIII  Sekolah Menengah Pertama Al-Islah Kecamatan Limapuluh Kota

Pekanbaru sebanyak 40 orang siswa. Alasan pemilihan populasi didasari oleh

sedikitnya jumlah siswa, dan mengingat kelas IX menghadapi UN. Dalam

penelitian ini penulis tidak mengambil sampel dikarenakan sampelnya sedikit

sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian populasi.
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D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Penulis melakukan sejumlah pertanyaan secara tertulis dan

diajukan kepada responden menyangkut masalah  aktivitas pemanfaatan

internet sebagai sumber belajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Al-Islam Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada

guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah untuk  mendukung data

tentang  pemanfaatan internet sebagai sumber belajar Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Al-Islam Kecamatan Limapuluh

Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Penulis mendapatkan data dari sejumlah dokumen yang ada di

Sekolah Menengah Pertama Al-Islah Kecamatan Limapuluh Kota

Pekanbaru. Adapun dokumentasi yang diambil di Sekolah Menengah

Al-Islah berupa data keadaan guru, keadaan siswa, sejarah sekolah, visi

dan misi, profil sekolah, dan berbagai data lain yang dengan berkenaan

judul yang penulis teliti.
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E. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini bentuknya deskriptif, maka analisis data

yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif Persentase. Adapun

caranya, apabila datanya telah terkumpul, maka dikualifikasikan menjadi dua

kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Terhadap data kualitatif, yaitu data

yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah menurut kategori

untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif

yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat

diproses dengan cara dijumlahkan, dibandingkan  dengan jumlah yang

diharapkan dan diperoleh prosentase. Prosentase tersebut adalah:

Tinggi : 76% - 100%

Sedang : 41% - 75%

Rendah : kurang dari 41%.35

Dengan rumus sebagai berikut:

35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 2005, h. 210.
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