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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak diterima usulan

penelitian sampai selesai yaitu dari bulan Mei sampai Juni 2013, dan tempat

penelitian adalah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 desa Kuapan

Kecamatan Tambang kebupaten Kampar.Pemilihan lokasi ini didasari oleh

alasan bahwa tempatnya mudah dijangkau oleh penulis.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subyek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Desa

Kuapan. Dan siswa membantu sebagai subyek pendukung dalam penelitian

ini. Sedangkan Objeknya adalah pelaksanaan metode sosiodrama dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

5 desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

C. Populasi dan Sampel

Mengingat kecilnya populasi dalam penelitian ini, maka penulis tidak

menggunakan sampel melainkan dengan mengambil seluruh subjek, jadi

penelitian ini adalah penelitian populasi, yang menjadi populasinya adalah

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 5 desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang

berjumlah 2 orang.
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D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan lansungterhadap objek

kajian.

b. Wawancara, dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara

lisan kepada subjek penelitian yaitu guru PAI, untuk menghimpun data.

c. Dokumentasi, yaitu mengambil informasi yang berkaitan dengan

penelitian ini dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengaflikasikan,

memberikan kode-kode tertentu, mengelola dan menafsirkan hasil penelitian,

sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna.1

Sesuai dengan penelitian deskriptif, maka analisis datanya

menggunakan  deskriptif kualitatif dengan persentase. Caranya yaitu apabila

datanya telah terkumpul, lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data,

yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang digambarkan dengan kata-kata

atau kalimat dipisah-pisahkan  menurut kategori untuk memperoleh

kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif berwujud angka-angka

dapat diprosentasekan dan ditafsirkan.Kesimpulan analisis data atau analisis

penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat (kualitatif).Teknik tersebut

sering disebut deskritif kualitatif dengan prosentase.2Dengan menggunakan

rumus berikut:

1 Amri Darwis dan Azwir Salam, 2009, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam,
Pekanbaru: Suska Press Riau,h. 54

2Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta:
Rineka Cipta., h. 239-240
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P: Angka Persentase

F: Frekuensi

N: Total3

Penarikan kesimpulan berdasarkan persentase akhir, dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Dikatakan baik (76-100%)

2. Dikatakan cukup baik (56-75%)

3. Dikatakan kurang baik (41-55%)

4. Dikatakan tidak baik (kurang dari 40%).4

3 Ibid., h. 254
4Ibid, h. 246


