
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian ini di laksanakan selama dua tahap, penelitian pertama dilakukan pada tanggal 6

februari sampai dengan 18 maret 2013 penelitian kedua dilakukan pada tanggal 13 Mei

2013 sampai dengan 10 Juni 2013.

1. Penelitian ini di laksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Tapung Hilir Kabupaten

Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian, yaitu guru yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Tapung Hilir

Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian, yaitu pembinaan akhlak siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 02

Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.1

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru yang mengajar di Sekolah

Menegah Atas Negeri 02 Tapung Hilir Kabupaten Kampar baik guru agama maupun guru

1 Sugiono, Statistik untuk Penelitian,  (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 61



umum yang berjumlah 20 orang guru. Berhubung populasinya tidak terlalu banyak Maka

peneliti tidak mengambil sampel, semua subjek akan di teliti. Penelitian ini di sebut juga

penelitian populasi yang menggunakan teknik pengambilan sampelnya adalah teknik

sampling jenuh.

a. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat

menggunaan sampel yang diambil dari populasi itu.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Dikatakan sampling jenuh

adalah teknik penentuan sampling jenuh bila semua anggota populasi digunakan sebagai

sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30

orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat

kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan

sampel.2

Jumlah guru yang mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Tapung Hilir

kabupaten Kampar adalah 20 orang guru.3 Oleh sebab itu semua dijadikan sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Observasi

2 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), (Bandung:
Alfabeta, 2011), h. 124

3 Data terlampir



Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan

secara langsung. Observasi yang peneliti gunakan yaitu pengamatan awal peneliti pada saat

berada di lapangan, dan pada observasi ini didapatkan gejala-gejala mengenai pembinaan

akhlak siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

b. Angket

Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

subjek yang iteliti.4 Adapun penulis akan menyebarkan angket kepada responden untuk

menjaring data yang di perlukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan

akhlak siswa di Sekolah menengah Atas Negeri 02 Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

c. Wawancara

Teknik ini diajukan kepada beberapa orang guru untuk mengetahui data tentang

usaha apa saja yang dilakukan guru dalam membina akhlak siswa dan bagaimana perilaku

siswa setelah di berikan pembinaan akhlak siswa tersebut.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus di
teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.5

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengetahui tentang sejarah dan keadaan lokasi

penelitian.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah harian, sejarah
kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakkan. Dokumen
yang berbentuk gambar misalnya fhoto, gambar hidup, sketsa, dll. Dokumen

4 Sugiono, Ibid,. h. 194
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1996), h. 135



yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung,
dll.6

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena

alam dan social yang terjadi dan yang akan diamati. Penulis dalam penelitian ini

menggunakan metode angket yang disusun dengan menggunakan angket tertutup dengan

menggunakan model skala likert, yaitu angket yang sudah disediakan alternative

jawabannya sehingga respoden hanya memilih, hal ini akan memudahkan responden dalam

menjawab pertanyaan pada angket.

F. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriftif kuantitatif, maka teknik analisis

yang digunakan adalah teknik analisis data deskriftif kuantitatif. Apabila semua data sudah

terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif

yang berbentuk angka-angka akan di jadikan  dalam bentuk persentase.7

Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Akhlak Siswa di Sekolah

Menengah Atas Negeri 02 Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat ditentukan dengan

persentase hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai Berikut:

1. 81-100 %   pembinaan akhlak siswa di kategorikan sangat baik

2. 61- 80 % pembinaan akhlak siswa di kategorikan baik

6Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis, (Salah Kaprah Pengalaman-pengalaman), (Yogyakarta, 2007), h.
81

7 Burham Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan kebijakan Publik Serta
Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (jakarta: Kencana, 2008), h. 172



3. 41-60 % pembinaan akhlak siswa di kategorikan cukup baik

4. 21-40 % pembinaan akhlak siswa di kategorikan kurang baik

5. 0 -20 % pembinaan akhlak siswa dikategorikan sangat tidak baik.8

Sedangkan untuk memperoleh kesimpulan data Kuantitatif dapat menggunakan

rumus:

P = × 100 %

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Frekuensi9

8 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistik untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi,
dan bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 23

9 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006), h. 43


