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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2013-2014 pada semester

ganjil setelah seminar proposal yaitu pada tanggal 02 September sampai

dengan 12 Oktober 2013.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Benai

Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah guru Agama Islam di SMA

Negeri 2 Benai Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan evaluasi teknik

non tes oleh guru Agama Islam dalam proses pembelajaran.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah guru Agama Islam di SMA Negeri 2

Benai Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah

1 (satu) orang. Karena populasi sedikit maka penulis tidak mengambil

sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu melalui teknik, sebagai

berikut:
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1. Observasi

Observasi dilakukan pada yang berkenaan dengan perilaku

manusia, proses kerja, gejala alam dan pada responden yang diamati tidak

berjumlah besar.1 Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan cara

melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan

data berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi teknik non tes dalam mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Benai Kecamatan

Sentajo Raya Kebupaten Kuantan Singingi.

2. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab secara terstruktur

kepada guru Agama Islam di SMA Negeri 2 Benai Kecamatan Sentajo

Raya Kebupaten Kuantan Singingi.

3. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan catatan-catatan atau dokumen-

dokumen dari sekolah untuk mengetahui sejarah dan keadaan lokasi

penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik

diskriptif kualitatif dengan presentase. Caranya yaitu apabila semua data

sudah terkumpul, kemudian diklarifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data

kualitatif dan data kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif digambarkan

dengan kalimat dan dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh

1 Sugiono, Metode Penelitian administrasi Dilengkapi Dengan Metode
R&D,(Bandung:Alfabeta, 2007), h. 166
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kesimpulan. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif yang berbentuk angka-

angka dipresentasikan dan ditafsirkan. Kesimpulan analisis data atau hasil

penelitian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat (kualitatif). Teknik ini disebut

dengan teknik deskriptif kualitatif dengan presentase.2 Dengan rumus sebagai

berikut:

= x	100%
Keterangan:

P = Angka Presentase

F = Frekuensi yang sedang dicari

N = Jumlah Frekuensi

Adapun pelaksanaan guru Agama Islam dalam melaksanakan evaluasi

teknik non-tes dapat diklasifikasikan kedalam 4 ( empat ) kategori yaitu :

0 % - 49 % dikategorikan tidak baik.

50 % - 69 % dikategorikan kurang baik.

70 % - 85 % dikategorikan baik.

86 % - 100 % dikategorikan sangat baik.

Setelah dipresentasikan berdasarkan ukuran diatas, kemudian

diberikan penjelasan. Adapun kesimpulan analisis data atau hasil penelitian

dibuat dalam bentuk kalimat (kualitatif).

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h. 282.


