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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Januari - 17 Maret

2014. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan

Muhammadiyah 02 Pekanbaru, yang beralamat di jalan KH. Ahmad Dahlan

No. 90 kelurahan Kampung Melayu kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah guru-guru Pendidikan Agama Islam

yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah implementasi

strategi Modelling The Way dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah guru-guru Pendidikan Agama Islam

di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 02 Pekanbaru yang

berjumlah 3 orang guru. Mengingat populasi penelitian ini tidak banyak,

maka penelitian ini tidak mengadakan penarikan sampel, jadi semua subjek

diteliti sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Studi atau

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.39

39Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:
Rineka Cipta, h. 173
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D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan baik untuk

menggali data-data pokok maupun sebagai penunjang, penulis menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung

untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi Modelling The Way

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah

02 Pekanbaru.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi strategi

Modelling The Way dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Wawancara ini penulis lakukan kepada guru-guru agama di SMK

Muhammadiyah 02 Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang

telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis seperti:

sejarah berdirinya SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru, kurikulum, data

guru, data siswa, sarana dan prasarana, organisasi sekolah, buku-buku

sumber dan jadwal sekolah.
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E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.40

Oleh karena itu data yang terkumpul juga dianalisis secara deskriptif

pula. Apabila data telah terkumpul maka diklasifikasikan menjadi dua

kelompok data yaitu data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Terhadap

data yang bersifat kualitatif akan diuraikan dalam bentuk kata-kata atau

kalimat.

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka

akan dijumlahkan lalu dipersentasekan kemudian ditafsirkan kembali dengan

kalimat. Teknik semacam ini sering disebut deskriptif kuantitatif dengan

persentase. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:= x100%
Keterangan :

P = Angka persentase

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of Cases (jumlah frekuensi / banyaknya individu)

100% = Bilangan tetap41

40Iqbal Hasan, 2006, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta: Bumi Aksara,
cet. ke-2, Cet. ke-2, h. 7

41Anas Sudijono, 2009, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, h. 43
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Angka persentase diinterpretasikan dengan menggunakan persentase
sebagai berikut:

a. 81% - 100% = Sangat Baik

b. 61% - 80% = Baik

c. 41% - 60% = Cukup Baik

d. 21% - 40% = Kurang Baik

e. 0% - 20% = Sangat Tidak Baik42

42Riduwan dan Akdon, 2013, Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistika, Bandung:
Alfabeta, h. 18


