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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 16 Agustus

s.d  16 September 2013. Adapun penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 02

Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru yang

mengajarkan Mata Pelajaran Agama Islam. Sedangkan yang menjadi objek

dalam penelitian ini adalah keterampilan guru dalam menjelaskan materi

pelajaran Agama Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

guru Pendidikan Agama Islam yang berjumlah 2 orang. Karena jumlah

populasinya hanya sedikit maka peneliti tidak mengambil sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga macam

teknik yaitu:
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a. Wawancara, ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan

kepada subjek penelitian dan juga kepada siswa.

b. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek

kajian.

c. Dokumentasi sebagai penguat penelitian yang penulis lakukan untuk

mengetahui sejarah, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana

sekolah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang akan

dilaksanakan ini adalah teknik deskriptif  kuantitatif dengan persentase.

Adapun caranya adalah apabila datanya terkumpul maka dikualifikasi

menjadi dua kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk data bersifat

kualitatif yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang

dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Sedangkan yang bentuk kuantitatif yang terwujud dalam bentuk angka-

angka dipersentasekan dan ditafsirkan dengan kualitatif, dengan ketentuan

sebagai berikut:
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Keterangan:

F = Frekuensi jawaban
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N = Jumlah yang diteliti

P = Angka Presentase yang dicari

Menurut Suharsimi Arikunto, teknik persentase yang digunakan

ada empat kriteria, yaitu sebagai berikut:

a. Sangat Baik : 76% - 100%

b. Cukup Baik : 56% - 75%

c. Kurang Baik : 40% - 55%

d. Tidak Baik : Kurang dari 40%.1

1 Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur  PenelitianSuatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta, h. 245


