
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian : penelitian ini dilaksanakan setelah dikeluarkan

surat izin riset, dan penelitian dimulai tanggal 25 Februari dan dilanjutkan

sampai penelitian ini selesai 28Maret 2013

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran akidah ahklak

sekolah menengah pertama negeri 4 air tirisyang berjumlah 1 orang.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

kompetensi guru mengembangkan teknik evaluasi non tes mata pelajaran

akidah ahklak  dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

C. Populasi

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasidalam penelitian ini adalah Guru

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Air Tiris yang berjumlah 1 orang,

maka penulis menggunakan sampel
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D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oeh pewawancara

untuk memperoleh informasi dari wawancara.1Tanya jawab secara

langsung dan secara lisan kepada responden, metode ini penulis gunakan

dengan cara menemui informasi untuk menanyakan hal-hal yang

berkenaan dengan yang diteliti. Dengan cara interview terpimpin yaitu

interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa pertanyaan

lengkap dan terperinci. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara

dengan guru mata pelajaran akidah ahklak di Sekolah Menengah Pertama

Terpadu Negeri 4 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan

mengadakan pengamatan langsung melalui panca indra pada objek yang

diteliti, observasi ini penulis lakukan dengan cara observasi sistematis

yaitu: observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan

pedoman sebagai instrumen pengamatan 2

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang tidak

langsung disetujukan kepada subjek yang diteliti, tetapi, melalui catatan-

1 Ibid, h. 155
2 Suharsimi Arikunto, Ibid



catatan atau dokumen yang ada, baik itu dokumen primer ataupun

dokumen sekunder.3

E. Teknik Analis Data

Mengingat penelitian ini berbentuk deskriptif, maka analisis data yang

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan persentase, adapun

caranya apabila data telah terkumpul,  maka diklasifikasikan menjadi dua

kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, sedangkan data kualitatif yang

berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses

dengan cara penjumlahan dan ditafsirkan, dan kesimpulan analisis data atau

hasil penelitian dalam bentuk kalimat dengan rumus sebagai berikut:

Rumus :P	 = 		 X 100 %

P = persentase jawaban

F = Frekuensi Jawaban

N = total Jumlah

Angka persentase tersebut diklasifikasikan dengan persentase,

persentase tersebut adalah :

 75% ( Baik)

60 -75 ( Cukup )

<60%( Kurang Baik )4

3Hidayat Syah, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru : Fakultas Tarbiyah   Keguruan UIN
Sultan Syarif Kasim Riau, 2007). h.167

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


