
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai sejak 1 januari 2014 sampai 1 februari 2014.

Sedangkan tempat penelitian ini penulis lakukan di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini guru Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris

Kecamatan Kampar. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah model

pengembangan evaluasi ranah afektif siswa pada pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris

Kecamatan Kampar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sehubungan dengan hal

tersebut populasi dalam penelitian ini adalah Guru PAI di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar yang berjumlah 13

orang.

Sedangkan sampelnya yaitu hanya sebagian atau wakil dari populasi

yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil sampelnya hanya 4 orang

guru PAI yang mengajar di Kelas VIII dengan alasan waktu dan

kesanggupan peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara. Adapun

teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling.



D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap gejala yang diteliti. Metode ini digunakan peneliti untuk

mengetahui pengembangan evaluasi ranah afektif siswa yang dilakukan

guru pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris Kecamatan Kampar.

2. Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner

lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer)

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee).1 Metode ini

digunakan peneliti untukmengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru

dalam mengevaluasi ranah afektif  pada pembelajaran pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Air Tiris

Kecamatan Kampar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang

tertulis, maka dalam metode dokumentasi yang diselidiki peniliti adalah

benda-benda tertulis sepeti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.2 Metode ini

digunakan untuk memperoleh data tentang instrument-instrumen evaluasi

1 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka
Cipta,h. 132

2 Ibid, h. 149



yang dilaksanakan guru PAI serta dokumen-dokumen lain yang terkait

dengan penelitian.

E.  Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka penulis menggunakan

teknik analisis data deskriptif dengan persentase. Adapun caranya setelah data

terkumpul maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data

kualitatif dan data kuantitatif.

Data kualitatif yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat

yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Sedangkan data yang bersifat kuantitatif diproses dengan cara penjumlahan

dan dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan lalu diperoleh persentase

dengan rumus:

P = x 100%

Keterangan :

P = Persentase jawaban

F = Frekuensi jawaban responden

N = Total jumlah3

Angka presentase dinterpretasikan indikator dengan klasifikasikan

menggunakan persentase, persentase tersebut adalah:

80-100% (baik sekali)
66%-79% (baik)
56%-65% (cukup)
40%-50% (kurang baik)4

3 Anas Sudjiono, Op.cit,  h. 43
4 Suharsimi Arikunto, Op.cit., h. 245


