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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Pelaksanaan penelitian ini penulis laksanakan pada tanggal 25 Mei

sampai 8 Juni 2013.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di SMP N 1 Tanah Putih Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir di kelas VII1.

a. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Adapun subyek dari penelitian ini adalah siswa diSMPN 1 Tanah

Putih kelas VII1 Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang

berjumlah 22 orang siswa dan 1 orang guru mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah “Penerapan Metode Diskusi Panel

pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dikelas VII1 Di SMPN 1

Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir” semester

genap 2012/2013 yang berjumlah 22 orang siswa dan 1 orang guru.
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yaitu siswa kelas VII1

dan guru Pendidikan Agama Islamdi SMP N 1 Tanah Putih Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang menjadi populasi dalam

penelitian ini adalah siswa kelas VII1 diSMP N 1 Tanah Putih Kecamatan

Tanah Putih yang berjumlah 22 orang siswa dan 1 orang guru.

2. Sampel

Sampel adalah yang mewakili populasi yang diteliti, sesuai dengan

populasi di atas, dalam penelitian ini yang berjumlah 22 orang siswa dan 1

orang guru..

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan

mengadakan pengamatan langsung melalui panca indera pada objek yang

diteliti, observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan

pedoman sebagai instrumen pengamatan.Observasi ini penulis lakukan

dengan cara observasi sistematis ketika responden mengajar, yang penulis

lakukan sebanyak empat kali.
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2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

untuk memproleh informasi dari telewicara1. Atau tanya jawab secara

langsung secara lisan kepada responden, metode ini penulis gunakan

dengan cara menemui informasi untuk menanyakan langsung hal-hal yang

berkenaan dengan yang diteliti. Dengan cara interview yang dilakukan

oleh pewawancara dengan membawa pertanyaan lengkap dan terperinci.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal/variabel yang

berupa catatan, data-data, agenda dan sebagainya yang berhubungan

dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

a. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini berbentuk deskriptif, maka analisis data yang

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan presentase, 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 pengukurannya 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 %2

1 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2006), h 155

2 Anas Sudijono, Pengantar Statistik pendidikan,(Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), h43
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P=  Angka persentase

F= Frekuensi jawaban responden

N= total jumlah

Angka presentase tersebut diinterprestasikan indikator dengan klasifikasi

dengan presentase, presentase tersebut adalah:

a. 81 % - 100 % tergolong sangat baik

b. 61 % - 80 % tergolong baik

c. 41 % - 60 % tergogong kurang baik

d. 21 % - 40 % tergolong tidak baik

e. 0 % - 20 % tergolong sangat tidak baik3

3Suharsimi Arikunto, Loc Cit


