
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian adalah pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 Tempat penelitian

ini adalah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Abadi,

Arengka I, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

B. Subyek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru

dan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi siswa tentang implementasi emotional

quotient guru pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 20 Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri

20 Pekanbaru sebanyak 1025 orang. Karena jumlah populasi yang terlalu besar, maka peneliti

menentukan sampel sebanyak 150 orang. Masing-masing 30 orang siswa yang berbeda akan

memberikan persepsi tentang 5 orang guru Agama Islam

D. Teknik Pengumpulan Data



a. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembelajaran, seperti profil sekolah, data siswa, dan data tentang keadaan guru sebagai

subjek penelitian.

b. Angket, yaitu dijadikan sebagai data primer dengan membuat sejumlah pertanyaan terkait

aspek-aspek implementasi emotional quotient yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari siswa secara tertutup dengan alternative jawaban Tidak pernah, jarang,

kadang-kadang, sering, selalu.

c. Wawancara, yaitu mencari data melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek

penelitian terkait tentang imlementasi emotional quotient.

E. Teknik Analisa Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa data yang digunakan adalah

analisis deskriptif bersifat kualitatif dengan persentase. Data kualitatif digambarkan dengan

kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Teknik ini menggunakan rumus sebagai berikut:

P = x 100

Keterangan:
P = Persentase
F = Frekuensi
N = Total Jumlah.

Adapun standar yang digunakan adalah:

1. Apabila persentase antara 81% - 100%, dikatakan “sangat baik”.

2. Apabila persentase antara 61% - 80%, dikatakan “baik”.

3. Apabila persentase antara 41% - 60%, dikatakan “cukup baik”.

4. Apabila persentase antara 21% - 40%, dikatakan “kurang baik”.



5. Apabila persentase antara 20%, dikatakan “tidak baik”.1

1Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru - Karyawan dan Penelitian Pemula, (Bandung: Alfabeta,
2009), h. 89


