BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian deskriftif sesuai dengan sifat dan karakteristik masalah
yang akan dibahas maka penelitian ini akan menerapkan metode riset lapangan
(Field Research). Maka untuk melakukan pengumpulan data tersebut peneliti
menggunakan metode kuantitatif.

B. Populasi Dan Obyek Penelitian
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin
meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya
merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi
populasi atau studi sensus.
Di dalam Encylopedi of Educational Evaluation tertulis: A population is a
set (or collection) of all elements prossessing one or more attributes of interest
(Arikunto, 2006, 130).
Dalam pelaksanaan penelitian kuantitatif, dikenal istilah populasi.
Populasi atau Universe adalah keseluruhan obyek yang diteliti, baik berupa
orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi.
Yang dijadikan responden adalah para siswa SMPIT Al Ibrah Gresik
berjumlah 47 orang, tentang implementasi pembelajaran akhlak pada siswa kelas
VIII SMPIT Al Ibrah Gresik yang diterapkan di SMP tersebut.
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C. Tempat Dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian adalah lokasi yang dijadikan salah satu aspek penelitian
dimana suatu penelititan akan diadakan. Di sini yang akan dijadikan lokasi
penelitian yaitu SMPIT Al Ibrah Gresik.
Waktu penelitian adalah tepatnya kapan suatu penelitian itu diadakan.
Penelitian ini akan dilaksanakan bulan Desember 2013 sampai bulan Januari
2014.

D. Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir
dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit penulis melaksanakan
beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1.

Angket
Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan angket sebagai
metode yang dipilih untk mengumpulkan data. Angket memang mempunyai
banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpulan data (Arikunto, 2006,
225).
Angket adalah alat untuk menumpulkan data yang berupa daftar
pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara
tertulis.
Jenis angket yang digunakan oleh peneliti adalah angket tertutup,
yaitu angket yang menghendaki jawaban pendek, atau jawabannya
diberikan dengan membubuhkan tanda tertentu. Daftar pertanyaan disusun
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dengan disertai alternatif jawabannya, respoden diminta untuk memilih
salah satu jawaban atau lebih dari alternatif yang sudah disediakan.
Angket tersebut berisi pertanyan seputar hasil dari pembelajaran
akhlak dan pembinaan akhlak siswa yang ada di SMPIT Al Ibrah Gresik.

2.

Observasi
Obervasi merupakan pegumpulan data

yang menggunakan

pengamatan terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengadakan
observasi langsung yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke
SMPIT Al Ibrah untuk mengamati keadaan sekolah, guru-guru, siswa,
fasilitas yang dimiliki SMPIT Al Ibrah Gresik.

3.

Penjelasan dan Analisis Data
Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat
kritis, apakah menggunakan data statistik atau non statistik.
Dalam hal pengolahan dan analisis data ini peneliti menggunakan
rumus:
𝑃=
Keterangan:

𝐹
𝑥 100%
𝑁

P = Prosentase
F = Frekuensi jawaban responden
N = Jumlah Responden
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