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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. dapat diartikan sebagai penelitian yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2009: 29).  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian ini, maka tempat penelitian ini adalah di di SMP 

Negeri 06 Siak Hulu Desa Tanah Merah Kampar. Penelitian ini akan memakan 

waktu selama empat bulan setelah proposal ini diseminarkan, yang direncanakan 

akan dimulai pada bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan februari tahun 

2017, sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel I 

Perencanaan Penyusunan Skripsi 

 

No  Pelaksanaan/Bulan 
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Uraian Nopember 

2016 

  

Desember 

2016 

Januari 

2017 

Februari 

2017 

1 Persiapan 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

x x x x             

2 
Pengumpulan 

data 
    x x x x         

3 
Pengolahan dan 

Analisa Data  
        x x x x x x   

4 
Penulisan 

laporan  
              x x 

 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian   

 

 

Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP 

Negeri 06 Siak Hulu Desa Tanah Merah Kampar. Sedangkan objek penelitian ini 

adalah Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMP 

Negeri 06 Siak Hulu Desa Tanah Merah Kampar.   

D. Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) yang berjumlah 2 orang. Mengingat populasinya sedikit maka penelitian ini 

tidak menarik sampel, dengan demikian penelitian ini disebut penelitian deskriftif.   

E. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan teknik sebagai berikut : 

1. Data wawancara yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau 

data baru yang memiliki sifat up to date.  

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh  atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada. Seperti dokumen. Dokumentasi  yaitu data-data yang 
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diperoleh dari pihak sekolah berupa dokumen-dokumen yang dapat melengkapi 

data yang dibutuhkan (Suharsimi Arikunto,1993:23). 

F. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dikerjakan secara manual dan bersifat deskriptif. Jawaban 

dari hasil wawancara, dan dilakukan pentabulasian guna memudahkan untuk 

melakukan interpretasi. Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun 

dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian.  

G. Teknik Analisis Data  

Setelah data diperoleh dan diolah dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk 

uraian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian data dianalisis dengan berpedoman dan 

berpandangan kepada teori atau pendapat para ahli yang berkaitan erat dengan penelitian. 

Berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan upaya guru PAI dalam 

meningkatkan profesionalisme guru. Apakah sudah memenuhi kriteria yang baik 

dan sesuai dengan Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. 

Untuk menganalisa penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

1. Pengumpulan informasi , melalui wawancara maupun observasi  langsung. 

2. Reduksi, langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan 

tidak sesuai dengan masalah penelitian.  

3. Penyajian, setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel, 

atau pun uraian penjelasan.   

4. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan.               

 

 

 


