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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan setelah lulus ujian proposal dan 

dilaksanakan pada tanggal 04 September sampai dengan tanggal 16 

Oktober tahun ajaran 2017/2018 berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan 

KANSAI Pekanbaru. Tepatnya di jalan Damai Ujung No. 120 Kecamatan 

Tampan. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai subjek penelitian ini adalah orangtua dan siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan KANSAI Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah 

Pemberian Fasilitas Belajar oleh Orangtua (variabel X) dan Hasil Belajar 

Siswa (variabel Y). 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau sumber data dalam 

penelitian. Populasi adakalanya terbatas (terhingga) dan adakalanya tidak 

terbatas (tidak terhingga). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa Sekolah Menengah Kejuruan KANSAI Pekanbaru yang 

berjumlah 769 orang. Dalam penelitian ini peneliti mengambil kelas X dan 

XII dengan pertimbangan kelas XI melaksanakan kegiatan PKL (Praktek  

Kerja Lapangan). Menurut Ridwan apabila populasi lebih dari 100 maka 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Adapun sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah keseluruhan populasi 
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yang berjumlah 77 orang. Dan teknik yang digunakan adalah Random 

Sampling. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket  

Angket yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan 

secara tertulis kepada siswa. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket 

harus merujuk kepada masalah (rumusan masalah) penelitian dan 

indikator-indikator dalam konsep operasional.
27

 Dan angket pada 

penelitian ini diajukan kepada siswa. 

2. Observasi 

Teknik observasi adalah salah satu teknik yang digunakan penulis 

untuk melihat dan mengamati secara langsung. Teknik ini penulis 

gunakan untuk melihat keadaan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

KANSAI Pekanbaru sebagai studi pendahuluan data awal.  

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data tentang daftar nama, jumlah siswa, dan nilai ujian 

tengah  semester (UTS) semester ganjil mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan KANSAI Pekanbaru. 

Adapun dokumentasi yang dimaksud disini adalah hasil belajar siswa 

yang diambil dari nilai ujian tengah semester (UTS) siswa yang 
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digunakan sebagai gambaran untuk melihat perkembangan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel Pemberian 

Fasilitas Belajar oleh Orangtua (X), dan Hasil Belajar Siswa sebagai 

variabel (Y). Adapun teknik yang digunakan adalah “Teknik Korelasi 

Product Moment”, dengan rumus sebagai berikut: 

rxy 
      (  )(  )

√       (  )   √       (  )  
 

Keterangan :  

r    : Angka index korelasi “r” product moment. 

N : Sampel (Number of class) 

        Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

  X  : Jumlah seluruh skor X 

  Y  : Jumlah seluruh skor Y 

 Dalam memproses data, penulis juga menggunakan bantuan 

perangkat komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society 

Science) versi 16,0 for windows.
28

 SPSS merupakan salah satu paket 

program komputer yang digunakan dalam mengelolah data statistik. 
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 Untuk mengetahui masuk dimana kategori pemberian fasilitas oleh 

orangtua, maka digunakan rentang persentase sebagai berikut: 

80 – 100 = Baik Sekali 

70 – 90   = Baik 

50 – 60  =  Cukup 

30 – 40  = Kurang 

00 – 20  = Gagal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


