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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 2016. Sedangkan lokasi 

pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Pertama YP2TG 

Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.   

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa-siswi Sekolah Menengah 

Pertama YP2TG Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh keaktifan siswa mengerjakan 

tugas terhadap hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menegah Pertama YP2TG Kasikan. 

C. Populasi dan Sample 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah 

Pertama YP2TG Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang 

berjumlah 201 orang siswa yang beragama Islam. Mengingat keterbatasan pada 

penulis, maka penulis mengambil sampel pada seluruh siswa kelas VII  sebanyak  

53 orang yang beragama Islam. Alasan penulis mengambil sampel di kelas VII 

karena masalah dalam penelitian terdapat dikelas VII tidak di kelas VIII, 

dikarenakan pemberian tugas di kelas VIII lebih sedikit karna mereka lebih 

banyak berdiskusi didalam kelas untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru.  
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Sedangkan peserta didik kelas IX tidak dijadikan sampel karena disibukkan 

belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti Ujian. Penarikan sampel dilakukan 

dengan teknik Purposive random sampling. 

D. Teknik Pengumpulan Data. 

 Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Angket  

Angket berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus 

dijawab oleh responden. 
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 Angket ini berisi pernyataan mengenai keaktifan 

peserta didik dalam mengerjakan tugas yang disebarkan kepada 53 orang 

peserta didik. Adapun angket tersebut penulis menggunakan model Skala 

likert untuk mengukur keaktifan mengerjakan tugas yang disusun sebagai 

berikut: 

Selalu (SL)  diberi skor 4 

Sering (SR) diberi skor 3 

Kadang-kadang  (KD) diberi skor 2 

Tidak Pernah (TP) diberi skor 1 
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2. Dokumentasi  

 Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang, jumlah siswa dan nilai ulangan tengah semester 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 

YP2TG Kasikan Kabupaten Kampar. Adapun dokumentasi yang dimaksud 

disini adalah hasil belajar siswa yang diambil dari nilai ulangan siswa yang 

digunakan sebagai gambar untuk melihat perkembangan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3. Observasi  

 Observasi dilakukan pada studi pendahuluan untuk mengetahui 

gambaran keadaan siswa sebelum dilakukannya penelitian lebih lanjut dan 

untuk memperkuat data yang diperoleh dari angket (Keaktifan Siswa 

Mengerjakan Tugas Tehadap Hasil Belajar). 

E. Teknik Analisis Data 

 Adapun untuk menganalisis suatu tindakan yang signifikan digunakan 

analisis statistik. Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif 

yang signifikan peserta didik dalam mengerjakan tugas pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam terhadap hasil belajar di Sekolah Menengah Pertama 

YP2TG Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. 
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 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Korelasi serial, karena varibel yang dikorelasikan bersifat ordinal dan 

interval.Dengan rumus: 

Rumus :        
 *(     )( )+

      {
(     ) 

 
}
 

          Keterangan : 

   rser     =  koefesien korelasi serial 

   Or        =  ordinat yang lebih rendah 

   Ot      =  ordinat yang lebih tinggi 

   M      = mean (nilai rata-rata) 

   SDtot  = standar deviasi total 

   P =Proporsi individu dalam Golongan
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