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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SMAN 1 Kecamatan Singingi, 

Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan dilaksanakan pada 

tanggal 17 Juli sampai dengan 31 Agustus tahun 2017. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan 

Siswa/i SMAN 1 Kecamatan Singingi. Dan objeknya adalah Pengaruh 

Kreativitas Guru dalam Menggunakan Media Pembelajaran dan Prestasi 

Belajar Siswa pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek dari penelitian. dalam hal ini 

yang menjadi populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa/i SMA 

Negeri 1 Singingi. 

Sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau wakil dari populasi 

yang diteliti.
44

 Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan tujuan penelitian, dan sampel yang diambil yaitu 

seluruh kelas XII yang berjumlah 81 siswa. Adapun alasan peneliti 

mengambil sampel kelas XII adalah siswa kelas XII sudah lebih lama 
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bersama guru Pendidikan Agama Islam yang dijadikan subjek penelitian 

ini serta jumlah siswa pada kelas XII kurang dari 100 orang.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
45

 Kuesioner lebih populer 

dalam penelitian dibandingkan dari jenis instrumen yang lain, karena 

dengan menggunakan cara ini dapat dikumpulkan informasi yang lebih 

banyak dalam waktu yang relatif pendek, dengan biaya yang lebih 

rendah dibandingkan dengan apabila peneliti menggunakan wawancara 

atau teknik lain.
46

 Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan 

tertutup dan terbuka, dapat diberikan kepada responden secara 

langsung atau dikirim melalui pos, atau  internet.
47

 

Angket ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang 

bagaimana kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran 

dan bagaimana Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

2. Dokumentasi 

Data yang diperoleh dari dokumentasi adalah mengenai prestasi 

belajar siswa dan keadaan sekolah, misalnya: jumlah kelas, jumlah 

guru dan siswa, dll. 
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E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini Deskriptif dan Kuantitatif yang meneliti dua variabel 

dengan data berskala ordinal, dimana penulis mengelompokkan sampel 

menjadi empat kategori Sangat baik, Baik, Cukup, Kurang. Maka dari itu 

penulis menggunakan teknik analisis data untuk variabel X yaitu 

Kreativitas Guru dalam Menggunakan Media Pembelajaran dengan rumus: 

  
 

 
      

Skor persentase lah yang menentukan baik atau tidaknya 

kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran dengan kriteria 

sebagai berikut: 

81% - 100%  kreativitas guru dalam mengajar dikategorikan 

Sangat Baik 

61% - 80% kreativitas guru dalam mengajar dikategorikan Baik 

41% - 60% kreativitas guru dalam mengajar dikategorikan 

Cukup Baik 

21% -40% kreativitas guru dalam mengajar dikategorikan 

Kurang Baik 
0% - 20% kreativitas guru dalam mengajar dikategorikan Tidak 

Baik 

Sedangkan untuk mengetahui pengaruh X dan Y penulis 

menggunakan rumus uji korelasi serial, yaitu sebagai berikut: 
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     ∑[
(     ) 
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 Keterangan: 

 Rser = Koefisien Korelasi 
 Or = Ordinat yang lebih rendah 

  Ot = Ordinat yang lebih tinggi 

  M = Mean 

  SDtot = Standar Devisiasi Total 

  P  = Proporsi Individu dalam Golongan
48
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