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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus – November 2017 

berlokasidi Madrasah Tsanawiyah  Yayasan Lembaga Pendidikan Islam 

(YLPI) Lubuk Bandahara Kabupaten Rokan Hulu. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru Sejarah Kebudayaan Islam dan siswa 

Madrasah Tsanawiyah YLPI Lubuk Bendahara. Sedangkan objek penelitian 

adalah pengaruh pemberian motivasi oleh guru dan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah YLPI 

Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi (population) adalah keseluruhan (jumlah) subjek atau sumber 

data penelitan.
41

 Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah 

Tsanawiyah YLPI Lubuk Bendahara Kabupaten Rokan Hulu dari kelas VII 

sampai kelas IX yang berjumlah 148 siswa. Mengingat populasi terlalu besar, 

maka dalam penelitian ini penulis mengadakan penarikan  sampel. Sampel 

yaitu sebagian atau wakil populasi yang akan  diteliti.Menurut Suharsimi 

Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya 

sehingga penelitiannya penelitian populasi. Tetapi apabila subjeknya besar, 
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dapat diambil antara 10%-15%  atau 21%-25% atau lebih.
42

 Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka peneliti menarik sampel sebesar 40% dari 148 siswa 

dengan jumlah 59 orang. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan 

teknik proportionate stratified random sampling. Proportionate stratified 

random sampling yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai 

anggota unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional.
43

 

    Tabel 3.1 

   Populasi dan Sampel 

 

              Kelas             Populasi              Sampel (40%) 

            Kelas VII               41 16 

            Kelas VIII               47 19 

             Kelas IX                     60 24 

            Jumlah              148 59 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data guna memecahkan masalah penelitian, maka 

data tersebut harus dicari sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini untuk 

mencari dan mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Angket  

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden.
44

 Angket ini digunakan 

dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada siswa untuk 
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mengumpulkan data tentang pemberian motivasi oleh guru mata pelajaran 

sejarah Kebudayaan Islam. Angket disusun dengan menggunakan skala 

Likert, dimana setiap pertanyaan/pernyataan disediakan empat buah 

alternatif jawaban yakni Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD) 

dan Tidak Pernah (TP). Untuk kepentingan analisis, setiap alternatif 

jawaban diberi bobot masing-masing 4, 3, 2 dan 1.
45

 

b. Dokumentasi  

Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.
46

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk 

mengumpulkan data tentang prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

SKI yakni hasil nilai ulangan harian siswa, dengan mempelajari dokumen 

nilai yang ada pada guru mata pelajaran SKI. Selain itu teknik 

dokumentasi ini juga penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

sekolah berupa profil sekolah, visi misi sekolah, sejarah berdirinya 

sekolah, sarana dan prasarana sekolah, keadaan sekolah, keadaan guru, 

keadaan siswa dan hasil lapor siswa. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka akan dianalisis dengan menggunakan 

teknik deskriptif kuantitatif dengan persentase. Adapun rumusnya adalah: 
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P = F x 100% 

   N 

 

Dengan menggunakan tolak ukur jika peroleh angka persentase akhir 

berkisar antara: 

81% - 100%  = Sangat baik 

61% - 80%  = Baik 

41% - 60%  = Cukup baik 

21% - 40%  = Tidak baik 

0% - 20%   = Sangat tidak baik.
47

 

Dan teknik analisis datadalam penelitian ini adalah dengan rumus 

Product Moment. 

  rxy = N∑  XY – (∑  X) (∑ Y) 
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Keterangan : 

rxy = Angka indeks korelasi “Y” Product Moment 

N = Sampel 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Skor Y 

∑ (X) = Jumlah seluruh skor X 

∑ (Y) = Jumlah seluruh skor Y.
48

 

Untuk menganalisis data penelitian ini maka menggunakan dengan 

bantuan SPSS Windows for Ver. 16.0 
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Sedangkan untuk mencari signifikan dapat dilakukan dengan cara 

menggunakan thitung dibandingkan dengan ttabel dengan dK=N-2 pada taraf atau 

tingkat kepercayaan yang dipilih. Dalam hal ini adalah α = 0,05. Apabila thitung  

> ttabel maka dapat disimpulkan hipotensis Ha diterima atau dengan kata lain 

Ho ditolak.
49
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