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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah penulis laksanakan pada bulan Juli 2017 sampai 

dengan bulan Agustus 2017. Lokasi penelitian di Sekolah Menengah Atas 

Negeri PLUS Provinsi Riau. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah satu orang guru bidang studi Pendidikan 

Agama Islam dan siswa kelas XI Sekolah Menegah Atas Negeri PLUS 

Provinsi Riau sedangkan objek yang ingin diteliti adalah penggunaan strategi 

Inquiring Minds Want to Know dan motivasi belajar siswa kelas XI Sekolah 

Mennegah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
32

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah satu orang guru Pendidikan Agama Islam dan 

siswa kelas XI  Sekolah Menengah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau yang 

berjumlah 94 orang dan terbagi menjadi 4 ruang belajar yaitu XI MS I 

berjumlah 25 siswa, XI MS II berjumlah 24 siswa, XI MS III berjumlah 25 
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siswa, dan XI MS IV berjumlah 25 siswa. Karena populasinya tidak terlalu 

besar, maka penulis menarik semua jumlah populasi untuk dijadikan sampel 

menggunakan Total Sampling atau sampel jenuh. Istilah lain dari sampel 

jenuh adalah sensus. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket yaitu cara pengumpulan data berbentuk pengajuan 

pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya.
33

 Angket dalam penelitian ini berupa 

memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis mengenai variabel X dan Y 

kepada subyek penelitian. Dalam hal ini, angket dibagikan kepada seluruh 

siswa kelas XI Sekolah Menegah Atas Negeri PLUS Provinsi Riau  

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati dan diteliti.
34

 

teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan 

strategi Inquiring Minds Want to Know terhadap motivasi belajar siswa, 

yang menerapkan metode ini adalah guru bidang studi Pendidikan Agama 

Islam sedangkan yang menjadi observer adalah peneliti.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung baik 

berupa gambar, suara dan video yang berisikan pembuktian kebenaran 

atas penelitian yang telah dilakukan. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik 

inferensial dengan rumus Product Moment. Teknik korelasi  Product Moment 

digunakan bila datanya bersifat kontinu, homogen dan regresi linear. Jenis 

data yang dikorelasikan adalah data interval dengan data interval, data ratio 

dengan data ratio, data ratio dengan data interval dan data interval dengan data 

ratio.
35

 Teknik analisis statistik inferensial menggunakan rumus Product 

Moment untuk mencari korelasi:  

  rxy = 
∑  

√(∑  )(∑  )
 

 

Keterangan :  

rxy   = Angka indeks Korelasi “Y” Product moment 

∑         = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑        = Jumlah hasil penjumlahan skor     

∑        = Jumlah hasil penjumlahan skor Y . 

Sedangkan indeks korelasi besar nya “r” product moment yaitu: 
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a. 0,00 – 0,199 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

sangat rendah. 

b. 0,20-0,399 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

rendah. 

c. 0,40-0,599 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

sedang. 

d. 0,60-0,799 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

yang kuat. 

e. 0,80-1,000 adalah antara variabel x dengan variabel y terdapat korelasi 

sangat kuat.
36

 

Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan (kontribusi) variabel X      

terhadap variabel Y dapat menggunakan perhitungan dengan rumus: 

KP =    x 100%  

Keterangan: 

KP = Koefesien Diterminan/korelasi penentu  

      = Nilai Koefesien Korelasi  
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