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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2017. 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Babussalam Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan 

Agama Islam dan siswa Sekolah Menengah Atas Babussalam Pekanbaru. 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh kreatifitas 

mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
38

 Suharmi Arikunto 

menjelaskan bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil 

sampel antara 10%-15% atau 20%-25%.
39

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Atas Babussalam Pekanbaru yang 

terdiri dari 11 lokal dengan jumlah 289 siswa. Dari data yang di peroleh 

terlihat bahwa sanya jumlah siswa lebih dari 100, maka peneliti mengadakan 

penarikan sampel sebesar 25% dari 289 siswa yaitu 72,75. Kemudian peneliti 
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genapkan menjadi 73 siswa untuk sampel. Peneliti akan mengambil sampel 

dari tiap-tiap lokal sebanyak 5-9 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan 

teknik Stratified Proportional Random Sampling, yaitu pengambilan sampel 

dari populasi secara bertingkat, seimbang dan acak. Stratified Proportional 

Random Sampling adalah cara pengambilan sampel dimana semua 

memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih.
40

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat peneliti menggunakan suatu 

pendekatan dalam penelitian lapangan (Field Research), pendekatan ini 

digunakan untuk mendapatkan data dan persoalan-persoalan dalam lapangan 

penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data.
41

 

Teknik observasi dilakukan sebanyak 10 kali tatap muka. Observasi 

dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 oktober 2017. Peneliti 

membagi siswa 73 orang menjadi 2 lokal yaitu lokal A dan lokal B. 

Pertemuan pertama sampai pertemuan kelima dilakukan di lokal A, 

kemudian pertemuan keenam sampai pertemuan kesepuluh dilakukan di 

lokal B.  

Observasi dilakukan diluar jam sekolah, atas kerjasama peneliti 

dan pihak sekolah termasuk guru Pendidikan Agama Islam tersebut. 

Materi yang di ambil adalah materi kelas X.  Observasi dilakukan untuk 

dapat mengetahui bagaimana kreatifitas guru dalam meningkatkan minat 
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belajar siswa dengan menggunakan lembaran observasi, yang berisikan 

indikator-indikator yang ada dalam konsep operasional dengan jawaban 

Tidak Terlaksana, Hampir Tidak Terlaksana, Kurang Terlaksana, 

Terlaksana, Terlaksana Dengan Baik. 

2. Angket  

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden.
42

 Pertanyaan tertulis yang 

penulis gunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana 

kreatifitas mengajar guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar 

siswa di Sekolah Menengah Atas Babussalam Pekanbaru. 

3. Dokumentasi 

Cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.
43

 

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai keadaan 

sekolah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel X (kreatifitas mengajar guru Pendidikan Agama Islam) terhadap 

variabel Y (minat belajar siswa), digunakan kolerasi product moment. 

Sebelum masuk ke rumus statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh untuk 

masing-masing alternatif jawaban dicari persentase jawabannya dengan 

menggunakan rumus:
44
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P = 
 

 
 x100% 

Keterangan : 

P = Angka Persentase 

F = Number of cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu) 

N = Total Jumlah  

Data yang telah dipresentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut 

a. 81%-100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi 

b. 61%-80% dikategorikan baik/tinggi 

c. 41%-60% dikategorikan cukup baik/sedang 

d. 21%-40% dikategorikan kurang baik/rendah 

e. 0%-20% dikategorikan tidak baik/sangat rendah.
45

 

 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

pengaruh yang signifikan kreatifitas mengajar guru Pendidikan Agama Islam 

terhadap minat belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Babussalam 

Pekanbaru, data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan 

teknik kolerasi berbentuk rumus product moment: 

rxy = 
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Keterangan:  

rxy =Angka indeks korelasi Product Moment 

N  = Number of Cases 

∑X  = Jumlah seluruh skor X 

∑ Y  = Jumlah seluruh skor Y
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Dari hasil analisis yang dilakukan, angka diperoleh nilai kolerasi rxy, 

kemudian nilai rxy akan dikonsultasikan dengan tabel rt dalam tabel product 

moment, sehingga dapat diketahui apakah akan diterima atau ditolak hipotesa 

yang diajukan sebelumnya. Selanjutnya diinterpretasi sebagai berikut: 

1. Jika rxy > rt maka Ha diterima Ho ditolak 

2. Jika rxy <rt maka Ho diterima Ha ditolak.
46
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