
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Juli - Oktober 2017. Lokasi penelitian 

ini dilaksanakan di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN Jaya Bhakti 

Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan objek penelitian adalah pengaruh 

penerapan pendekatan individual guru terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII dan VIII 

SMPN Satu Atap Jaya Bakti Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 30 orang 

pada tahun ajaran 2017/2018. Dan penulis tidak memasukkan siswa kelas IX 

dalam populasi ini karena mereka akan mengikuti Ujian Akhir Nasional. 

Menurut Suharsimi Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 orang, sebaiknya 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian sampling jenuh.
39

 

Mengingat jumlah populasi kurang dari 100, maka penulis mengambil seluruh 

jumlah siswa yang berjumlah 30 orang tersebut sebagai penelitian dan tidak 

menggunakan sampel. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket adalah pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada 

seseorang atau responden, dan cara menjawab juga dilakukan dengan 

tertulis.
40

 

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik ini digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang pengaruh guru menggunakan pendekatan 

individual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interval untuk 

mengetahui hubungan antara pengaruh guru menggunakan pendekatan 

individual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMPN Satu Atap Jaya Bhakti Kabupaten Indragiri Hilir. 

Skala yang digunakan adalah skala likert yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan titik tolak untuk meyususn item instrument yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban setiap item menggunakan skala likert. Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor misalnya: 
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a. Sangat setuju/selalu/sangat positif diberi skor  5  

b. Setuju/ sering/ positif diberi skor   4  

c. Ragu-ragu/ kadang-kadang/ Netral diberi skor  3  

d. Tidak setuju/ hampir tidak pernah/ negative  2 

e. Sangat tidak setuju/ tidak pernah/ diberi skor  1 
41

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait 

dengan masalah penelitian.
42

 

Data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data 

sekolah, siswa dan data data lainnya yang terkait dengan judul penelitian 

yang  dapat membantu penulis melengkapi arsip tentang penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif. Pengelolahan data melalui 

angket untuk mengukur masing-masing variable, yaitu variable X dan variable 

Y dapat dilihat dari klasifikasi dan sektor jawaban angket berikut ini: 

Kategori selalu   5 

Kategori sering   4 

Kategori kadang-kadang  3 

Kategori jarang   2 

Kategori tidak pernah  1 
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Pengkategorian ini selanjutnya diolah untuk melihat besarnya 

persentase jawaban responden dengan menggunakan rumusan: 

P = Fx 100% 

N 

Keterangan: 

P = Angka persentase 

F = Frekuensi responden 

N = Total jumlah
43

 

Analisis untuk melihat pengaruh antar variable, penulis menggunakan 

teknik korelasi product moment sebagai berikut: 

r   
             

√                        
 

Keterangan: 

R  = Angka indeks korelasi “r” Product moment 

N  = Sampel 

∑𝚇Y = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

∑𝚇  = Jumlah seluruh skor X 

∑Y  = Jumlah seluruh skor Y.
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Hasil rxy yang telah diperoleh selanjutnya akan dikonsultasikan dengan 

tabel “r” Product Moment dengan terlebih dahulu mencari df-nya.  

Menggunakan rumus: 

df = N – nr  
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Langkah selanjutnya setelah df diketahui adalah 

menginterpretasikannya sebagai berikut: 

1. Jika rxy> rt maka Ha diterima Ho ditolak 

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

 


