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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Jl. Dahlia Ujung No. 102, Kedungsari, 

Sukajadi, tempatnya di SMP Negeri 3 Pekanbaru, dan penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan April tahun 2017. Penelitian ini di dasari atas 

persoalan-persoalan yang akan dikaji oleh penulis ada dilokasi ini. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SMP Negeri 3 

Pekanbaru, tahun 2017-2018 dengan jumlah siswa sebanyak 498 orang siswa. 

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah motivasi guru dan 

kesiapan belajar siswa. 

 

C. Populasi dan Sampel 

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

data penelitian.
33

 Populasi dalam penelitian ini  adalah seluruh siswa SMP 

Negeri 3 Pekanbaru, yang berjumlah 498 orang siswa. Karena jumlah populasi 

pada penelitian ini subjeknya lebih dari 100 orang siswa, maka penulis 

mengambil 10% dari keseluruhan populasi. Sehingga penulis mengambil 50 

orang siswa untuk dijadikan sampel. 
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Persada, 2014), hal. 45 
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Untuk  pengambilan sampel dari siswa, penulis mengambil sampel 

dengan teknik sample random sampling. Sample berdasarkan Arikunto bahwa 

apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi jika jika jumlahnya besar 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% lebih.
34

 Jadi, penulis mengambil 

sampel 498 siswa dari jumlah populasi 50 siswa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan 

teknik: 

1. Angket  

Angket disini adalah mengajukan sejumlah pertanyaaatau pernyataan 

secara tertulis kepada siswa. Pertanyaan dan pernyataan dalam angket 

harus merujuk kepada masalah  (rumusan masalah).
35

 Angket ini 

digunakan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada siswa, guna 

untuk mengumpulkan data tentang motivasi guru terhadap kesiapan belajar 

siswa. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah cara atau teknik ini dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan 

masalah penelitian. Contohnya data mengenai tentang sekolah. 
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3. Observasi  

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. 

Observasi ini penulis lakukan pengamatan pertama langsung di SMP 

Negeri 3 Pekanbaru mengenai motivasi guru terhadap kesiapan belajar 

siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini meneliti antara dua variabel, maka penulis menggunakan 

teknik  analisa data penelitian ini melalui uji teknik korelasi product moment 

yakni dengan rumus sebagai berikut:
36

 

r = 
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks korelasi atau koefisien korelasi “r” Product moment. 

N = Jumlah sampel 

    = Jumlah hasil perkalian antar skor X dan Y 

   = Jumlah seluruh skor X 

        = Jumlah seluruh skor Y 
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