
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 07-15 Februari 2018. Lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sabak Auh Kecamatan Sabak 

Auh Kabupaten Siak. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian. 

Sebagai subjek penelitian ini adalah orang tua siswa dan siswa kelas 

XI IPA 1 dan IPS 1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh Kabupaten 

Siak. Sedangkan objeknya adalah pengaruh bimbingan orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh Kabupaten Siak. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas XI IPA 1 dan XI IPS 1 di 

SMA Negeri 1 Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sebanyak  

53 siswa . 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa 

kelas XI IPA 1 dan XI IPS 1 di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh 

Kabupaten Siak yang berjumlah 53 siswa. Menurut Suharsimi Arikunto, 

bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan terhadap sumber data.
33

 

Yaitu, teknik ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung 

orang tua dan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh 

Kabupaten Siak untuk mendapatkan informasi mengenai bimbingan 

orang tua yang diberikan kepada siswa dan prestasinya di sekolah. 

b. Angket 

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

atau pernyataan secara tertulis kepada responden.
34

 Yaitu, teknik ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang bimbingan belajar yang 

akan diberikan oleh orang tua kepada anak, dengan memberikan 

pertanyaan kepada orang tua siswa dan angket penulis gunakan adalah 

angket tertutup. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis 

sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.
35

 Yaitu, 

teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu nilai ujian tengah 
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semester, dan data tentang sekolah, kepala sekolah/ wakil dan guru-guru  

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabak Auh tahun ajaran 2017/2018. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan menurut 

kelompoknya lalu dibatasi untuk memperoleh kesimpulan. Dalam rangka 

menganalisis data untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan 

antara bimbingan orang tua terhadap prestasi belajar. 

Bimbingan Orang Tua akan dianalisis secara deskriptif kuantitaf 

dengan persentase rumusnya adalah:  

P =  
 

 
 × 100% 

 Keterangan:  

F  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  = Jumlah frekuensi responden  

P  = Jumlah keseluruhan 

Kemudian penulis mempersentasekan dengan memberi kriteria 

sebagai berikut: 

81% - 100% dikategorikan sangat tinggi 

61% - 80% dikategorikan tinggi 

41% - 60% dikategorikan sedang 

21% - 40% dikategorikan rendah 

0% - 20% dikategorikan sangat rendah
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Prestasi Belajar akan dianalisis dengan menggunakan skor rata-rata 

atau mean dengan rumus: 

 Mx = 
N

fx
 

 Keterangan:  

Mx  = Mean atau rata-rata prestasi belajar 

∑fx  = Jumlah nilai keseluruhan 

N   = Banyaknya nilai   

 

Untuk menjawab rumusan masalah , maka data yang terkumpul akan 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik 

korelasi. Teknik korelasi yang digunakan adalah koofisien korelasi product 

moment
37

 dengan rumus:  

rxy = 
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

rxy : Angka Indeks korelasi (r) product moment (variabel X dan Y) 

N : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

∑XY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

∑X : Jumlah seluruh skor X 

∑Y : Jumlah seluruh skor Y  
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Dalam menentukan kriteria tentang rumusan masalah III, maka 

dilakukan pengelompokkan atas empat kriteria penilaian yaitu sebagai 

berikut: 

Antara 0.00 – 0.20  : korelasinya dianggap tidak ada 

Antara 0.20 – 0.40  : korelasinya lemah atau rendah 

Antara 0.40 – 0.70  : korelasinya sedang atau cukup 

Antara 0.70 – 0.90  : korelasinya kuat atau tinggi   

Antara 0.90 – 1.00  : korelasinya sangat kuat atau sangat tinggi.
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Untuk menganalisis data penulis menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society Science) versi 

16.0 For Windows. 

Dengan demikian secara sederhana dapat kita berikan interprestasi 

terhadap (rxy), interprestasi sederhana dengan cara mencocokkan hasil 

perhitungan dengan angka indeks korelasi (r) product moment dengan jalan 

berkonsultan pada tabel (r) product moment. Cara ini ditempuh melalui 

prosedur sebagai berikut:   

1. Merumuskan Hipotesa Alternatif (Ha) dan Hipotesa Nihil (H0). 

2. Menguji kebenaran dari hipotesa yang telah dirumuskan dengan jalan 

membandingkan besarnya (r) product moment dengan besarnya (r) yang 

tercantum dalam tabel nilai (rt) terlebih dahulu mencari derajat bebasnya 

(db) atau degress of freedom (df) yang rumusnya adalah: 
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Df = N-nr 

Keterangan:  

Df : Degressa of freedom 

N   :  Number of cases 

Nr  :  Banyaknya variabel yang dikorelasikan 

 


