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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

    Penelitian ini belansung dari bulan 26 Maret 2018 – 31 Mei 2018 dan 

Penelitian ini berlokasi di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Pekanbaru, Jln. Nusa 

Indah No.4, Kecamatan Payung Sekaki. Dipilihnya Sekolah Menegah Atas 

Negeri 2 Pekanbaru ini dijadikan tempat penelitian karena masalah yang diteliti 

ada ditempat ini dan terjangkau oleh penulis baik secara moril maupun materil. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan 

seluruh siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. Sedangkan objeknya 

adalah keterampilan guru dalam membuka pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan kesiapan belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkaan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.
1
 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang berjumlah 3 orang dan seluruh siswa kelas X, XI, dan XII  

                                                           
1
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.117 
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di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru yang berjumlah  745 siswa 

Muslim.  

b. Sampel 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi. Hal ini karena keterbatasan peneliti itu 

sendiri baik dari segi waktu, dan dan tenaga. Untuk itu maka peneliti 

menggunakan sampel yang diambil  dari populasi dan harus betul-betul 

sampel yang representatif”.
2
  

 

“Apabila subjek yang digunakan kurang dari 100 maka diambil semuanya, 

namun jika subjeknya besar maka dapat di ambil 10%-15% atau 20%-25% 

bahkan bisa lebih.”
3
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian 

adalah  siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru yang secara 

keseluruhan jumlahnya 224 orang. Alasan penulis memfokuskan kelas X karena 

pada kelas X guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

berjumlah 1 orang. Dan penulis tidak melakukan penelitian dikelas XI karena 

guru Pendidikan Agama Islam yang berbeda, hal ini akan menyebabkan 

perbedaan penilaian yang dilakukan siswa terhadap keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran, maka penulis menfokuskan kelas X. Sedangkan kelas XII 

sedang fokus menjalankan persiapan Ujian Nasional. 

 Maka berdasarkan jumlah populasi ini peneliti memutuskan untuk 

menarik sampel penelitian menggunakan “teknik Proportionate Statified 

                                                           
2
Amri Darwis dan Azwir Salam, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam Disertai Teknik 

Analisis Data dengan Program MS. Excel dan SPSS, (Pekanbaru: Suska Press, 2009), h. 40-41 
3
Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 
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Random Sampling, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota 

unsur yang tidak homogeny dan berstrata secara proposional.”
4
 

Mengingat populasinya yang cukup besar dan lebih dari 100 maka 

penulis mengabil sampel sebesar 31%. Jadi, dari  jumlah populasi secara 

keseluruhan didapatkan sampel sebanyak 70 siswa responden yang akan 

diteliti. 

 

Tabel III.1 

JUMLAH SISWA DAN PENGAMBILAN SAMPEL 

 

No Kelas Jumlah Siswa Sampel 31% 

1 X IPA 1 27 8 

2 X IPA 2 27 9 

3 X IPA 3 25 8 

4 X IPA 4 27 9 

5 X IPS 1 32 9 

6 X IPS 2 29 9 

7 X IPS 3 28 9 

8 X IPS 4 29 9 

 TOTAL 224 70 

Sumber data: Tata Usaha SMAN 2 Pekanbaru 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h.53 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan “suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung”.
5
 Teknis ini penulis gunakan untuk melakukan studi 

pendahuluan terhadap pengaruh keterampilan guru dalam membuka pelajaran 

terhadap Kesiapan belajar siswa pada pelajaran pendidikan agama Islam di 

Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

2. Angket 

“Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis terhadap responden 

untuk dijawab.”
6
 Dengan teknik angket penulis mengajukan pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang keterampilan 

guru Pendidikan Agama Islam dengan kesiapan belajar siswa. 

Dari 2 variabel yang ada, maka di buatlah angket untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh keterampilan guru dalam membuka pelajaran 

terhadap kesiapan siswa pada pelajaran Agama Islam di Sekolah Menegah 

Atas Negeri 2 Pekanbaru. Dalam angket ini pada tiap item soal menggunakan 

penilaian dengan sekor nilai.”
7
 

                                                           
5
Nana Syaodiah Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 220 
6
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.199 

7
Ridwan, Skala pengukuran variabel-variabel penelitian, (Bandung:Alfabeta, 2013), h.12 
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Apabila pertanyaan atau pernyataan menggunakan jawaban positif. 

a. Selalu   (SL) diberi sekor  5 

b. Sering   (SR) diberi sekor  4 

c. Kadang-kadang  (KK) diberi sekor  3 

d. Jarang   (JR)   diberi skor  2 

e. Tidak pernah  (TP) diberi sekor  1 

Apabila pertanyaan atau pernyataan menggunakan jawaban negative. 

a. Selalu   (SL) diberi sekor  1 

b. Sering   (SR) diberi sekor  2 

c. Kadang-kadang  (KK) diberi sekor  3 

d. Jarang   (JR)  diberi sekor  4 

e. Tidak pernah  (TP) diberi sekor  5 

 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu “cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis (dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada hubunganya dengan 

penelitian ini”.
8
 Dokumen yang dikumpulkan berupa profil guru 

Pendidikan Agama Islam, profil sekolah, data siswa dan lainnya yang 

berkenaan dengan penelitian penulis di Sekolah Menengah Atas Negeri  2 

Pekanbaru.  

 

 

                                                           
8
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h.181 
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E. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh keterampilan guru dalam 

membuka pelajaran terhadap Kesiapan belajar siswa pada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Pekanbaru, penulis 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

“Korelasi Product Moment digunakan apabila datanya bersifat kontinu, 

homogen, dan regresinya linier. Jenis data yang dikorelasikan adalah interval 

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

dengan ratio.”
9
 Adapun data dari variabel X merupakan data interval dan data 

dari variabel Y merupakan data interval.  

Rumus korelasi  Product Moment yaitu: 

rxy = 
∑  

√(∑  )(∑  )
 

 

Keterangan :  

rxy = Angka indeks Korelasi “Y” Product moment 

∑          = Jumlah perkalian antara x dan y 

∑    = Jumlah hasil penjumlahan skor x
2 

∑       = Jumlah hasil penjumlahan skor y . 

                                                           
9
Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012), h.84. 
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Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel keterampilan 

guru dalam membuka pelajaran terhadap kesiapan belajar siswa pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, maka analisis dilanjutkan dengan analisis koefisien 

determinasi (KD) dengan rumus: 

KD = rxy
2
 x 100% 

 

 

 

 


