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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun 

ajaran 2018 pada bulan Mei 2018 – Juli 2018. Lokasi penelitian ini 

adalah di SMA Babussalam Pekanbaru, jalan HR. Soebrantas No. 62 

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Pemilihan 

lokasi ini didasari atas pertimbangan persoalan-persoalan yang diteliti. 

Selain dari itu, dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian 

ini dapat penulis jangkau sehingga penulis dapat melakukan penelitian 

dilokasi tersebut. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai subjek dari penelitian ini adalah 1 orang guru PAI dan 

siswa kelas X MIPA di SMA Babussalam Pekanbaru. Sedangkan objek 

penelitian adalah implementasi penilaian pembelajaran berbasis 

portofolio dan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Babussalam Pekanbaru.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian adalah 1 orang guru PAI dan siswa kelas 

X MIPA di SMA Babussalam Pekanbaru yang berjumlah 87 siswa 

yang terdiri dari tiga kelas yaitu kelas X MIPA 1, X MIPA 2, X 
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MIPA 3. Alasan penulis hanya memilih kelas X MIPA sebagai 

populasi yaitu:  

(1) Tidak mengganggu aktivitas pembelajaran saat penelitian ini 

dilaksanakan, (2) Kelas XI sedang mengikuti ujian sekolah berbasis 

komputer, (3) Kelas XII tidak melakukan aktivitas pembelajaran 

karena telah selesai mengikuti Ujian Nasional. Sehingga hanya kelas 

X MIPA yang menjadi populasi dalam penelitian ini. 

2. Sampel  

Berhubung populasi yang tidak sampai 100 orang, maka 

penulis mengambil teknik sampel total sampling. Penulis mengambil 

jumlah populasi sebagai sampel. Alasan penulis hanya mengambil 

jumlah populasi sebagai sampel yaitu pertama, populasi tidak sampai 

100 orang, kedua, kelas XI sedang mengikuti ujian sekolah berbasis 

komputer, ketiga, kelas XII tidak melakukan aktivitas pembelajaran 

karena telah selesai mengikuti Ujian Nasional, sehingga hanya kelas 

X MIPA yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Sampel yang 

penulis ambil berada pada kelas X MIPA 1 yang berjumlah 27 siswa, 

X MIPA 2 berjumlah 33 siswa, X MIPA 3 27 siswa. Total sampel 

berjumlah 87 siswa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
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tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
58

 

Teknik observasi penulis gunakan untuk mengamati 1 orang guru 

PAI. Observasi ini dilakukan sebanyak 6 kali pengamatan yakni di 

kelas X MIPA 1 (2 kali), X MIPA 2 (2 kali), dan X MIPA 3 (2 kali) 

sehingga diperoleh data mengenai implementasi penilaian portofolio. 

Selanjutnya penulis mengumpulkan data tentang keadaan lokasi 

penelitian. 

2. Angket 

Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
59

 Teknik ini 

penulis gunakan untuk mengumpulkan data mengenai implementasi 

penilaian pembelajaran berbasis portofolio yang dilakukan oleh guru 

dan motivasi belajar siswa di kelas X MIPA di SMA Babussalam 

Pekanbaru. 

 Angket yang digunakan adalah angket tertutup dimana si 

respon tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Jenis angket 

yang penulis gunakan adalah Skala Likert dimana setiap item 

pertanyaan telah disediakan alternatif jawaban, yaitu Selalu (SL), 

Kadang-kadang (KD) dan Tidak Pernah (TP) Untuk kepentingan 

analisis kuantitatif, alternatif jawaban diberi bobot sebagai berikut: 

                                                             
58

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014),  h. 203 
59

 Ibid, h.199 
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Selalu    (SL)  diberi skor 3 

Kadang-kadang  (KD)  diberi skor 2 

Tidak pernah  (TP)  diberi skor 1
60

 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui 

analisis dokumen berupa penelaahan terhadap dokumen resmi 

kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, 

tulisan dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan  permasalahan 

penelitian. Teknik dokumentasi penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang nilai portofolio siswa, sarana dan 

prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru, kurikulum yang 

digunakan, dan riwayat sekolah yang diperoleh dari tata usaha 

sekolah. 

E. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul, maka akan dianalisis secara kuantitatif 

dengan teknik korelasi. Korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi 

koefisien kontingensi (contingency coefficent correlation). Teknik ini 

digunakan bila variabel yang akan dikorelasikan berbentuk kategori atau 

gejala ordinal.
61
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 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 136 
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Rumus yang akan digunakan untuk mencari koefisien kontingensi 

adalah:
62

   

    √
  

     
 

Rumus untuk mencari X
2 
adalah : 

   ∑
         

 
 

Untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien kontingensi 

maka terlebih dahulu harga koefisien kontingensi (C atau KOREKSI) 

harus diubah menjadi phi, dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

   
 

√     
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 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 117 


