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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan bulan Juli-September tahun 2018. Penelitian 

ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten 

Kampar, di Jl. Cempaka No.2 Pulau Birandang. Dipilihnya Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur sebagai lokasi penelitian adalah 

karena penulis menemukan permasalahan tersebut di Sekolah ini. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan  

siswa-siswi kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur 

Kabupaten Kampar. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pengaruh 

keterampilan guru menjelaskan pelajaran terhadap pemahaman siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kampar Timur Kabupaten Kampar. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah kumpulan sumber data, yang mempunyai sifat sama. 

Dan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama 

dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.
27

 Adapun yang 

menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur Kabupaten Kampar yang 

berjumlah 55 siswa. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil keseluruhan 
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populasi sebagai sampel, hal ini dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100, 

sebagaimana yang dikatakan Suharsimi Arikunto bahwa jika populasi sampel 

kurang dari 100 maka diambil keseluruhannya.
28

 

Dikarenakan jumlah populasi yang sedikit maka sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa tersebut dengan menggunakan 

teknik total sampling.  

Tabel III.1 

Jumlah Siswa Kelas XI 

No KELAS JUMLAH SISWA 

1 XI IPA  28 

2 XI IPS 27 

Total 55 SISWA 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi merupakan “suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung”.
29

 Teknik ini penulis gunakan untuk melakukan pengamatan 

langsung dari studi pendahuluan tentang pengaruh keterampilan guru 

menjelaskan terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur. 

b. Tes  

Tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang 

kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran, misalnya untuk 
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mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasai materi 

pelajaran, digunakan tes tertulis tentang materi pelajaran tersebut.
30

 Maka 

untuk mengukur pemahaman siswa dalam materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada penelitian ini, penulis menggunakan tes 

tertulis.Instrumen berupa lembar soal pilihan ganda yaitu a, b, c, d, e. Tes 

ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa pada materi 

Pendidikan Agama Islam. Data yang dihasilkan berupa data interval. 

c. Angket  

Angket adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis untuk mendapatkan jawaban 

tertulis dari individu yang menjadi responden.
31

 Dalam penelitian ini, 

angket atau kuesioner penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

keterampilan guru menjelaskan pelajaran yang akan diberikan kepada 

siswa. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan dan menganalisis 

sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.32 Dokumen 

yang dikumpulkan berupa profil sekolah, data siswa, kurikulum dan 

lainnya yang berkenaan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kampar Timur Kabupaten Kampar. 
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E. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan rumus 

koefisien korelasi serial. Teknik korelasi serial digunakan apabila variabel-

variabel yang akan dikorelasikan berskala ordinal dan interval.33 Keterampilan 

guru menjelaskan pelajaran sebagai variabel X dalam penelitian ini merupakan 

variabel ordinal. Sedangkan pemahaman siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam sebagai variabel Y dalam penelitian ini merupakan 

variabel interval. Adapun rumus korelasi serial yang dimaksud adalah:.  
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Keterangan: 

     : Koefisien korelasi serial  

   : Ordinat yang lebih rendah  

   : Ordinat yang lebih tinggi  

M : Mean (nilai rata-rata) 

SDtot : Standar deviasi total 

p  : Proporsi individu dalam golongan 
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