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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 29 Mei – 31 Juli 2018. 

Sedangkan tempat penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 

1 Kampar Airtiris, yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, 

KM. 50. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di sekolah ini adalah 

karena penulis menemukan adanya kesenjangan antara teori dengan 

praktek yang terjadi dilapangan. Maksudnya adalah apabila siswa 

memiliki pemahaman yang baik tentang materi ajar nikmatnya mencari 

ilmu, maka akan berpengaruh  baik pula kepada aktivitas belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islamnya.  

Akan tetapi, yang penulis temukan di sekolah ini adalah, siswa 

sudah memiliki pemahaman materi ajar nikmatnya mencari ilmu yang 

baik, namun dilihat pada aktivitas belajarnya siswa masih belum 

mencerminkan dari apa yang telah dia pahami. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa. Sedangkan objek dalam 

penilitian ini adalah pemahaman materi ajar nikmatnya mencari ilmu 

terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Airtiris. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.53 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.54 Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X yang berjumlah 287 orang siswa yang 

terdiri dari 8 lokal, dengan pertimbangan yaitu materi ajar nikmatnya 

mencari ilmu diajarkan pada kelas X. 

Menurut Riduwan dalam bukunya, 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.55 

Mengingat populasinya yang cukup besar dan lebih dari 100 maka penulis 

mengambil sampel sebesar 30% yaitu sebanyak 86 siswa. 

Pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik porposive 

sampling yaitu penarikan sampel dengan alasan-alasan khusus tertentu 

yang berkenaan dengan sampel yang akan diambil.56 Adapun yang 
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menjadi alasan penulis adalah dikarenakan materi nikmatnya mencari ilmu 

merupakan materi yang diberikan di kelas X. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.57 Penulis menggunakan observasi pada saat studi 

pendahuluan. 

2. Tes 

Tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang 

kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran, misalnya 

untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasai 

materi pelajaran tertentu.58 Maka untuk mengukur pemahaman siswa 

tentang materi ajar nikmatnya mencari ilmu dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan tes tertulis berupa instrumen lembar soal pilihan 

ganda dengan alternatif jawaban a, b, c, d, dan e. 

a. Analisis Instrumen Penelitian 

Sebelum instrumen disebarkan kepada semua responden, 

instrumen terlebih dahulu harus diuji cobakan untuk mengetahui 

tingkat kesukaran pada instrumen tes. Untuk menguji instrument tes 

digunakan analisis tingkat kesukaran.  
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Bermutu atau tidaknya suatu soal tes, salah satunya dapat dilihat 

dari tingkat kesukarannya atau taraf kesulitan dari masing-masing butir 

item dari soal tes tersebut. Butir-butir item tersebut dapat dinyatakan 

sebagai butir-butir item yang baik, apabila butir-butir item tersebut 

tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan kata lain 

derajat kesukaran itu adalah sedang atau cukup.59 Dalam penelitian ini, 

instrumen yang di uji cobakan adalah soal tes mengenai materi ajar 

nikmatnya mencari ilmu. Soal berbentuk pilihan ganda yang terdiri 

dari 15 item. Instrumen tersebut disebarkan kepada 40 responden yang 

diambil dari populasi yang akan diteliti (selain responden sebenarnya). 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran pada setiap butir soal, penulis 

menggunakan bantuan program Anates Pilihan Ganda ver.4.0.9 

TABEL III.1 

HASIL UJI TINGKAT KESUKARAN 

INSTRUMEN TES SOAL OBJEKTIF 

No. Item Tingkat Kesukaran 

(%) 

Interpretasi Tingkat 

Kesukaran 

1 80,00 Mudah 

2 17,50 Sukar 

3 7,50 Sangat Sukar 

4 42,50 Sedang 

5 80,00 Mudah 

6 27,50 Sukar 

7 22,50 Sukar 

8 42,50 Sedang 

9 87,50 Sangat Mudah 

10 22,50 Sukar 

11 37,50 Sedang 

12 27,50 Sukar 

13 12,50 Sangat Sukar 

14 40,00 Sedang 

15 85,00 Mudah 

Sumber: Data Olahan ANATES Pilihan Ganda 4.0.9 
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3. Wawancara 

Cara ini dilakukan dengan melakukan dialog secara lisan di mana 

peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan dan 

responden atau informan juga menjawab secara lisan.60 Wawancara 

kepada guru Pendidikan Agama Islam kelas X bertujuan untuk 

memperoleh data tentang pemahaman materi ajar nikmatnya mencari 

ilmu siswa. 

4. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis terhadap 

responden untuk dijawab.61 Penulis menggunakan angket untuk 

memperoleh informasi tentang aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Semua pertanyaan dalam angket atau kuisioner disajikan dalam 

bentuk skala peringkat yang sesuai dengan indikator, artinya diberikan 

kepada responden untuk menjawabnya. Untuk item tanggapan siswa 

terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam telah disediakan 5 alternatif, yaitu:
 62

 

Apabila pertanyaan atau pernyataan menggunakan jawaban 

positif. 

a. Selalu    (SL) diberi skor  5 

b. Sering    (SR) diberi skor  4 

c. Kadang-kadang  (KK) diberi skor  3 
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d. Jarang    (JR) diberi skor  2 

e. Tidak Pernah   (TP) diberi skor  1 

Apabila pertanyaan atau pernyataan menggunakan jawaban 

negatif. 

a. Selalu    (SL) diberi skor  1 

b. Sering    (SR) diberi skor  2 

c. Kadang-kadang  (KK) diberi skor  3 

d. Jarang    (JR) diberi skor  4 

e. Tidak Pernah   (TP) diberi skor  5 

 

Sebelum instrumen disebarkan kepada semua responden, 

instrumen terlebih dahulu harus diuji cobakan untuk mengetahui 

tingkat kesukaran pada instrumen angket. Untuk menguji instrument 

angket digunakan analisis validitas.. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui kevaliditasan suatu instrumen dalam mengumpulkan data. 

Instrumen yang valid tersebut adalah instrumen yang dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur.63 Dalam penelitian ini, 

instrumen yang di uji cobakan adalah angket mengenai aktivitas 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

terdiri dari 20 item. Instrumen tersebut disebarkan kepada 40 

responden yang diambil dari populasi yang akan diteliti (selain 

responden sebenarnya). Untuk mengetahui tingkat validitas pada setiap 

butir angket, penulis menggunakan bantuan program SPSS 16.0 
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TABEL III.2 

HASIL UJI VALIDITASINSTRUMEN ANGKET 

AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADAMATA  

PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

No. Item Koefisien Korelasi Keterangan 

1 0,366 Valid 

2 0,392 Valid 

3 0,321 Valid 

4 0,496 Valid 

5 0,537 Valid 

6 0,706 Valid 

7 0,629 Valid 

8 0,569 Valid 

9 0,636 Valid 

10 0,744 Valid 

11 0,622 Valid 

12 0,622 Valid 

13 0,619 Valid 

14 0,530 Valid 

15 0,560 Valid 

16 0,396 Valid 

17 0,653 Valid 

18 0,513 Valid 

19 0,587 Valid 

20 0,395 Valid 

Sumber: Data Olahan SPSS 16.0 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan dan menganalisis sejumlah 

dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.64 Dokumen yang 

dikumpulkan berupa profil sekolah, data siswa dan lainnya yang 

berkenaan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Airtiris. 
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E. Teknk Analisis Data Penelitian 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis 

Korelasional Product Moment.
65

 Dalam memproses data, penulis 

menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS 

(Statistic Program Society Science) versi 16 for Windows. SPSS 

merupakan salah satu paket program komputer yang digunakan dalam 

mengolah data statistik. 

TABEL III.3 

INTERPRETASI KOEFEISIEN KORELASI PRODUCT MOMENT 

Besarnya “r” Product Moment Interpretasi  

0,00-  0,200 

 

 

0,200-0,400 

0,400-0,700 

0,700-0,900 

0,900-1,000 

Korelasi antara variabel X dengan 

variabel Y sangat lemah/rendah 

sehingga dianggap tidak ada korelasi  

Korelasinya lemah atau rendah 

Korelasinya sedang atau cukup 

Korelasinya kuat atau tinggi 

Korelasinya sangat kuat atau sangat 

tinggi 
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