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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu  dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari – April pada 

semester genap tahun ajaran 2016/2017, yang bertempat di Sekolah 

Menengah Kejuruan PGRI Jl. Brigjen Katamso/Pandan No.46 Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK PGRI 

Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

pengaruh keterampilan bertanya terhadap motivasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK PGRI Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh siswa kelas X SMK PGRI Pekanbaru 

dengan jumlah siswa 279 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling.
58

 Karena 

subjek telalu besar atau lebih dari 100 orang sebaiknya dapat diambil 10-15% 

atau 20-25% atau lebih.
59

 Dalam hal ini populasi penelitian mencapai 279 

orang maka peneliti mengambil sampel 20% dari total populasi yaitu 

sebanyak 56 orang.  
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Tabel.III.1 

Jumlah Populasi dan Sampel Pelitian 

No Jurusan Kelas POPULASI  SAMPEL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Akuntansi 1 

Akuntansi 2 

Adm. Perkantoran 1 

Adm. Perkantoran 2 

Teknik Komputer Jaringan 

Rekayasa Perangkat Lunak 

Usaha Perjalanan Wisata 

Manajemen Bisnis 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

34 

33 

35 

35 

46 

30 

31 

35 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

 

 Jumlah  279 56 

 

Dalam pengambilan sampel ini, peneliti tidak mengambil kelas XI 

dan XII karena proses belajar mengajar lebih banyak pada kelas X di 

bandingkan dengan kelas XI dan kelas XII, dikarenakan kelas X merupakan 

motivasi yang relatif tinggi.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik, yaitu: 

1. Observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

kepada hal-hal yang menjadi objek pengamatan. Dalam penelitian ini 

objek pengamatannya adalah Keterampilan bertanya dan Motivasi belajar 

siswa.  

2. Angket, teknik ini dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
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Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang keterampilan 

bertanya dan motivasi belajar siswa. 

3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen berupa 

penelaahan terhadap dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi 

atau peraturan yang memiliki relevansi dengan permasalahan peneliti. 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang keterampilan 

bertanya dan motivasi belajar siswa. Keadaan lokasi penelitian berupa 

sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi, keadaan guru dan sisiwa serta 

sarana dan prasarana sekolah tersebut. 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

statistic dengan menggunakan teknik korelasi koefisien kontingensi, karena 

data yang akan dianalisis berbentuk kategori atau merupakan gejala ordinal. 

Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien kontingensi adalah 

sebagai berikut: 

C = √
  

    
 

Keterangan:  

C = Correlation 

X = Chi Kuadrat 

N = Jumlah Responden 

Rumus untuk mencari    adalah : 

     ∑(
     
 

) 
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Untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien kontingensi maka 

terlebih dahulu  harga koefisien kontingensi (C) harus diubah menjadi phi, 

dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

   
 

√    
 

Setelah phi didapatkan maka hasilnya akan dikonsultasikan dengan tabel 

nilai “r” product moment sehingga nanti dapat diketahui apakah f lebih 

besar atau atau lebih kecil dari “r” tabel.
60

 

Keterangan: 

  =  Phi 

Ϲ  = Correlation  

   = Correlation Kuadrat 
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