
34 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

penulis membutuhkan waktu selama satu bulan terhitung mulai tanggal 12 

April sampai 12 Mei 2017. Adapun lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 

2 Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa-siswa Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan. Sedangkan objek penelitiannya 

adalah pengaruh profesionalitas guru pendidikan agama Islam terhadap 

motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas VII dan VIII 

yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan yang berjumlah 

47 orang. Mengingat jumlah populasi yang kecil maka dalam penelitian ini 

penulis tidak mengambil sampel dan akan melakukan penelitian populasi.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik: 
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1. Angket 

Angket, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan 

secara tertulis kepada siswa. Pertanyaan dan pernyataan dalam angket 

harus merujuk kepada masalah (rumusan masalah) penelitian dan 

indikator-indikator dalam konsep operasional.
46

Angket digunakan untuk 

mengumpulkan data dan informasi tentang profesionalisme guru 

Pendidikan Agama Islam dan motivasi belajar siswa di SMP N 2 

Kepenuhan. Setiap pernyataan disediakan tiga buah alternatif jawaban 

yaitu Sering dengan bobot 3, Kadang-kadang dengan bobot 2 dan Tidak 

pernah dengan bobot 1.
47

 

2. Observasi  

Observasi merupakan metode atau cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
48 

Teknik 

ini penulis gunakan pada saat studi pendahuluan dan digunakan untuk 

mengetahui data tentang kedaaan lokasi penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan 

masalah penelitian.Hal ini dilakukan sebagai teknik pelengkap guna 
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mendapatkan data yang diperlukan seperti profil sekolah, keadaan guru, 

keadaan siswa maupun sarana prasarana dan sebagainya. 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang 

profesionalits guru pendidikan agama Islam, data yang terkumpul dianalisis 

secara deskriptif kuantitatif dengan persentase, rumusnya adalah: 

P=
 

 
 × 100% 

Keterangan: 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Jumlah frekuensi responden 

P = Persentase akhir.  

Skor persentase akhir inilah yang menentukan baik atau tidak baiknya 

profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam, dengan kriteria atau patokan 

sebagai berikut: 

81% - 100% dikategorikan sangat baik 

61% - 80% dikategorikan baik 

41% - 60% dikategorikan cukup baik 

21% - 40% dikategorikan tidak baik 

0% - 20% dikategorikan sangat tidak baik.49 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam terhadap motivasi 

belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kepenuhan Kabupaten 
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Rokan Hulu, penulis menggunakan rumus “Product Moment”karena kedua 

variabelnya berskala interval dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

rxy = Angka Indeks Korelasi “r” Product moment 

N  = Sampel  

ΣXY  = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

ΣX      = Jumlah seluruh skor X  

ΣY      = Jumlah seluruh skor Y 

Dipilihnya teknik korelasi Product Moment, karena kedua data sama-

sama berskala interval. Dalam pelaksanaannya, ketika memproses data, penulis 

menggunakan bantuan perangkat computer dengan program SPSS (Statistical 

Program Society Science) versi 17.0 for windows. 

 


