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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.   Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan mulai bulan April s/d Mei 2017. Penelitian ini 

berlokasi di SMK Taruna Satria Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas 

pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti dilokasi ini. Selain dari 

itu, dari segi pertimbangan waktu dan biaya, lokasi penelitian ini dapat 

penulis jangkau sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dilokasi 

tersebut. 

B.   Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Taruna Satria 

Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

pengaruh kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Taruna Satria Pekanbaru.  

C.   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan Sampel 

adalah bagian atau waktu yang diteliti.
47

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa di Sekolah Kejuruan Taruna Satrian Pekanbaru yang berjumlah 

416 siswa yang terdiri 19 kelas.  

Karena jumlah siswa tersebar dalam 19 kelas dan jumlahnya cukup 

banyak maka sampel yang diteliti dalam penelitian ini ditetapkan 15 % yaitu 

                                                             
47 Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta,2010,h.173-174 
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62 siswa dengan teknik penarikan sampel Stratified random sampling. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel III.1 

Populasi dan Sampel 

No Kelas Jumlah siswa Sampel 15 % 

1 X 155  23 siswa 

2 X I 157 23 siswa 

3          XII    104   16 siswa 

Jumlah   416 62 Iswa 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik yaitu: 

1. Angket 

Angket  yaitu mengajukan pertayaan secara tertulis kepada respoden, 

dengan menggunakan angket ini, penulis ingin memperoleh data dari siswa 

mengenai kepribadian guru dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Semua pernyataan dalam angket disajikan 

dalam bentuk skala Richter yang di sesuaikan dengan pernyataan tertutup, 

artinya tidak diberikan nilai kepada Responden atas pilihan jawabannya 

seperti berikut: 
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(SL) Selalu                          : Skor 4 

(SR) Sering                          : Skor 3 

(KD) Kadang-Kadang         : Skor 2 

(JR) Jarang                           : Skor 1 

2. Dokumentasi 

 Yaitu dengan mencari informasi mengenai profil sekolah serta untuk 

memperoleh data atau informasi tentang keadaan sekolah, baik jumlah 

siswa, keadaan guru atau tenaga kependidikan, maupun sarana dan 

prasarana yang menunjang pelaksanaan pembelajaran di SMK Taruna 

Satria Pekanbaru. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan menurut 

kelompoknya kemudian dibatasi untuk memperoleh kesimpulan. Dalam 

rangka menganalisis data untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan 

kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria 

Pekanbaru. 

Untuk mengalisa data ini penulis menggunakan teknik deskriftif 

kuantitatif dengan persentase. Rumus yang digunakan adalah: 

      P = FX100 % 

            N 
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Keterangan: 

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Jumlah frekuensi/banyak individu.
48

 

Untuk mengetahui kriteria penilaian tentang pengaruh kepribadian 

guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru. Maka 

dilakukan pengelompokan atas lima kriteria penilaian yaitu: 

a) Persentase antara  81 %-100% kategori “Sangat Baik” 

b) Persentase antara  61%-80% kategori “Baik” 

c) Persentase antara  41%-60% kategori “Cukup Baik” 

d) Persentase antara  21%-40% kategori “Kurang Baik” 

e) Persentase antara  0%-20% kategori “Tidak Baik” 

Untuk mengetahui  pengaruh kepribadian guru terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam , maka penulis 

menggunakan teknik analisa data dengan bantuan menggunakan perangkat 

computer melalui program SPSS (statistical product and Service Solutions) 

49
dengan langkah pertama uji linear atau uji F selanjutnya uji regresi dan 

dikorelasikan dengan rumus korelasi product moment. 

 

                                                             
48

 Annas Sujiono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, 

h 43. 
49 Hartono, 2008, SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian, Yogyakarta: 

LSFK2P, h.2. 
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Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien korelasi Product 

Moment adalah 

𝑟𝑥𝑦 =
N∑XY−(∑X)(∑Y)

√[N∑X2−(∑X)2][𝑁.∑𝑌2−(∑𝑌)2]

50
 

Keterangan: 

 r       =  Angka indeks korelasi product moment 

N      =  Sampel 

XY   =  Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

X      =  Jumlah skor X 

Y      =  jumlah seluruh skor Y 

Selanjutnya menafsirkan besarnya koefisien  korelasi berdasarkan 

kriteria sebagai berikut: 

Antara 0,00 - 0,20 : pengaruh dianggap tidak ada 

Antara 0,21 - 0,40  : pengaruh ada tapi rendah 

Antara 0,71 - 0, 90 : pengaruh cukup atau sedang 

Antara 0,71 - 0,90  : pengaruh tinggi
51

 

Antara 0,91 - 1,00  : pengaruh sangat tinggi 

 

 

 

 

                                                             
50Hartono, 2008, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Belajar, h.84  
51Ibid, h.87 


