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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Waktu penelitian dilakukan dari bulan September 2016 sampai dengan 

Desember 2016. Sedangkan Lokasi penelitian ini bertempat di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan, Jl. Pasar Darat 

Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan 

Hilir. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VII dan VIII yang  

ada di Sekolah Menengah pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan 

Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah 

hubungan keterampilan guru dalam pengelolaan kelas dengan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir? 

 

C. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII dan VIII 

SMP Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan yang berjumlah 252 siswa. 

Menurut Suharsimi Arikunto jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya 

diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat 
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diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.
54

 Mengingat populasi besar maka 

penulis mengambil sampel sebesar 25% atau 63 orang. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik Stratified 

proportional random sampling. yaitu setiap sampel dimulai dari kelas VII dan 

VIII secara proporsional. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket (Quesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
55

 Angket disebarkan kepada 

siswa kelas VII dan VIII yang menjadi responden dalam penelitian ini 

untuk mendapatkan data tentang keterampilan guru dalam pengelolaan 

kelas dan data tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam. Penilaian jawaban angket variabel X 

(keterampilan guru dalam pengelolaan kelas) dan variabel Y (motivasi 

belajar) menggunakan Skala Likert, Jawaban setip item instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif  yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

a. Selalu (4) 

b. Sering (3) 

c. Jarang (2) 

d. Tidak pernah (1) 

                                                           
54

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 2006),  h. 134 
55

Ibid,  h. 194  
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah 

berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, keadaan guru,  siswa  serta 

sarana dan prasarana sekolah. 

 

A. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh maka akan dianalisis secara kuantitatif dengan 

teknik korelasi. Korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment , 

dengan rumus: 

     =   
     (  )(  )

√ (     (  )  ]        –(  )   ]
 

Keterangan : 

    : Adalah angka indek korelasi “r” product moment 

       : Adalah jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

       : Adalah jumlah skor X 

       :Adalah jumlah skor Y 

N : Adalah Responden
56

 

Setelah mendapakan hasil dari rumus korelasi product moment diatas 

untuk dapat memberikan interpretasi, maka dalam hal ini ada 2 macam cara 

yang dapat ditempuh dalam menginterpretasi data yang diperoleh, 

                                                           
56

Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 77 
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sebagaimana Anas Sudijono dalam bukunya yang berjudul ”Pengantar 

Statistik Pendidikan”, yaitu: 

a. Memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi dengan cara 

kasar atau sederhana. Pada umumnya dipergunakan pedoman sebagai 

berikut: 

TABEL III.1 

Nilai “r” Product Moment 

 

Besarnya “r” 

Product Moment 
Interpretasi 

0,00-0,20 Korelasi antara variabel x dan variabel y memang 

terdapat korelasi, akan  tetapi korelasi itu  sangat 

lemah atau rendah sehingga tidak ada korelasi 

0,20-0,40 Antara variabel x dan variabel y memang terdapat 

korelasi lemah atau  rendah 

0,40-0,70 Antara variabel x dan variabel y memang terdapat 

korelasi sedang atau cukup 

0,70-0,90 Antara variabel x dan variabel y memang terdapat 

Korelasi kuat atau tinggi 

0,90-1,00 Antara variabel x dan variabel y memang terdapat 

korelasi yang sangat kuat dan sangat tinggi 

 :. 

b. Memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi product moment 

dengan cara berkolerasi pada tabel nilai “r” product moment. 

Maka dengan ini langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) 

2) Menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang telah diajukan tadi 

dengan jalan membandingkan besarnya “r” yang telah diperoleh 

dalam proses perhitungan atau “r” observasi dengan besarnya “r” 

yang tercantum dalam tabel nilai “r” product moment (rt) dengan 
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terlebih dahulu mencari derajat bebasnya (db) atau degree of 

freeedom-nya (df) menggunakan rumus sebagai berikut:  

df= N-nr 

Ket:   

df :degree of freedom 

N  :number of cases 

Nr : banyaknya variabel yang dikorelasikan 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan bantuan 

perangkat komputer melalui program SPSS versi 20.0 for windows. 

 

 

 

 

 

 


