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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di SMANegeri 2 Tambang Kecamatan 

Tambang jalan Bupati Desa Kualu. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap TA. 2016/2017 pada bulan April-Mei 2017. 

B. Subjek dan objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa. Sedangkan objek penelitian ini 

adalah hubungan antara persepsi siswa tentang kepribadian guru PAI 

dengan akhlak siswa di SMANegeri 2 Tambang.  

C. Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tambangyang berjumlah 362 siswa, dikarenakan 

kelas XI sedang melakukan praktek dan kelas XII sedang mempersiapkan 

UN maka penulis mengambil hanya kelas X. Penarikan sampel dilakukan 

dengan teknikArea probability Sample. Teknik ini dilakukan dengan 

mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam 

populasi.
35

Adapun dalam pengambilan sampel penulis berpedoman pada 

pernyataan Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa “apabila subjek 

penelitian kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya, sehingga 

penelitiannya adalah penelitian populasi. Akan tetapi, bila  
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subjeknya lebih dari 100 orang, maka diperbolehkan untuk 

mengambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
36

 Dalam hal ini 

sampel yang diambil penulis terfokus hanya pada siswa kelas X yang 

berjumlah 10 lokal dengan mengambil sampel 15% dari jumlah populasi 

yakni sebanyak 54 siswa. 

TABEL III. I 

Populasi dan sampel 

Kelas Populasi Sampel 15% 

X1 36 5 

X2 36 5 

X3 36 5 

X4 36 5 

X5 36 5 

X6 36 5 

X7 36 6 

X8 36 6 

X9 37 6 

X10 37 6 

JUMLAH 362 54 

  Sumber Data Olahan 2017 

D. Teknik pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data serta menentukan isntrumen yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah: 

1. Observasi 

Teknik Observasi penulis gunakan untuk memperoleh data awal 

pada saat studi pendahuluan dan juga digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang keadaan lokasi penelitian. 
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2. Angket 

Angket adalah pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada 

seseorang (yang dalam hal ini disebut responden), dan cara menjawab 

juga dilakukan dengan tertulis.
37

 Angket yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup merupakan 

angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga 

responden tinggal memberikan tanda centang (√) pada kolom atau tepat 

yang sudah disediakan.
38

 

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi siswa tentang 

kepribadian guru Pendidikan Agama Islam dengan akhlak siswa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
39

 

Teknik dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data 

melalui analisis dokumen berupa penelaahan terhadap dokumen resmi 

kelembagaan, referensi-referensi yang memiliki hubungan dengan 

permasalahan penelitian. 
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E. Teknik Analisis Data 

Masalah pengumpulan data, yang harus dilakukan selanjutnya 

adalah meyajikan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun teknik 

analisis yang digunakan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat persepsi siswa tentang kepribadian 

guruPendidikan Agama Islam dan akhlak siswa digunakan rumus 

persentase sebagai berikut: 

P= 
𝑓

𝑁
 X 100% 

Keterangan: 

P  = Persentase yang dicari 

f    = frekuensi yang diperoleh 

N  = jumlah respon 

100%  = bilangan tetap 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi siswa 

tentang kepribadian guru PAI dan akhlak siswa digunakan rumus 

korelasi. Korelasi yang digunakan adalah korelasi Product 

Moment sebagai berikut:
40

 

rxy=
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

  𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)²  𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)² 
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Keterangan: 

r   = angka Indeks korelasi “r” product moment 

N  = Sampel 

∑XY  = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑  = Jumlah seluruh skor X 

∑Y  = jumlah seluruh skor Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


