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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2016-2017 

sejak bulan Januari sampai bulan Mei 2017. Akan tetapi penulis telah 

melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu. Penelitian ini di laksanakan di 

SMA Nurul Falah Pekanbaru. Dipilihnya SMA Nurul Falah Pekanbaru, karena 

masalah yang akan diteliti ada ditempat ini dan terjangkau oleh penulis untuk 

melakukan penelitian. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa. Sedangkan objek dari 

penelitian ini adalah pengaruh persepsi siswa tentang kedisiplinan guru 

Pendidikan Agama Islam terhadap prestasi belajar siswa di Sekolah Menengah 

Atas Nurul Falah Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitan. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X sampai XII, di Sekolah Menengah Atas Nurul 

Falah Pekanbaru yang berjumlah 204 siswa. Menurut Suharsimi Arikunto, 

bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya 

besar maka dapat diambil antara 10- 15% atau 20 - 25% atau 

lebih.
38

Mengingat jumlah populasi penelitiannya lebih dari 100 maka sampel 
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yang diambil dalam penelitiannya ini hanya 50% dengan pertimbangan karena 

kelas XII persiapan UN, maka dalam penelitian ini difokuskan pada kelas X 

dan XI dengan jumlah 133 sehingga sampelnya hanya berjumlah 66. Adapun 

cara pengambilan sampel penelitian ini penulis menggunakan teknik 

Purposive Random Sampling. 

No Kelas Jumlah Sampel 50% 

1 X MIA 29 15 

2 X IIS 1 25 12 

3 X IIS 2 23 11 

4 XI MIA 30 15 

5 XI IIS 26 13 

Jumlah 133 66 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik: 

a. Observasi 

Teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data 

awal pada saat studi pendahuluan dan data terkait keadaan lokasi 

penelitian.  

b. Angket 

Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal 

yang ingin diketahui. Metode ini di gunakan untuk memperoleh data dan 

informasi tentang kedisiplinan guru Pendidikan Agama Islam dan prestasi 

belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru. 

 



 
 
 

36 
 

c. Dokumentasi 

Teknik  ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis 

sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data prestasi belajar siswa yaitu nilai 

semester genap, dan data tentang sekolah, kepala sekolah dan guru-guru 

Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan. Apakah dalam hipotesis tersebut ada atau tidak pengaruh antara 

variabel ( X ) Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kedisiplinan Guru Pendidikan 

Agama Islam dengan variabel (Y) Prestasi Belajar, maka data yang terkumpul 

dianalisis melalui teknik “Teknik Korelasi Product Moment”, dengan rumus 

sebagai berikut: 

     

Keterangan : 

 r xy = Angka Index korelasi “r” product moment 

 N = Sampel (Number of class) 

 ∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

 ∑X = Jumlah seluruh skor X 

∑Y = Jumlah seluruh skor Y 
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Dalam memproses data, penulis menggunakan bantuan perangkat 

computer melalui program SPSS (Statistical Program Society Science) versi 

16,0 for windows.
39

 SPSS merupakan salah satu paket program komputer 

yang digunakan dalam mengelola data statistik. Untuk mengetahui masuk 

dimana kategori kedisiplinan guru, maka digunakan rentang persentase 

sebagai berikut: 

81%-100%  = Sangat Baik 

61-80%  = Baik 

41%-60%  = Cukup Baik 

21%-40%  = Tidak Baik 

0%-20%  = Sangat Tidak Baik
40
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