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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap Tahun Ajaran 

2016/2017. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru, Provinsi Riau. Tempat penelitian ini beralamat di Jl. Bambu 

Kuning No. 28 Rejosari, Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini didasari atas 

persoalan-persoalan yang dikaji ada dilokasi ini, hal ini penulis temukan 

ketika masa PPL di SMAN 6 Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah persepsi siswa tentang kreativitas guru 

dalam penggunaan media pembelajaran dan minat belajar siswa pada bidang 

studi Pendidikan Agama Islam. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan jumlah (subjek) atau sumber data 

dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pekanbaru berjumlah 277 siswa yang terdiri 

dari 10 lokal. Menurut Suharsimi Arikunto, jika jumlah subjeknya besar, dapat 

diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
27

 Sehubungan dengan 

besarnya jumlah populasi siswa, maka atas pertimbangan waktu, biaya serta 
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kemampuan, maka peneliti mengambil penarikan sampel sebanyak 20% yakni 

sebanyak 55 siswa. Adapun jenis sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah simple area random sampling. Adapun tabel jumlah populasi dan 

sampel penelitian sebagai berikut: 

Tabel III.1 

POPULASI DAN SAMPEL 

No Kelas Populasi Sampel 

1 X IPA 1 32 6 

2 X IPA 2 29 6 

3 X IPA 3 29 6 

4 X IPA 4 26 5 

5 X IPA 5 24 5 

6 X IPA 6 33 7 

7 X IPS 1 25 5 

8 X IPS 2 26 5 

9 X IPS 3 26 5 

10 X IPS 4 27 5 

 Jumlah  277 55 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik observasi adalah suatu teknik yang digunakan penulis 

untuk melihat dan mengamati secara langsung. Teknik observasi penulis 

gunakan untuk memperoleh data awal pada studi pendahuluan dan juga 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan lokasi penelitian. 
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2. Angket  

Teknik angket ini digunakan dengan cara menyebarkan daftar 

pertanyaan  kepada siswa untuk mengumpulkan data tentang persepsi 

siswa tentang kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran dan 

minat belajar siswa. Angket disusun dengan menggunakan skala persepsi 

dan skala minat yang berpedoman kepada skala Likert. Setiap pernyataan 

telah disediakan empat alternatif jawaban. Untuk kepentingan analisis, 

setiap alternatif jawaban diberi skor atau bobot. Berikut penskoran atau 

pembobotan angket tersebut.  

Tabel III. 2 

SKOR ALTERNATIF  JAWABAN ANGKET 

3.  

No Alternatif Jawaban Skor 

1 Sangat setuju(SS) / Selalu (SL) 4 

2 Setuju(S) / Sering (SR) 3 

3 Tidak setuju(TS)/ Kadang-kadang (KD)  2 

4 Sangat Tidak setuju(STS) / Tidak Pernah (TP)  1 

 

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan angket yang disusun 

dengan skala Likert menghasilkan data interval.
28

 Oleh karena data persepsi 

siswa dan data minat belajar kedua-keduanya dikumpulkan melalui angket, maka 

kedua data tersebut sama-sama data yang berskala interval. 
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4. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data dan 

dokumen sekolah yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru, kemudian dokumentasi juga berguna untuk mengetahui sejarah 

sekolah, keadaan guru dan siswa serta sarana prasarana yang ada di 

sekolah tersebut. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang kreativitas guru 

dalam penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada 

bidang studi Pendidikan Agama Islam, maka data akan dianalisa secara 

korelasi. Oleh karena data persepsi siswa tentang kreativitas guru dalam 

penggunaan media pembelajaran berskala interval dan data minat belajar 

siswa juga berskala interval, maka rumus yang digunakan adalah rumus 

korelasi product moment. 

Teknik korelasi product moment digunakan apabila jenis data yang 

dikorelasikan adalah data interval dengan data interval, data ratio dengan data 

ratio, data ratio dengan data interval, data interval dengan data ratio.
29

Oleh 

karena kedua data yang penulis analisa sama-sama berskala interval, maka  

korelasi yang digunakan adalah korelasi product momentdengan rumus
30
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Keterangan: 

r = Angka Indeks Korelasi atau koefisien korelasi “r” Product moment 

N       =  Jumlah Sampel  

ΣXY  = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

ΣX      = Jumlah seluruh skor X 

 ΣY      = Jumlah seluruh skor Y 

 

 


