
84  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif, jenis penelitiannya adalah lapanga (feeld reseacth). Dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas.1 Model pendekatan ini merupakan upaya untuk memahami suatu masalah secara mendalam yang menjadi fokus penelitian. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data kuantitatif, yang berasal dari sumber data tertulis dan tidak tertulis. Data tidak tertulis diperoleh dari pengamatan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, penyebaran angket 100 (seratus) orang siswa. Sumber dipilih melalui teknik purposive sampling, digunakan karena dilihat dari segi obyek yang dipilih.2 Sedangkan data pendukung diperoleh melalui analisis teks berupa sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari buku-buku,. Hal ini dilakukan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan dalam menganalisis data untuk menemukan fokus penelitian. 
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 1. Lokasi Penelitian Lokasi yang akan penulis teliti ialah di SMKN Kota Batam.                                                            1.Robert K. Yin, Studi Kasus Desai dan Metode, Ter. M. Djauji Mudzakir (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 4. 2.Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998) hlm.224.  



85  2. Waktu Peneliatian  Waktu Penelitian akan dimulai dari tgl 6 bulan Noember 2017 sampai tgl 12 bulan Februari 2018 saat penulis memberikan surat ijin penelitian kepada pihaka SMKN Kota Batam. 
C. Subjek dan Objek Penelitian 1. Subjek Penelitian Adapun yang menjadi Subyek penelitian ini adalah Siswa SMK N  Kota Batam. 2. Objek Penelitian Dalam pengambilan Objek pada penulisan ini maka penulis mengambil Pengaruh Penggunaan Tekhnologi Semard Hepone Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Siswa di SMK N  Kota Batam. 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 1. Populasi adalah yaitu obyek yang akan diteliti sebayak 600 siswa sedangkan sampela dalah 90 siswa bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. 2. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dalah  Siswa SMK N Batam sebanyak 20% dari 600 siswa. Maka dengan demikian penulis mengambil sampelnya 90 responden dari jumlah keseluruhan. 3 3. Sampel menurut Sugiyono adalah bagian dari jumlahdan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.4 Arikunto menyatakan bahwa sampel adalah sebagian                                                            3. SuharsimiArikunto, Ibid,  hlm.107 4. Sugiyono,MetodePenelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B,Bandung:AlfaBeta,2011,hlm 40 



86  atau wakil populasi yang diteliti.5Teknik Sampling menurut Arikunto adalah cara pengambilan sampel.6 Sugiyono Menjelaskan bahwa teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampelyangakan digunakan dalampenelitian.20 4. Pengambilan sampel tersebut berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa “apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sedangkan jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-15 dan atau 20-25 % atau lebih”.7 5. Agar representatif dalam pengambilan sampel digunakan tehnik random sampling, yaitu pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu, artinya individu dalam populasinya baik secara sendirisendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel..8 
E. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi Angket./Kuesioner yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan (kuesioner) kepada Siswa SMK N Kota Batam yang menjadi responden. Dalam hal ini penulis menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

multiple choice dan bersifat langsung. 
F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data                                                            5. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta,2008, hlm 104. 6. S uharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka  Cipta, 2008, hlm 106  7 SuharsimiArikunto, Ibid,  hlm.107 8 SutrisnoHadi, Metodologi Research, Ibid., hlm.75 



87  Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan rumusan Regresi Linier. a. Analisis Pendahuluan  Pada tahap ini dilakukan penilaian hasil angket tentang Pengaruh Penggunaan  Smartphone Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Siswa di SMK N  Kota Batam yang diperoleh selama penelitian, yaitu pemberian bobot nilai pada setiap pilihan jawaban dari responden, yakni dengan mengubah data bersifat kualitatif  menjadi kuantitatif dengan kriteria sebagai berikut:  Untuk jawaban A dengan skor nilai 4  Untuk jawaban B dengan skor nilai 3  Untuk jawaban C dengan skor nilai 2  Untuk jawaban D dengan skor nilai 1 b. Analisis Korelasi  Analisis ini digunakan untuk menghitung hubungan antara data tentang variabel Pengaruh PenggunaanTeknologi  Smartphone dan Minat Belajar terhadap prestasi belajar Siswa SMK N 4 Kota Batam. Analisis ini menggunakan rumus “korelasi product moment” sebagai berikut: r = ∑���	�∑���∑	�
��∑��	�∑�
���∑��	�∑	
�� ket: r  = NilaiKorelasi N  = JumlahSubjek 600 



88  ∑X = HasilPenjumlahanVariabel X ∑Y = HasilPenjumlahanvariabel Y ∑X = HasilPerkaliandaripenjumlahankeseluruhanvariabel X ∑Y = HasilPerkaliandaripenjumlahankeseluruhanvariabel Y ∑XY = HasilPerkalianantaravariabel X danvariabel Y Apabiladiperolehangkapositif, maka korelasinya adalah positif. Apabila diperoleh angka negatif, maka korelasinya adalah negatif. Apabila antara X dan Y terdapat hubungan linier sebesar r, maka koofisien determinasi X dan Y diinterprestasikan sebagai prosentase perubahan variabel Y yang dijelaskan oleh variabel X.9       
Interprestasi Nilai r 

Besarnyanilai r Interprestasi Antara 0,800 sampaidengan 1,00 Tinggi Antara 0,600 sampaidengan 0,800 Cukup Antara 0,400 sampaidengan 0,600 Agakrendah                                                            9. Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan,Ibid., hlm 22-23. 



89  Antara 0,200 sampaidengan 0,400 Rendah Antara 0,000 sampaidengan 0,200 Sangatrendah (tidakberkorelasi)  


