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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan 9 Maret sampai 29 April 2019. Lokasi 

penelitian ini di Sekolah Menengah Atas 1 Kampar Timur yang beralamat di 

jl. Bangkinang Km. 39. 

 

B. Subjek dan objek penelitian 

Sebagai subjek penelitian ini guru dan siswa kelas X Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kampar Timur. objeknya pengaruh pelaksanaan metode 

artikulasi terhadap pemahaman siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi  

 Populasi merupakan keseluruhan (jumlah) subjek atau sumber data 

penelitian.
35

 Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur dengan jumlah 388 

siswa yang terdiri dari 11 kelas. 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
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mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu, sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatitif ( mewakili).
36

 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu, sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatitif ( mewakili).
37

Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive Sampling  yakni 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
38

 Penulis 

mengambil kelas X. karena, kelas X yang menggunakan Metode 

Artikulasi  sedangkan kelas XII tidak dapat diganggu dikarenakan 

persiapan Ujian Nasional. besarnya populasi siswa dan juga atas 

pertimbangan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel III. 1 

Jumlah Sampel Penelitian 

No. Kelas Jumlah siswa 

1. X IPS 1 34 

2. X IPS 2 34 

3. X IPS 3 34 

Jumlah siswa 102 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini dilakukan  dengan menggunakan 4 cara, yaitu 

pertama observasi,  angket, tes dan dokumentasi. 
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1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati dan diteliti.
39

 

Observasi ini merupakan sebagai studi pendahuluan. 

2. Angket 

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden.
40

 Teknik ini penulis gunakan 

untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan metode artikulasi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. Jenis angket yang 

penulis gunakan adalah angket tertutup dimana setiap item pertanyaan 

telah disediakan empat buah alternatif jawaban, yaitu SL (Selalu), SR 

(Sering), KD (Kadang-kadang), JR (Jarang ). Untuk kepentingan analisis, 

setiap alternatif jawaban diberi bobot sebagai berikut. 

Tabel III.2 

Skor Alternatif Jawaban Angket 

Alternatif jawaban Bobot  

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Jarang  1 
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3. Tes 

Peneliti memberikan tes berupa soal-soal obyektif. Tes obyektif 

adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untu 

mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
41

 

4. Dokumentasi  

 Teknik yang dilakukan  dengan mengumpulkan dan menganalisis 

sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.
42

 Yang 

berkaitan dengan profil sekolah, saran dan prasarana, kondisi guru, dan 

kondisi siswa. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik korelasi Product Moment.    

Teknik analisis korelasi yang di pergunakan dalam peneliti ini adalah 

korelasi product Moment yang dikemukakan oleh Pearson. Teknik ini 

termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan 

ratio dengan persyaratan tertentu.:
43
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 Keterangan: 

    = Angka indeks korelasi “r” Product moment 

n = Sampel 

Σ xy = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

Σx = Jumlah seluruh skor X 
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 Keterangan: 

    = Angka indeks korelasi “r” Product moment 

n = Sampel 

Σ xy = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

Σx = Jumlah seluruh skor X 

Σy  = Jumlah seluruh skor.
44
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