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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2015 sampai

dengan 20 April 2015 yang berlokasi di SMP IT Az-Zuhra Islamic School

dijalan ketitiran (Garuda Sakti) Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian ini

dikarenakan bahwa masalah yang akan peneliti lakukan tersedia di lokasi

tersebut dan jarak tempat penelitian mudah dijangkau oleh peneliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa SMP IT Az-Zuhra Islamic School

Pekanbaru tahun pelajaran 2014/2015. Sedangkan objek penelitian ini adalah

gaya mengajar guru Pendidikan Agama Islam(variabel X) dan motivasi

belajar siswa (variabel Y).

C. Populasi  dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII dan VIII

yang berjumlah 175 siswa di SMP IT Az-Zuhra Islamic School Pekanbaru.

Siswa kelas IX akan mengikuti ujian sekolah sehingga penulis tidak

mengambil sampel dari siswa kelas IX. Untuk populasi kurang dari 100

diambil semuanya jika subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil

sampel antara 10-15 % atau 20-25%.42 Untuk mengambil sampel penulis

42 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h. 134

31



32

menggunakan teknik Simple random sampling.43 Yaitu dimana semua

populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Penulis

mengambil 25% dari jumlah populasi, jadi sampel penelitian ini berjumlah 44

orang siswa dan guru sebanyak 2 orang.

Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas VII dan VIII yang terdiri dari

kelas VII A sebanyak 26 orang, VII B sebanyak 27 orang, VII C 25 orang,

VIII A sebanyak 27 orang, VIII B sebanyak 26 orang, VIII C sebanyak 22

orang, VIII D sebanyak 22 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel III. 1
Proportionate Stratified Random Sampling

Kelas ∑ Populasi ∑ Sampel
VII A 26 26 × 25100 = 7
VII B 27 	27 × 25100 = 7
VII C 25 25 × 25100 = 6
VIII A 27 27 × 25100 = 7
VIII B 26 26 × 25100 = 7
VIII C 22 22 × 25100 = 5
VIII D 22 22 × 25100 = 5

JUMLAH 175 44

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam

penelitian ini adalah:

43Hidayat Syah, Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan
Verifikasi, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h. 137
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1. Angket

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan

secara tertulis kepada responden.44 Teknik angket ini digunakan dengan

cara menyebarkan daftar pertanyaan  kepada siswa untuk mengumpulkan

data tentang gaya mengajar guru pendidikan agama islam dan data tentang

motivasi belajar siswa. Angket disusun dengan menggunakan skala Likert.

Setiap pernyataan telah disediakan lima alternatif jawaban. Untuk

kepentingan analisis, setiap alternatif jawaban diberi skor atau bobot. yaitu

sebagai berikut:

a. Selalu : diberi skor 5

b. Sering : diberi skor 4

c. Kadang-kadang : diberi skor 3

d. Jarang : diberi skor 2

e. Tidakpernah : diberi skor 145

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan angket yang disusun

dengan skala Likert menghasilkan data interval.46 Oleh karena data gaya

mengajar guru sdan data motivasi belajar siswa kedua-keduanya

dikumpulkan melalui angket, maka kedua data tersebut sama-sama data

yang berskala interval.

44Amri Darwis, Metode Penelitian, (Pekanabaru: Suska Press), h.47
45Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012),

h.149
46Sugiyono, Metode Penelitian Kuanltitatif  Kualitatif dan R&D, (Alfabeta, Bandung,

2014), h. 134
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f. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.47 Adapun observasi ini

digunakan penulis untuk mengumpulkan data pada studi pendahuluan

tentang gaya mengajar guru dan data Motivasi belajar siswa.

g. Dokumentasi

Yaitu dengan mencari informasi mengenai profil sekolah serta

untuk memperoleh data atau informasi tentang keadaan sekolah, baik

jumlah siswa, keadaan guru atau tenaga kependidikan, maupun sarana dan

prasarana yang menunjang pelaksanaan pembelajaran di SMP IT Az-

Zuhra Islamic School Pekanbaru.

E. Teknik Analisis Data

Oleh karena penelitian  ini menggunakan pendekatan  kuantitatif, maka

setelah data terkumpulakan dianalisis dengan menggunakan pendekatan

kuantitatif pula. Untuk mengetahui persepsi siswa tentang gaya mengajar guru

pendidikan agama islam dan tentang motivasi belajar siswa, data akan

dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan rumus:

P =
N

F
x 100%

Keterangan:

P : Angka Persentase

F : Frekuensi yang dicari

47Riduwan,Op. Cit, h. 30
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N : Jumlah Frekuensi/banyaknya individu.48

Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapitulasi dan diberi

kriteria sebagai berikut:

81%-100% Sangat Baik

61%-80% Baik

41%-60% Cukup Baik

21%-40% Kurang Baik

0%-20% Tidak Baik49

Sedangkan untuk mengetahui korelasi gaya mengajar guru terhadap

motivasi  belajar siswa, data akan dianalisis secara statistic yakni

menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan rumus:50

rxy =
– ( )2− 2 	{ 2− ( )2	}

Keterangan:

= Angka indeks “r” Product Moment antara variabel X dan Y

X = Jumlah skor x

Y = Jumlah skor y∑ = Jumlah hasil perkalian skor x dan y

N = Banyaknya jumlah sampel yang diteliti

Untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya mengajar guru terhadap

motivai belajar siswa, digunakan Koefesien determinasi dengan rumus:

KD= 2x 100%

Keterangan:

48Anas Sudijono, Pengantar Statistika Pendidikan , (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 40
49Riduwan, Op.Cit., h. 15
50Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2008)h. 84
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KD = Koefisien Determinasi2 = Nilai Koefisien Korelasi51

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka menggunakan

dengan bantuan program SPSS 16.0 For Windows.

51Riduwan, Op.Cit., h. 224


