
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Dan penelitian ini di laksanakan sejak bulan Juli

sampai  Oktober 2013.

B. Subjek dan Objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP N 3 Rumbio Jaya  Kabupaten

Kampar . Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah “pengaruh

kewibawaan guru terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajara pendidikan

agama islam di SMP N 3 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sugiyono mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya1.

Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa

SMP N 3 Rumbio Jaya kelas VIII yang berjumlah 114 orang.

b. Sampel

1 Sugiyono, “Metode Penelitian Administrasi”. (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 90



Menurut  Riduwan Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang

diteliti.2 Maka untuk menentukan sampel penelitian ini maka peneliti menggunakan

tekhnik purposive sampling, yaitu mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu .

Untuk keperluan tersebut peneliti mempergunakan rumus dari Taro Yamane dalam

Riduwan.3 Dalam rumus yang dikemukakan riduwan dalam pengambilan sampel

hendaknaya di lakukan dengan menggunakan rumus:

n =      N

N. d² + 1

n = Sampel

N = Populasi

d = Presisi yang ditetapkan

= 114
114 (0.1)² + 1

= 370
114 (0.01) + 1

=     114
2,14

= 53,2 dibulatkan menjadi 53

Jadi sampel penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 53

orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

2 Riduwan, “Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula” (Bandung:
Alfabeta, 2005), h. 11

3 Ibid, h. 35
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a. Angket, angket di lakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada siswa SMP N 3 Rumbio Jaya, untuk memperoleh

data tentang kewibawaan guru.

Pernyataan

1) Selalu (S) diberi skor 4

2) Sering (SR) diberi skor 3

3) Kadang-kadang (KD) diberi skor 2

4) Tidak Pernah (TP) diberi skor 1

b. Observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung

di lokasi penelitian dan dipergunakan untuk memperoleh data atau informasi

yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi, yaitu dengan mencari informasi mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan segala aktivitas siswa di sekolah, baik melalui guru, kepala

sekolah maupun melalui karyawan tata usaha di SMP N 3 Rumbio Jaya

Kabupaten Kampar Kabupaten Kampar. Seperti profil sekolah, keadaan guru,

keadaan siswa maupun  sarana dan prasarana sekolah.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis korelasi yang dipergunakan adalah Korelasi Product moment

yang dikemukakan oleh Pearson4. Teknik ini termasuk teknik statistik parametrik yang

menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Misalnya data dipilih

secara purposive dan datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola

linier dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama. Rumus Pearson:

4 Riduwan, Op Cit, h. 138.
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keterangan:

rxy = Angka Indeks Korelasi “r” Product moment

n =  Sampel

ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y

ΣX = Jumlah seluruh skor X

ΣY = Jumlah seluruh skor Y

Pada langkah  terakhir pengolahan data adalah menguji keberartian koofisien

korelasi (tingkat signifikansi) dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

t = nilai t yang dicari

r2 =  koofisien korelasi

n = banyaknya data

Selanjutnya t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel dengan dk n – 2 pada

taraf atau tingkat kepercayaan yang dipilih, dalam hal ini adalah 95 %. Apabila t
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hitung  t tabel, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima atau dengan kata lain

hipotesis nol ditolak.5

5 Sugiyono, Op cit, h.185


