
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juli 2014. Lokasi

penelitian ini bertempat di SMK Taruna Pekanbaru Riau.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Siswa jurusan otomotif pada SMK Taruna

Pekanbaru, sedangkan objek penelitian ini adalah Kemampuan aspek kognitif

siswa dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Taruna

Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.1 Populasi dalam

penelitian adalah seluruh siswa jurusan otomotif pada sekolah SMK Taruna

Pekanbarumulai dari kelas X sampai XII yang berjumlah 230 siswa dengan

rata-rata perlokalnya 30 siswa.  Dari 230 siswa yang beragama Islam 136 siswa

dan non muslim  94 orang. Berhubung dengan keterbatasan waktu dan

pertimbangan lain penulis, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini

adalah siswa kelas X dan kelas XI jurusan otomotif. Siswa kelas X dan XI

terdiri dari 5  lokal  dengan total berjumlah 149 orang.Kelas X terdiri dari 2

1Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, PT.
Rineka Cipta, h. 173.

26



lokal kelas XI  3 lokal. Dari seluruh siswa kelas X dan  XI ini yang menjadi

Responden dalam penelitian ini  adalah siswa yang beragama Islam dengan

total berjumlah 86 siwa.Dalam hal ini sampel diambil dengan tehnik purposive

sampling. Purposive sampling  adalah tehnik sampling yang digunakan peneliti

jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya

atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun Tehnik Pengumpulan Data Dalam Penelitian adalah :

1. Tes, yaitu suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh

informasi tentangkemampuan aspek kognitif siswa dalam proses

pembelajaran pendidikan agama Islampada jurusan tehnik otomotif di kelas

X dan XI SMK Taruna Pekanbaru dan mengetahui keberhasilan peserta

didik dalam memahami suatu materi yang diberikan oleh pengajar.

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes obyektif bentuk

Multifle choice Item. Da1am tes  ini peserta didik diberi berupa obsen

jawaban. Untuk menyelesaikannya harus dipilih salah satu dari beberapa

kemungkinan jawaban yang telah di sediakan pada tiap-tiap butir soal yang

bersangkutan dengan materi yang sudah dipelajari.

2. Wawancara, langkah ini digunakan untuk mendapatkan data tentang

kemampuan aspek kognitif siswa dalam proses pembelajaran pendidikan

agama Islam di kelas X dan XI SMK Taruna Pekanbaru Jurusan Otomotif.

3. Dokumentasi langkah ini digunakan untuk mendapatkan data keadaan

sekolah, data ini didapatkan dari pihak sekolah baik kepala sekolah maupun

guru dan pegawai.



E. Tehnik Analisis Data

Mengingat  penelitian ini bersifat deskriftif, maka analisis data yang

digunakan adalah tehnik deskriftif kualitatif dengan persentase. Adapun

caranya adalah apabila datanya telah terkumpul, maka di kualifikasikan

menjadi dua kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif akan

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori

untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data yang ada yang bersifat

kuantitatif akan di analisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
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Keterangan:

P   : Angka persentase ( persentase aspek kognitif)

F   : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N   : Number of cases atau jumlah Frekuensi/ banyaknya individu2

Hasil persentase menguraikan tentang bagaimana kemampuan aspek

kognitif dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, maka dapat

diketahui berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

81% - 100% = Sangat Kuat

61% - 80% = Kuat

41% - 60% = Cukup

21% - 40% = Lemah

0% - 20% = Sangat Lemah3

2Anas Sudijono, 2009, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada , h.43.

3Riduan, 2012, Skala pengukuran Variabel– variabel Penelitian, Bandung, PT. Alfabeta,
h. 15.


