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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2014 M, dan bertempat di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Singingi, yang terletak di kelurahan Muara

Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Guru bidang studi

Pendidikan Agama Islam dan siswa, sedangkan yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah hubungan antara kompetensi guru dan prestasi belajar siswa

pada mata pelajaran PAI di SMPN 1 Singingi.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok subjek baik manusia, nilai tes, benda-

benda atau peristiwa.1 Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis

menentukan populasinya adalah guru yang mengajarkan mata pelajaran

Pendidikan Agaman Islam di SMP Negeri 1 Kecaamatan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi, serta seluruh siswa kelas IX di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Singingi kabupaten Kuantan

Singingi.

1 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, Bandung : Alfabeta, 2002, h. 112.
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2. Sampel

Mengingat penelitian ini adalah kompetensi guru Pendidikan

Agama Islam, maka penulis akan meneliti satu (1) orang guru PAI, dan

penulis menggunakan teknik NonProbability Sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Untuk pengambilan sampel dari siswa, maka penliti menggunakan

teknik Random Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang

memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk

dipilih menjadi anggota sampel.2 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil

sampel dari siswa kelas IX yang diketahui berjumlah 74 orang dari 3

kelas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka penulis akan

menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data.

Observasi bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat (non

partisipasi). Obaservasi ini ditujukan kepada guru Pendidikan Agama

Islam.

2 Amri Darwis dan Azwir Salam, Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam,
Pekanbaru: Suska Press, 2012, h. 45.
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2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan

masalah penelitian.3 Dokumentasi ini ditujukan kepada rapor, ujian mid

semester atau nilai harian siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini Dekriptif dan Kuantitatif yang meneliti dua variabel dengan

data berskala ordinal, dimana peneliti mengelompokkan sampel menjadi empat

kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup dan kurang. Maka dari itu penuling

menggunakan teknik analisis data untuk variabel X yaitu kompetensi profesional

guru dengan rumus :

Sedangkan untuk variabel Y yakni pada prestasi belajar siswa  peneliti

menggunakan rumus uji korelasi serial yaitu sebagai berikut :
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Keterangan:

serR = Koefisien Korelasi

Or = Ordinat yang Lebih Rendah
Ot = Ordinat yang lebih tinggi
M = Mean

totSD = Standar Deviasi Total

P = Proporsi Individu Dalam Golongan4

3 Ibid. hh. 52-53.
4 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2010, h. 129.


