
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai dari tanggal 25 Januari sampai 26 Maret 2014,

sedangkan tempat penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6

Tambang Kabupaten Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam dan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Tambang

Kabupaten Kampar. Adapun objek penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan

tindakan preventif dalam pengelolaan kelas terhadap efektivitas pembelajaran

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 6 Tambang Kabupaten Kampar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam yang berjumlah 2 orang dan siswa kelas VII yang berjumlah 22

orang, kelas VIII berjumlah 36 orang dan kelas IX berjumlah 29 orang.

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih

baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.1

1Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:
Rineka Cipta, h. 246.
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Berdasarkan pernyataan Suharsimi Arikunto tersebut, Mengingat

jumlah populasi guru hanya 2 orang dan populasi siswa keseluruhannya hanya

87 orang, maka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini

tidak menggunakan sampel karena subjeknya kurang dari 100.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Angket, yaitu berisi pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden

(siswa) dengan tujuan mendapatkan data tentang pelaksanaan tindakan

preventif oleh guru dan aktivitas belajar siswa

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tentang profil sekolah melalui

karyawan tata usaha

3. Observasi, yakni melakukan pengamatan langsung kepada guru mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan siswa di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 6 Tambang Kabupaten Kampar terkait dengan pelaksanaan

tindakan preventif. Hal ini dilakukan pada tahap awal penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Teknik ini menggunakan korelasi Product Moment, karena bersifat

interval untuk variabel X (Keterampilan Variasi) dan variabel Y (aktivitas

belajar).



Oleh karena itu teknik pengolahan data yang sesuai adalah teknik

korelasi Product Moment dengan menggunakan rumus2:

ᵪᵧ = ∑ − (∑ )(∑ )∑ ² − (∑ )² . ∑ ² − (∑ )²
Keterangan:

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

ΣΧΥ = Jumlah hasil perkalian x dan y

N = Banyaknya jumlah sampel yang diteliti

Untuk mengetahui besarnya pengaruh x (pelaksanaan tindakan

preventif) y (aktivitas belajar siswa) dilanjutkan dengan analisis koefisien

diterminasi dengan rumus:

KD=  rxy2 x 100%

Untuk memudahkan penulis dalam mengolah data, maka penulis

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows.

2 Hartono, 2008, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Pelajar, h. 119.


