
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada semester akhir semester ganjil tahun ajaran 2011/2012.

Tempat penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 5 Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 5 Merbau. Sementara yang

menjadi objek penelitian ini adalah hubungan pemberian pekerjaan rumah/tugas dengan

keaktifan belajar siswa di rumah pada mata pelajaran Pendidikan Islam SMP Negeri 5

Merbau.

C. Populasi dan Sampel Penelitian.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.1 Populasi penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas VII, VIII dan IX di SMP Negeri 5 Merbau dengan jumlah 241 yang masing-

masing kelas terdiri atas 93 orang untuk kelas VII, 75 orang untuk kelas VIII, dan 73 orang

untuk kelas IX. Disini penulis mengambil sampel dengan jumlah 25% yaitu  sebanyak  60

(241 x 25 % = 60.25) orang, karena populasi dalam penelitian ini terdiri dari tiga golongan,

maka pengambilan sampel menggunakan teknik stratified random sampling.2 Karena populasi

berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Strata sampel penelitian ini ditentukan dengan

tingkat kelas. Dengan demikian sampel untuk setiap kelas harus proporsional sesuai dengan

populasi berdasarkan perhitungan dengan cara berikut:

1. Kelas VII = 93/241 x 60 = 23.15

1Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Jakarta: Gaung Persada, 2010,    h. 68
2Ibid., h.72



2. Kelas VIII = 75/241 x 60 = 18.67

3. Kelas IX  = 73/241 x 60 = 18.17

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 siswa dengan perincian sebagai

berikut:

Tabel III. 1. Populasi dan Sampel

No Kelas Populasi Sampel 25%
1.
2.
3.

VII
VIII
IX

93
75
73

23
19
18

Total 241 60

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden atau siswa yang dijadikan subjek

dalam penelitian ini. Angket yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari angket

tentang pemberian tugas/pekerjaan rumah dan angket tentang keaktifan siswa belajar di

rumah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan siswa dan guru,

serta data mengenai keadaan sekolah yang diperoleh dari dokumentasi sekolah. Hal ini

sesuai dengan menurut Suharsimi yang menyatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik

yang digunakan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. 3.

E. Teknik Analisis Data

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h.
231



Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui hubungan

antara pemberian pekerjaan rumah/tugas dengan keaktifan siswa belajar di rumah pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 5 Merbau adalah dengan rumus korelasi

product moment.

= ∑ − ∑ ∑∑ − ∑ ∑ − ∑
Keterangan:

= Angka indeks korelasi Product Moment

= Number of cases∑ = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y∑ = Jumlah seluruh skor X∑ = Jumlah seluruh skor Y.4

4Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009, h.  206


