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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember

tahun 2013 di Madrasah Tsanawiyah Sawah Kecamatan Kampar Utara. Yang

berlokasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Air Tiris kabupaten

Kampar.

B. Subjek  dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah

Sawah Kecamatan Kampar Utara.

Sedangkan objeknya adalah Pengaruh kompetensi paedagogik guru

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

di Madrasah Tsanawiyah Sawah Kecamatan Kampar Utara.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa kelas VIII di Madrasah

Tsanawiyah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara.

b. Sampel

Pada pengambilan sampel peneliti menggunakan sampel random

atau sampel acak. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suharsimi

Arikunto, yaitu apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil
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semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi

jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil diantara 10-15% atau 20-25%

atau lebih.1

Dari pernyataan inilah yang mendasari peneliti menetapkan

pengambilan sampel 10% dari jumlah populasi karena menimbang

kemampuan peneliti dari segi waktu dan tenaga. Dari 220 jumlah siswa

peneliti menggunakan 50 sampel dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan maka penulis menggunakan

teknik pengumpulan data  sebagai berikut:

a) Angket

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket.

Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pengaruh

kompetensi paedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islamberdasarkan penilaian siswa, dan mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dimaksud adalah mata pelajaran

yang mencakup Aqidah Akhlak, SKI, Al-Qur’an Hadist, Fiqihdi Madrasah

Tsanawiyah Sawah Kecamatan Kampar Utara.

Semua pernyataan dalam angket disajikan dalam bentuk skala

Likert yang disesuaikan dengan pernyataan dan ditambah dengan

1 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  Jakarta : Rineka
Cipta, 2009.  h. 134
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pernyataan tertutup, artinya diberikan kepada responden untuk  untuk

menjawab seperti berikut:

a. Selalu (SL) diberi  skor 4

b. Sering (SR) diberi  skor 3

c. Kadang-kadang (KD) diberi  skor 2

d. Tidak pernah (TP) diberi  skor 1

b) Dokumentasi

Tekhnik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, Transkip, Buku, Surat kabar, Majalah,

Prasasti, Notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.2

Tekhnik ini dilakukan guna memperoleh informasi yang dapat

memperkuat penelitian, seperti keadaan guru, siswa maupun sarana dan

prasarana.

Selain itu, tekhnik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi

data-data pokok mengenai prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam yang dilihat dari nilai ulangan.

1. Sangat tinggi 90-100

2. Tinggi 80-89

3. Sedang/cukup 70-79

4. Rendah 60-69

5. Rendah sekali 0-59

2 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta,
Rieneka Cipta, h.231
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C. Teknik Analisis Data

Menganalisis suatu tindakan yang signifikan dalam analisis statistik,

maka data yang digunakan adalah data interval. Data tentang kompetensi

paedagogik Pendidikan Agama Islam merupakan data ordinal maka akan

diubah menjadi data interval. langkah-langkah untuk mengubah data ordinal

menjadi data interval, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Ti = 50 + 10( ) 41

Keterngannya:

Xi = Variabel data ordinal

X = Mean (rata-rata)

SD = Standar Deviasi

Selanjutnya untuk mengetahui  ada tidaknya pengaruh antara

kompetensi paedagogik guru terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam, maka data yang ada akan diolah dan dianalisa

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan teknik

analisa regresi linier dengan metode kuadrat terkecil.3

ý = a +Bx

Dimana:

ý = prestasi

α = Konstanta Inprestasi

b = Koefisien

X = Aktivitas pembelajaran

3 Hartono,2009, Statistic Untuk Penelitian, Jakarta: Pustaka Pelajar, h. 160
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α =

b =

Model regresi dapat dipakai untuk meramalkan kompetensi paedagogik

guru Pendidikan Agama Islam. hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencari

signifikan korelasi antara kedua variable bias menggunakan rumus  korelasi

Product Moment.4

r =

Keterangan :

r = Koefisien korelasi antara X dan Y

Σ Y = Jumlah nilai variabel Y (skor total)

Σ X = Jumlah nilai variabel X (skor item)

N = Jumlah responden

Σ Y2 = Jumlah skor kuadrat variabel Y

Σ X2 = Jumlah skor kuadrat variabel X

Σ XY = Jumlah perkalian antara skor variabel X dengan skor variabel

Y.

Selanjutnya untuk menginterprestasikan besarnya Koefisien Korelasi

dengan menggunakan tabel nilai “ r” product moment.

Df = N-nr

Dimana :

4 Ibid. hal. 84
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N = Umber of cases

nr = Banyaknya tabel yang dikorelasikan menghitung besarnya

sumbangan variable X terhadap variable Y dengan rumus:

KD = R2 X 100%

Dimana:

KD = Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu

R2 = R Squere

Dalam memproses data,  Penulis menggunakan bantu perangkat

computer melalui program SPSS (Statistical Package for the Social Science)

versi 16.0 for Windows.5

5 Hartono, 2008, Analisa Data Statistic Dan Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.
95


