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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 April - 17 Mei 2014 setelah

penulis mendapatkan surat izin riset dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Sekolah Menengah

Pertama 18 Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri

18 Pekanbaru. Adapun Objek penelitian ini adalah perbedaan kesiapan

belajar siswa antara dievaluasi dengan tes lisan dan tes tulisan pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

18 Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah

Menengah Pertama Negeri 18 Pekanbaru yang berjumlah 270 orang siswa

yang terdiri dari 7 lokal (VIII A – VIII G). Setiap lokal terdiri dari 38-39

orang siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan

teknik pengambilan sampel acak sederhana (Simple Random Sampling).

Sampel diambil dengan mengambil 10 siswa muslim secara acak dari setiap

lokal maka jumlah sampel ditetapkan sebanyak 70 0rang siswa muslim.



32

D. Teknik Pengumpulan data

a) Angket yaitu cara pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan

tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan

sebelumnya.1 Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada  siswa kelas

VIII semester II SMP Negeri 18 Pekanbaru untuk mendapatkan data

tentang kesiapan belajar.

b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pertemuan

langsung dengan sumber data2, yaitu mengemukakan pertanyaan

kepada guru mengenai kesiapan belajar siswa SMP Negeri 18

Pekanbaru yang dievaluasi dengan tes lisan dan tes tulisan.

c) Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal yang berupa

catatan, transkip, agenda dan sebagainya3 ditujukan untuk memperoleh

data langsung dari tempat penelitian, yaitu Sekolah Menengah Pertama

Negeri 18 Pekanbaru. Arsip dan dokumen dapat berupa keadaan guru,

sarana dan prasarana, jumlah siswa, laporan kegiatan guru, laporan

penilaian yang diterapkan oleh guru, laporan hasil belajar siswa dan

data yang relevan terhadap penelitian.4 Penulis memperoleh arsip dan

dokumen yang berkenaan dengan sekolah tersebut.

1 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2008), h. 30.

2 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), h. 229.

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 272.

4 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung:
Alfabeta, 2010), h. 31.
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E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan

“tes t”. Dimana “tes t” adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya perbedaaan yang signifikan (meyakinkan) dari

dua buah mean sampel dari dua variabel yang dikomparatifkan. Tes “t” yang

digunakan adalah tes “t” untuk sampel besar (≥ 30) yang tidak berkorelasi.

Rumus yang digunakan adalah:

to =

Keterangan: Mx = Mean variabel X
My = Mean variabel Y
SDx = Standar deviasi variabel X
SDy = Standar deviasi variabel Y5

Cara memberikan interpretasi terhadap to adalah dengan merumuskan

hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan ada perbedaan dan hipotesis nol

(H0) menyatakan tidak ada perbedaan. Setelah itu mencari df atau db, lalu

dengan besarnya df atau db tersebut berkonsultasi pada tabel nilai “t” hasilnya

disebut ttabel (tt). Selanjutnya bandingkan to dengan tt dengan ketentuan:

1. Bila to sama dengan atau lebih besar dari tt maka hipotesis nol (H0)

ditolak, yang berarti ada perbedaan yang signifikan.

2. Bila to lebih kecil dari tt maka hipotesis nol (H0) diterima, yang berarti

tidak ada perbedaan yang signifikan. 6

5 Hartono, 2007, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Zanafa, h. 207.
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6 Ibid., h. 179-180.


