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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini rencana akan dilaksanakan pada bulan Maret-April 2013.

Sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di SMPN 6 Kerinci Kanan,

Kabupaten Siak.

B. Subjek dan Objek Penelitian.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa/I di

SMPN 6 Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Sedangkan yang menjadi objek

dalam penelitian ini adalah Pengaruh Mengulang Pelajaran Terhadap Prestasi

Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa/I di SMPN 6

Kerinci Kanan, Kabupaten Siak yang berjumlah 128 siswa. Dalam

menentukan sample penelitian ini, penulis menggunakan tekhnik purporsive

Sampling yaitu tekhnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.32

Sehubungan dengan banyaknya jumlah populasi siswa, maka atas

pertimbangan waktu, biaya serta kemampuan, maka penelitian ini hanya

mengambil sampel siswa kelas VIII SMPN 6 Kerinci Kanan, Kabupaten Siak

yang berjumlah 20 siswa, sesuai dengan tekhnik pengambilan sampel yang

telah penulis paparkan di atas.

32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka
Cipta, 1998), h. 232
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D. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan

penelitian ini, maka penulis menggunakan tekhnik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan untuk

data penguat hasil dari angket. Tekhnik observasi digunakan untuk

mendapatkan data yang berhubungan dengan keaktifan siswa.

Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung.

2. Angket

Angket adalah pengumpulan data dengan tekhnik

menggunakan pertanyaan tertulis dan jawaban tertulis yang disebarkan

kepada seluruh responden.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

informasi yang mendalam, dan untuk mencari data tambahan tentang

pengulangan materi serta keaktifan siswa dalam pembelajaran.

Wawancara ini dilaksanakan terhadap guru mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam dan siswa kelas VIII SMPN 46 Siak, Desa Buatan Baru

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

E. Tekhnik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui angket dan observasi dianalisa dengan

menggunakan rumus Pearson Product Moment (PPM) yaitu untuk

memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel
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bebasnya adalah mengulang Pelajaran oleh siswa atau variabel X, sedangkan

variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa dalam pembelajaran atau

variabel Y.

Korelasi PPM dilambangkan dengan “r”, Bentuk rumus PPM yaitu :33

Tabel III. 1

Interpretasi koefisien korelasi nilai “r” yaitu :

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,8 - 1,000 Sangat Kuat

0,6 - 0,799 Kuat

0,4 - 0,599 Cukup Kuat

0,2 - 0,399 Rendah

0,0 - 0,199 Sangat Rendah

Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variable X

terhadap variabel Y  dapat ditentukan dengan rumus Koefisien Diterminan

sebagai berikut :34

33 Jonathan Sarwono, Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap untuk Belajar Komputasi

Statistik Menggunakan SPSS 16 (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009).
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KP : r²x100%

Keterangan :

KP : Nilai Koefisien Diterminan

r : Nilai Koefisien Korelasi

Pengujian lanjutan yaitu uji Signifikansi yang berfungsi mencari

hubungan variabel X terhadap variabel Y, maka hasil korelasi PPM di atas

diuji dengan uji signifikansi dengan rumus T hitung, yaitu :

2r1

2nr
hitung

t





Keterangan :

thitung : nilai t

r : nilai koefisien korelasi

n : jumlah sampel

Sebelum menghitung atau menganalisis data penelitian yang telah

dikumpulkan, yaitu untuk mencari nilai koefisien korelasi, uji signifikansi, dan

koefisien diterminan, data-data yang sudah ada terlebih dahulu direkapitulasi

baik data variabel X maupun variabel Y ke dalam sebuah tabel. Dalam tabel

tersebut sudah ada nilai dari X, Y, X2, Y2, dan nilai XY.

F. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

34 Muhammad Nisfiannoor, Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial (Jakarta:

Penerbit Salemba Humanika, 2009)
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a. Mengulang pelajaran mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam

pembelajaran

b. Tingkat prestasi belajar siswa dalam pembelajaran

2. Hipotesis Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara mengulang pelajaran

terhadap prestasi belajar siswa Pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMPN 6 Kerinci KananKabupaten Siak.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara mengulang pelajaran

terhadap prestasi belajar siswa Pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMPN 6 Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.


