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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanan selama pada semester ganjil tahun ajaran

2013-2014 terhitung sejak diterimanya proposal penelitian ini. Penelitian ini

dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Islam As-Shofa Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama

Islam dan siswa di SMP Islam As-Shofa Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi

Objek penelitian ini adalah pengaruh kompetensi kepribadian guru dan

tingkah laku Pendidikan Agama Islam siswa di SMP Islam As-Shofa

Kecamatan Tampan Pekanbaru.

C. Popolasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah Guru Pendidikan

Agama Islam di SMP Islam Ashofa Pekanbaru yang berjumlah 5 orang dan

seluruh siswa kelas VII dan VIII yang bejumlah 326 orang. Untuk

meningkatkan taraf kepercayaan pengambilan sampel yang diambil adalah 24

% dari jumlah populasi dengan mengunakan random sampling pada kelas,

jika dihitung 326
100

24
x , berdasarkan perhitungan tersebut maka penulis dapat

menetukan bahwa yang dijadikan sampel sebanyak 79 orang siswa.
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D. Tekhnik Pengumpulan Data

1. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi tentang kompetensi kepribadian

guru dan tingkah laku siswa.

Dari 2 variabel yang ada, maka dibuatlah angket untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh kompetensi kepribadian guru pendidikan agama

Islam terhadap tingkah laku siswa di SMP Islam As-Shofa Pekanbaru.

Dalam angket ini pada tiap item soal, menggunakan penilaian dengan skor

nilai.

Angket ini diberikan kepada siswa untuk memperoleh informasi

mengenai kompetensi kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa.

Angket dibuat dengan model skala Likert yang mempunyai empat

kemungkinan jawaban yang berjumlah genap ini dimaksud untuk

menghindari kecenderungan responden bersikap ragu-ragu dan tidak

mempunyai jawaban yang jelas.

2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengutip berbagai data melalui

catatan-catatan, laporan-laporan, kejadian masa lampau atau peraturan

instruksi dan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan

kegiatan yang ada di SMP Islam As-Shofa Pekanbaru.

3. Observasi

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula

pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek
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dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, mengobservasi dapat

dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan

pengecap.

Dengan menggunakan metode observasi ini peneliti dimungkinkan

dapat melakukan pencatatan dan pengamatan secara sistematis mengenai

gejala-gejala yang diteliti tanpa mengajukan pertanyaan. Metode observasi

dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran kompetensi

kepribadian guru pendidikan agama Islam dan memperhatikan tingkah laku

siswa serta kegiatan yang dilakukan di SMP Islam As-Shofa Pekanbaru.

4. Wawancara (interview)

Interview sering juga disebut dengan wawaancaara atau kuesioner lisan,

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh

informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai

keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang

murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu

Metode ini dilakukan kepada para guru pendidikan agama Islam yang

telah ditentukan/terkait dengan obyek yang diteliti. Tekhnik ini digunakan

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepribadian guru pendidikan

agama Islam terhadap tingkah laku siswa di SMP Islam As-Shofa

Pekanbaru.

E. Tekhnik Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lokasi penelitian dan sudah terkumpul, maka

langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data tersebut. Data yang

diperoleh digolongkan menjadi dua jenis yaitu data kualitatif dan data
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kuantitatif (data yang berbentuk angka). Karena itu dalam menganalisa data

yang bersifat kuantitatif akan dipergunakan analisa data kemudian

digambarkan berdasarkan logika dengan tidak melupakan hasil dari

pengamatan dan interview dalam mengambil suatu kesimpulan.

Penelitian yang akan penulis laksanakan bersifat korelasi, yaitu mencari

sebab akibat atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Tekhnik analisis

yang diambil dari hasil pengolahan data, penulis menggunakan rumus

“Analisis Regresi Sederhana" adalah apabila terdapat hubungan kausal

(sebab akibat) antara satu variable bebas  (Independent) dengan satu variable

terikat (dependent). Adapun rumus persamaan regresi sederhana (linier)

adalah:

Y = a + b X

Y = Variabel Terikat (dependent)

a  = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Koefisien Korelasi regresi untuk variable terikat (dependent) yang

didasarkan variable independent. Jika b (+) maka naik, dan bila b(-)

maka terjadi penurunan

X = Variabel bebas ( independent)

Rumus:
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