
41

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dengan waktu

pengumpulan data selama satu bulan yaitu dimulai  dari tanggal 5 Mei – 6

Juni pada semester genap tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini

dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa yang melaksanakan

proses belajar mengajar  pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru. Sedangkan objeknya

adalah pengaruh kompetensi guru dalam manajemen kelas terhadap minat

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam

sebanyak 3 orang dan siswa kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 17 Pekanbaru sebanyak 276 siswa. Karena banyaknya populasi

maka penulis megambil sampel 1 orang guru Pendidikan Agama Islam

kelas VIII karena penulis melakukan penelitian di kelas VIII dan karena

jumlah siswa kelas VIII sebanyak 276 dan karena terlalu banyak penulis

mengambil sampel siswa kelas VIII 1 – VIII 3 sebanyak 100 orang yang

diambil dengan teknik purposive sample, karena siswa kelas IX akan

mengikuti ujian sekolah dan Kelas VII masih siswa baru yang beradaptasi
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pengenalan dengan guru dan sekolah sehingga penulis tidak mengambil

sampel dari siswa kelas VII dan IX.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan

melalui beberapa teknik yaitu:

1. Angket

Angket yaitu cara pengumpulan data berbentuk pengajuan

pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah

dipersiapkan sebelumnya.1 Angket akan diberikan kepada siswa dalam

bentuk pertanyaan yang berisi soal yang bertujuan untuk mengetahui

kompetensi guru dan minat belajar siswa.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengambil data yang diperoleh

dari tanya jawab yang ditujukan kepada kepala sekolah dan guru

untuk mengetahui data  mengenai supervisi terhadap tenaga pendidik

di sekolah untuk menunjang data dari tekehnik pengumpulan data

sebelumnya

3. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari

tempat penelitian, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri17

Pekanbaru. Penulis memperoleh arsip dan dokumen yang berkenaan

1Anas Sudjiono, 2008, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, h. 30.
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dengan sekolah tersebut, yaitu keadaan guru, sarana dan prasarana,

jumlah peserta didik, laporan kegiatan guru, laporan penilaian yang

diterapkan oleh guru, laporan hasil belajar peserta didik dan data yang

relevan terhadap penelitian.2

5. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini merupakan korelasi yang menghubungkan

atau pengaruh kompetensi guru dalam manajemen kelas terhadap minat

belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru, maka terlebih dahulu

ditentukan variabel yang akan dihubungkan tersebut dengan mengukur,

yaitu :

a. Variabel X (variabel bebas) atau variabel yang mempengaruhi yaitu

kompetensi guru dalam Manajemen Kelas pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17

Pekanbaru.

b. Variabel Y (variabel terikat) atau variabel terpengaruh yaitu minat

belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru.

Data yang akan dikumpul akan dianalisis melalui teknik korelasi

koefisien kontingensi karena kedua variabel yang akan dikorelasikan

2Riduwan, 2010, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung:
Alfabeta, h. 31.
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berbentuk kategori atau merupakan gejala ordinal. Adapun rumus yang

akan digunakan adalah:3

C  =


 	
Keterangan:

C  = Harga koefisien kontingensiN  =  Jumlah Sampel

2 =  Harga chi kuadrat, diperoleh melalui rumus:  	 = 	 ( 	 	 	)
Untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien kontingensi

maka terlebih dahulu harga koefisien kontingensi (C) harus diubah

menjadi phi (), dengan menggunakan rumus:4

	 = 	√ 	
Keterangan :

 = Phi, untuk merubah harga koefisien kontingensi (C)

C = Harga koefisien kontingensi

1  = Bilangan konstan

Selanjutnya memberikan interpretasi terhadap nilai phi () atau r0 dengan

berkonsultasi pada tabel nilai “r” product moment baik pada taraf signifikan 5%

maupun 1%. Jika r0 > rt baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%, maka Ha

diterima dan Ho ditolak. Namun sebaliknya jika r0 < rt baik pada taraf signifikan

5% maupun 1%, maka Ha ditolak dan Ho diterima.5

3 Hartono, 2011, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Zanafa, h. 117.
4Ibid., h.121
5Ibid., h. 122.


