
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei- 04 Juni 2014 setelah penulis

mendapatkan surat izin riset dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan

Syarif Kasim Riau tepatnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Pekanbaru

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas

VIII dan siswa kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Pekanbaru.

Adapun objek penelitian ini adalah penerapan metode ceramah dan keaktifan siswa

pada pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

18 Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama

Islam kelas VII-IX berjumlah 4 orang dan siswa kelas VII-IX. Tetapi, dalam

penelitian ini, peneliti hanya meneliti guru dan siswa kelas VIII dengan

pertimbangan seperti kelas VIII lebih ideal berdasarkan tingkatan dari kelas VII.

Sementara kelas IX tidak bisa dilaksanakan penelitian karena sudah berakhir

pembelajarannya.

Guru pendidikan agama Islam kelas VIII yang berjumlah 3 orang dan kelas VIII

terdiri dari 7 lokal yang berjumlah 270 orang siswa di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 18 Pekanbaru. Oleh karena jumlah populasi guru tidak banyak dan penulis

mampu untuk menelitinya, maka penelitian ini tidak menggunakan sampel.

Sementara untuk populasi siswa yang sangat banyak dan jumlahnya lebih dari 100,



maka penulis menggunakan penelitian proporsion sampel dengan mengambil 20%

dari jumlah 270 siswa, sehingga sampelnya menjadi 54 siswa.

A. Teknik Pengumpulan Data

1) Angket ini ditujukan pada siswa untuk diisi mengenai hal-hal yang menyangkut

keaktifannya dalam pembelajaran. Selain itu, siswa juga diminta untuk mengisi hal

yang berkenaan dengan penerapan metode ceramah yang digunakan guru selama

pembelajaran berlangsung.

2) Observasi dalam penelitian ini merupakan instrumen pendukung yang merupakan

kegiatan mengamati secara langsung penerapan metode ceramah oleh guru dan

keaktifan siswa selama berlangsungnya pembelajaran.

3) Dokumentasi dikumpulkan dari arsip-arsip dan data-data dari sekolah.

B. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian korelasi yang berkaitan dengan pengaruh

penerapan metode ceramah terhadap keaktifan siswa pada pembelajaran pendidikan

agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Pekanbaru, maka terlebih dahulu

ditentukan variabel yang akan dihubungkan tersebut dengan mengukur, yaitu :

1. Variabel X (variabel bebas) atau variabel yang mempengaruhi yaitu penerapan

metode ceramah pada pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 18 Pekanbaru.

2. Variabel Y (variabel terikat) atau variabel terpengaruh yaitu keaktifan siswa pada

pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18

Pekanbaru.



Data yang akan dikumpul akan dianalisis melalui teknik korelasi koefisien

kontingensi karena kedua variabel yang akan dikorelasikan berbentuk kategori atau

merupakan gejala ordinal. Adapun rumus yang akan digunakan adalah:1

C  =


 	
Keterangan:

C = Harga koefisien kontingensi
N = 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:2

	 = 	 √
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.3

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


