
BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini pada semester genap tahun ajaran 2013-2014 dari

tanggal 27 Februari sampai tanggal 30 April. Lokasi penelitian di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Model Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok

Kabupaten Kampar, subjek penelitian ini berjumlah 4 orang guru. sedangkan

objeknya adalah perbandingan antara kemampuan guru Fiqih dan guru al-Qur’an

Hadits dalam memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses belajar

mengajar.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dua orang guru Fiqih dan dua orang

guru al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar.

Dalam pengambilan Sampel, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh1.

Teknik ini bertujuan untuk mengambil semua anggota populasi sebagai sampel,

karena jumlah populasi kecil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan maka penulis menggunakan teknik

sebagai berikut:

1 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfadeta, 2007, h. 96.
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a. Observasi

Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan

pengamatan langsung terhadap objek kajian. Untuk melakukan pengamatan,

peneliti menyiapkan instrumen berupa daftar chek list.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialok dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara

lisan kepada guru sebagai subjek penelitian yang dipilih dan kepada informan

seperti kepala sekolah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung subjek

yang diteliti, tetapi melalui catatan-catatan atau dokumen yang ada, seperti

profil sekolah, keadaan siswa dan guru.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah ada tidaknya perbandingan yang

signifikan antara kemampuan guru Fiqih dan Guru al-Qur’an Hadits dalam

memberikan motivasi belajar kepada siswa, data yang telah terkumpul akan

dianalisis dengan menggunakan tes “t”. Tes “t” adalah salah satu uji statistik yang

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbandingan yang signifikan dari

dua buah mean sampel dari variabel yang dikomparatifkan.2

Tes “t” yang digunakan adalah tes “t” untuk sampel kecil (≤ 30) yang tidak

berkorelasi. Rumus yang digunakan adalah:

2 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 165.
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Keterangan:

Mx = Mean Variabel X

My = Mean Variabel Y

SDx = Standar Deviasi X

SDy = Standar Deviasi Y

N = Jumlah Sampel

Rumus uji t tersebut digunakan untuk menguji hipotesis dengan melihat

perbandingan antara kemampuan guru Fiqih dan Guru al-Qur’an Hadits dalam

memberikan motivasi belajar kepada siswa. Apabila ≥ 	 maka H0 ditolak

yang berarti terdapat perbandingan yang signifikan  dan sebaliknya apabila≤ maka H0 diterima yang berarti tidak terdapat perbandingan yang

signifikan.


