
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan 5 Februari sampaidengan 30 Maret

2014. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin

Pekanbaru.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi dan guru Madrasah Tsanawiyah Al-

Muttaqin Pekanbaru.Sedangkan objek penelitan ini adalah pengaruh keterampilan guru

dalammengadakan variasi Mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran

fiqih di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah guru fiqih dan siswa-siswi Madrasah

TsanawiyahAl- MuttaqinPekanbaru. Guru fiqih yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah

Al-Muttaqin Pekanbaru berjumlah 3 orang, sedangkan siswa disekolah Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru berjumlah 316 orang siswa, karena besarnya

populasi pada penelitian ini, maka penulis mengambilsampel penelitian ini adalah siswa

kelas VII, VIII, IX. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru yang

berjumlah 316 siswa, peneliti mengambil sampel 20% dari 316 siswa, sehingga jumlah

sampel sebanyak 50 siswa dan pengambilan sampel penelitian ini stratified random



sampling yaitu teknik pengambilan sampel penelitian secara acak dan bertingkat  tanpa

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.1

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesionar yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Untuk mengumpulkan data tentang keterampilan guru mengadakan variasi menurut

pendapat siswa karena itu disebarkan kepada siswa. Dan angket ni ditujukan kepada

siswa-siswi MTs Al-Muttaqin Pekanbaru.

b. Observasi yaitu pengumpulan data yang ditujukan kepada guru pendidikan agama islam

khususnya guru fiqih, yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai keterampilan

mengajar bervariasi.

c. Dokumentasi yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian,

meliputi buku-buku relevan laporan kekuatan dan data yang relevan dalam penelitian.

Data tersebut sumber tertulis yang berhubung dengan penelitian yaitu informasi tentang

keterampilan Guru dalam sekolah tersebut serta data-data yang menunjang penelitian

penulis di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru.

E. Teknik Analisis Data

menganalisis suatu tindakan yang signifikan dalam analisis statistik, maka data yang

digunakan adalah data interval. Data tentang keterampilan guru dalam mengadakan variasi

mengajar pada mata pelajaran fiqih merupakan data ordinal maka akan diubah menjadi data

interval. langkah-langkah untuk mengubah data ordinal menjadi data interval, rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut :

1 Nurul Zuriah, 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, h. 123



Ti = 50 + 10( ) 41

Keterngannya:

Xi = Variabel data ordinal

_
X = Mean (rata-rata)
SD = Standar Deviasi

selanjutnya untuk mengetahui  ada tidaknya pengaruh antara keterampilan  guru

mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih, maka data yang ada akan

diolah dan dianalisa menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan

pendekatan teknik analisa regresi linier dengan metode kuadrat terkecil.2

ý = a +bX

dimana:

ý = prestasi

α = Konstanta Inprestasi

b = Koefisien

X = Aktivitas pembelajaran

α =
	 – 	 	 	 (	 )

b =
	 (	 )

2 Hartono,2009, Statistic Untuk Penelitian, Jakarta: Pustaka Pelajar, h. 160



Model regresi dapat dipakai untuk meramalkan keterampilan guru mengadakan variasi

mengajar.hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mencari signifikan korelasi antara kedua

variable bisa menggunakan rumus  korelasi Product Moment.3

r =
	 	 	 	– 	 	 ( 	 	)		 	(	 	)² ( 	 	(	 	)²	)

Keterangan :

r = Koefisien korelasi antara X dan Y

Σ Y = Jumlah nilai variabel Y (skor total)

Σ X = Jumlah nilai variabel X (skor item)

N = Jumlah responden

Σ Y2 = Jumlah skor kuadrat variabel Y

Σ X2 = Jumlah skor kuadrat variabel X

Σ XY = Jumlah perkalian antara skor variabel X dengan skor variabel Y.

Selanjutnya untuk menginterprestasikan besarnya Koefisien Korelasi dengan

menggunakan tabel nilai “ r” product moment.

Df = N-nr

Dimana :

N = number of cases

nr = banyaknya tabel yang dikorelasikan menghitung besarnya sumbangan variable X

terhadap variable Y dengan rumus:

KD = R2 X 100%

Dimana:

3Ibid.hal. 84



KD = Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu

R2 = R Squere

Dalam memproses data,  Penulis menggunakan bantu perangkat computer melalui

program SPSS (Statistical Package for the Social Science) versi 16.0 for Windows.4

4 Hartono, 2008, Analisa Data Statistic Dan Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.95


