
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang dinraksud dengan populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.r

Adapun yang menjadi popLrlasi dalam penelitran ini adalah seluruh siswa-stswi SLTP

Negeri 4 Sidoarlo yang jurllahnya sebanyak ll24 anak, denag perincian sebagai

berikr-rt :

I(elas [ :385anak

Kelas II : 363 anak

Kelas III '.376 anak

Junrlah : 1124anak

2. Sarnpel

Yang dirnaksud denag satnpel adalah sebagaian atau wakil dari populasi yang

diteliti.2 Adapun teknik sanipling yang penulis gr-rnakan dalam penelrtiarr rni adalah

"Stratified Randonr Satnpling". Maksuclnya pengambilan sampelnya tanpa pandang

br-rlu arlinya masing-masing anggotadalam strata dtberi keserlpratan terpilih sebagai

sanrpel.

' . DR. Suharsirni Arikunto, -&escdul lgqe]ilpLgga;u, Pendeka@t_Prpk1ek, FT. Rineka Cipra, Jakrta,
1996, hal. I 15.

' . tbid, hirl.ln.

3q
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Mengenai besar kecilnya sampel tidak ada suatu ketetapan yang mutlak,

beberpa persentasc sanrpel yang harus diambil dari sejumlah populasi. Meskipun

demrkian sebagai pedornan urnullr, penLrlis mengil<uti pendapat DR. Suharsimi

Arikunto, yaitu apabila subyeknya kurang dari 100 anak maka akan lebih baik

diarlbil semlra, sehingga penelitiannya merupakan penelilian populasi, iika iurnlah

subyeknya besar ( lebih dari 100 ) maka dapat diarnbil diantara '. l-15% atau hingga

20-2s%.

Dikarenakan kelas III sudah mengalami ujian, maka penulis mengarnbil

sampel dari kelas i dan I1 saja. mengingat jr,rmlah populasi yang penulis teliti terlalu

besar dan karena terbatasnya waktu, rnaka penulis mengambil sampel sebesar 10 - 15

oh dari kelas I dan II dan penr-rlis gunakatt sislern undian.

Dengan demikian sampelnya penulis arnbil 75 anag dengan perincian sebagai

berikut :

Kelas I x 385 39 anak

Kelas Il x 363 36 anak

Jumlah 75 anak

10

100

10

100
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B .Ienis dan Sr-unber Data.

1. Jenis data

Yang diperlukan dalarn penelitian ini dapat digolongkan rnenjadi dua jenis

data yaitu :

a. Data kwalitatii, yaitu data yang tidak berbentuk angkla atau tidak dapat

diangkakan. Data ini meliputi data tentting pelaksanaan evaluasifonnatif di SLTP

Negeri 4 Sidoario kliususnya dalarn bidang penciidikan agama Islam.

b. Data kr,r,antitatif, yaitu data yang berbenluk angka 1,ang melipLrti data tentang

hasil belajar, data tentang siswa, data tentang guru, dan data tentang karyawan.

2. Surnber Dala

Sr"unber datr dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kepala sekolah, untuk mengetahui sec,ara LrnrLrm ob1,ek perielitian yang kaitannya

dengan pernbahasan.

b. Para guru, untul< mengetahui pelaksanaan pendidikan dan keadaan siswa.

c. l)okr"rnren sekolah, untuk rnengetahui jurnlah sisrva, gLrru, karyarvan, dan

sebagainl,a.

d. Buku raport, untuk mengetahui prestasi belajar sisrva.

C. Metode Pengurnpulan Data

Untuk mengrulrpulkan data yang diperlukan, nraka penulis menggunakan

bebcrapa metode sesuai dengan jrunlah vang drbutuhkan. Beberapa ntetode

tersebut antara iain :

a. Mctode otrs,-'n nsi
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Sebagai metode ilnriah observasj biasa diarlikan sebagai pengarnatan dan

pencatatan dengan sisternatik fenomena-fenomena yang diselidiki.3 Metocle

ini digurnakan untuk rnenrperoleh data tentang pelaksanaan evaluasi forrnayil

pendidikan agama Islam, proses belajar mengajar dan data-data lainnya.

Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu bentuk kornunikasi verbal jadi semacam

percaliapan yang berlujuan untuk tnemperoleh infonnasi.a

Dalam metode ini penulis mengadakan wawancara dengan kepala sekolah

urntuk tnetlperoleh data tentang gambaran urrum dari obyek penelitian serla

dengan guru pendidikan agama lslam untul< rnendapatkan data tentang

bagaimana pelaksanaan evaluasr I'onnatif dan tentang prestasi bela.jar.

Metode angkct

Metode Angket adalah alat atau cara pengumpulan data dengan pertanyaan

tertulis untuk trendapatkan infonnasi dari responden.5

Dalanr penelitian ini penulis rnr:nggurrakan sistenr quisioner berstruktur, yaitu

dengan cara tuengajr-rltan beberapa pertanyasn ysxg disertai dengan alternatif

jawabannya. [Ial ini dimaksudkan agar .iawatran-jawabannya dapat dengan

mi"rdah dikelornpokan kemudran dianalisa.

Metode Dokurncntasi

3 Prof Drs Sutirno l-ladi, N{A, t4gladqlogiSeseaald,IlumiAlisala, Jakarla, 1996, hal 136a ProI DII S. Nasution, MaM,etprLL&e5gnc| Burni Aksara, Jakarta, I996, hal I I3
' .M. r\]i, letrelida! Kepeldjdjkan l]rqxdut dau.s.lralegi, Angkasa, Banclung. 1985. hal 54

c.

d
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Yaitu metode penelitian dengan cara rneneliti atau men--veiidiki pada buku-

buku catatan, dokumen, arsip, atau transkrip tentang suatu masalah yang ada

hLrbungnnya ilengan hal yang akan diteliti.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah guru, jurnlah

siswa, tenaga adrninistratif, serla data-data lain yang diperlLrkan.

D. Teknik Analisa Data

Untuk rnenganalisa data yang telah terkumpaul dalam rangka menguji

hrpotesis dan memperoleh konklusi, rlaka diperlLrkan teknik analisa data sebagai

berikut .

1. Analisa Kr,valitatif

Yaitu dengatr cara penalaran logika secara diskriptif atau uraian.

2. Analisa Krvantitatif

Yaitu analisa data statistik yang diperoleh dengan jalan merubah data

krvalitatif kedalam atau rneniadi angka-angka.

Adapun rurnusan statistik untuk rnengetaliui tentang ada atau tidak adanya

pengaruh evaluasi [ornralif pendiddikan agan]a Islam lerhadap prestasi belajar sisrva

S[,TP Negeri 4 Sidoarjo, penulis menggunakan rumus Chi Krvadrat ( X2 ).

Ruurus chi l<rvadrat ( X2 ) aqlalah :

; (f0-fil)'
-,2

flr

Keterangan : X2 . chi kwadrat
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1'o : Frekrvensi yang diperoieh

fh : Frekrvensi yang cliharapkan. r'

Dalarn rangka rnengqji nilai X hartis ditetapkan besarnya derajat kebebasan

chi kwadrat, yaitu.

df :(c l)(r-1)

I(eterangan : df : Derajat kebebasan.

c . .Tr-unlah kolorn

r : .lurrr lah baris

Sedangkan u.rtuk ntengukur seberapa iauh pengaruh evaluasi fonnatif

pendidikan agama Islam terhadap prestasi belajar siswa di SLTP Negeri 4 Sidoarjo,

digunakan rumLls :

T**: v X2+ N

Keterangan : KK : I(oefisien kontingensi

X2 : I{arga chi klvadrat yang diperoleh.

N : JLrrnlah responclen.T

Sebagai kriteria dalart koefisien kontirrgensi ( KK ) ada beberapa ketentuan

yang diberikan olelr beberapa peneliti adalah sebagai bcriliut :

Kurang dari 0,20 : menunjukan hubr.rngan rendah sekali, lemah sekali.

0,20 - 0,40 : rnenunjukan hubungan rendah, tetapi pasti.

6 
. Prol Drs Sutrisno I tadi, MA, SlAttr!!_U, YPFP UGN,I, Yoyakarta, 1982, hal. 3 I 77. Prof. Drs sutrisnoltadi, I\4A, rvletodelacl&as€aehlIL ypFp tjGM, yogyakarra, 1984, 5a1.276
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0,40 0,70 : lxenlrnjukalr hubullgan varlg cukLlp berarti.

0,70 - 0,90 : menunjukan hubungan )'?ang tinggi, kuat.

Lebih dari 0,90 : menunjukan hubungan yang sangat tinggi, kuat sekali, dapat

cliandaikan.E

8 Jalaludin Rahmat, \lefod9-BeIeLtta! Xaqrrll11k,1st, PT. Remaja Ilosclakarya. Bandung, 199 l. hal 29


