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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2017/2018. 

Sedangkan tempat penelitian ini penulis laksanakan di SMP Negeri 32 

Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 32 Pekanbaru T.A 

2017/2018. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh pemberian 

hukuman (punishment) terhadap tingkah laku siswa dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 32 Pekanbaru.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa yang pernah diberi hukuman 

oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 32 Pekanbaru berjumlah 

30 orang.
32

 Karena jumlah populasinya sedikit, maka penelitian ini tidak 

mengambil sampel. Artinya seluruh populasi dijadikan responden penelitian. 
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 Dokumentasi, Catatan Kasus Siswa/i SMP Negeri 32 Pekanbaru pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunkan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Angket yaitu cara pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan 

tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya.
33

 Angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari siswa tentang pemberian hukuman (punishment)  

dan tingkah laku siswa, dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis 

kepada siswa. 

b. Dokumentasi yakni teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.
34

 

Dokumentasi digunakan adalah buku kasus untuk memperoleh data tentang 

siswa yang pernah diberi hukuman di SMP Negeri 32 Pekanbaru. 

E. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis dan mengelola data yang diperoleh, maka 

digunakan metode statistik, karena data yang akan penulis teliti analisis 

bersifat pengaruh atau korelasi yang melibatkan dua variable. Adapun  

rumus  yang digunakan  adalah Product  Moment. Teknik korelasi Product 

Moment dapat digunakan apabila jenis data yang dikorelasikan adalah data 

yang bersifat kontinu, homogeny dan regresinya linear. 

Adapun rumus Product Moment adalah : 
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 Anas Sudjiono, Pengantar Satistik Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 30.  
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 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam, (Pekanbaru : Suska Press 

Riau, 2009), h. 57.  
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Keterangan : 

rxy = Angka Indeks Korelasi “ r “ Product Moment 

N = Jumlah populasi 

XY = Jumlah dari hasil perkalian antara skor  X dan Y 

X = Jumlah seluruh skor X 

Y = Jumlah seluruh skor Y
35

 

Teknik perhitungan korelasi product moment menggunakan 

bantuan SPSS 16.0 For Windows. 
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Anas Sudijono, op., cit., h. 206. 


