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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah melaksanakan 

penelitian sejak diterimanya usul penelitian. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018, setelah mengikuti ujian 

proposal dan mendapatkan surat izin riset dari fakultas. Adapun lokasi 

penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Pekanbaru Kecamatan Sukajadi, yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan 

No. 92, Kp. Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini 

berdasarkan permasalahan yang ada di sekolah tersebut. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi. Sedangkan 

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah hubungan pembelajaran 

Akhlakul Karimah dengan perilaku siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di 

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan 

Sukajadi yang berjumlah 234 orang. Berdasarkan pendapat Suharsimi 

Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua 
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sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi jika 

subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
33

 

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi yang 

berjumlah 234 siswa. Karena besarnya populasi pada penelitian ini maka 

penulis mengambil sampel 30% dari jumlah seluruh siswa yaitu sebanyak 

70 siswa dan pengambilan sampel ini menggunakan teknik simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel secara acak. 

Tabel III. 1 

Populasi dan Sampel 

No Kelas Jumlah/Populasi 
Sampel 

30% 
Pembulatan 

1 VII.1 34 10.2 10 

2 VII.2 33 9.9 10 

3 VII.3 34 10.2 10 

4 VII.4 26 7.8 8 

5 VII.5 26 7.8 8 

6 VII.6 28 8.4 8 

7 VII.7 26 7.8 8 

8 VII.8 27 8.1 8 

Jumlah 234  70 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan 

mata. Di dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut pula 

dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
34

 Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.
35

 Teknik ini penulis gunakan sebagai studi 

pendahuluan, dimana peneliti melakukan observasi secara langsung ketika 

proses belajar mengajar berlangsung untuk menetukan gejala-gejala yang 

melatar belakangi penelitian penulis.  

2. Angket  

Angket dalam metodologi penelitian adalah suatu teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner. Kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui.
36

 Teknik angket ini digunakan dengan cara menyebarkan daftar 

pertanyaan atau pernyataan kepada siswa untuk memperoleh data 

pembelajaran Akhlakul Karimah dan perilaku siswa kelas VII di Sekolah 

Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru Kecamatan Sukajadi. 

Angket disusun dengan berpedoman kepada skala Likert. Setiap 
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pernyataan telah disediakan empat alternatif jawaban. Untuk kepentingan 

analisis, setiap alternatif jawaban diberi skor atau bobot. Berikut 

penskoran atau pembobotan angket tersebut.  

Tabel III. 2 

Skor Alternatif  Jawaban Angket 

No Alternatif Jawaban Skor 

1 Selalu (SL) 4 

2 Sering (SR) 3 

3 Kadang-kadang (KD) 2 

4 Tidak Pernah (TP) 1 

 

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan angket yang disusun 

dengan skala Likert menghasilkan data interval.
37

 Oleh karena data 

pembelajaran Akhlakul Karimah dengan perilaku siswa kelas VII 

dikumpulkan melalui angket, maka kedua data tersebut sama-sama data 

yang berskala interval. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah  mencari data mengenai hal-hal yang variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya.
38

 Dokumentasi peneliti gunakan 

untuk memperoleh informasi yang dapat memperkuat penelitian yang ada 

kaitannya dengan data yang dibutuhkan. 
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E. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode statistik, karena data yang akan dianalisis bersifat hubungan yang 

melibatkan dua variasi maka menggunakan rumus atau teknik korelasi 

product moment, dengan rumus :
39

 

rxy  =N∑    ∑   ∑    

√[N∑     ∑   ]    ∑    ∑   ] 

 

Keterangan : 

rxy = Angka indeks Korelasi “Y” Produc moment 

N            = Sampel 

∑          = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑    = Jumlah seluruh skor X 

∑          = Jumlah seluruh skor Y 

Untuk menganalisa data penelitian ini maka menggunakan dengan 

bantuan SPSS 16.0 foer windows. 
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