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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017 yaitu sejak awal bulan Mei sampai dengan Agustus 2017. 

Sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di  Madrasah 

Aliyah Negeri  Rokan Hilir yang berada Jalan Pelabuhan Baru Nomor 21 

Kelurahan Bagan Barat  kecamatan Bangko Bagansiapiapi. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa. Sedangkan 

objeknya adalah pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar Al-

Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri Rokan Hilir. 

C. Populasi dan sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.32 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI. 

Dikarenakan kelas X merupakan siswa baru, sehingga belum ada nilai yang 

dapat digunakan dalam penelitian dan kelas XII akan mengikuti ujian 

Nasional. Maka penelitian ini difokuskan kepada kelas XI yang berjumlah 120 

orang yang terdiri dari 4 kelas. 
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Dengan keterbatasan yang ada pada peneliti maka penulis mengambil 

sampel dari populasi ini. Adapun teknik pengambilan sampel sebesar 50% 

dari 120 siswa yaitu 60 siswa.  Hal ini sesuai menurut Suharsimi Arikunto 

bahwa untuk populasi yang kurang dari 100 diambil semua sehingga 

penelitiannya bersifat penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau lebih dari 

100 dapat diambil sampel antar 10-15% atau 20-25%
33

. Penarikan sampel ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik Random Sampling yaitu pengambilan 

sampel secara acak. Jadi total keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 

60 orang siswa.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data 

yang harus dikumpulkan dalam penelitian.34 Teknik Observasi ini penulis 

gunakan pada saat studi pendahuluan dan juga digunakan untuk 

memperoleh data tentang keadaan umum Madrasah Aliyah Negeri Rokan 

Hilir. 
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2. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.35 Angket digunakan dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada siswa untuk mengumpulkan data 

tentang rasa percaya diri siswa. Angket disusun dengan berpedoman 

kepada Skala Likert. Setiap pernyataan telah disediakan empat alternatif 

jawaban yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju 

(TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).36 Untuk kepentingan analisis, setiap 

alternatif diberi skor atau bobot. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil 

belajar siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis pada siswa kelas X1 

Madrasah Aliyah Negeri Rokan Hilir. Selain itu teknik dokumentasi juga 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan lokasi 

penelitian seperti sejarah berdirinya, visi misi, keadaan guru dan siswa 

dan lain-lain. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif. 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y. Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment. 

Sebelum masuk kerumus statistik, terlebih dahulu data yang diperoleh untuk 

masing-masing alternatif jawaban dicari presentase jawabannya pada item 

pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus: 

  
 

 
     

Keterangan 

P : angka presentase 

F : frekuensi yang dicari 

N : number of case (jumlah frekuensi/banyaknya individu. 

Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut:37 

a. 81% - 100%  sangat tinggi 

b. 61% - 80% tinggi 

c. 41% - 60% sedang 

d. 21% - 40% kurang rendah 

e. 0% - 20% rendah  

Selanjutnya data tentang hasil belajar siswa sekolah Madrasah Aliyah 

Negeri yang diperoleh dari nilai semester genap siswa. Data tersebut disajikan 

dalam rumus sebagai berikut: 
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          : 

Mx  : Mean atau rata-rata hasil belajar 

    : jumlah nilai keseluruhan 

N  : banyaknya nilai.38 

Dengan ukuran atau patokan sebagai berikut:  

Baik sekali :  jika skor rata-rata antara 90 – 100 

Baik  : jika skor rata-rata antara 70 – 80  

Cukup  : jika skor rata-rata antara 50 - 60 

Kurang  : jika skor rata-rata antara 30 - 40 

Gagal  : jika skor rata-rata antara 0 – 20 

 

Setelah data terkumpul maka dianalisis dengan menggunakan rumus 

Product Moment39 dengan rumus: 
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Keterangan: 

Rxy : Angka Indeks korelasi (r) product moment (variabel x dan y) 

N  : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 
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∑XY : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

∑X : Jumlah seluruh skor X 

∑Y : Jumlah seluruh skor Y 

Setelah diketahui hasil rxy, analisis dilanjutkan dengan analisis 

koefisien diterminasi dengan rumus KD = rxy
2
 x 100 % untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dalam menganalisis data 

penulis menggunakan bantuan perangkat komputer program SPSS Versi 16.0  

 

 


