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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2017 sampai 10 

September 2017 dan dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin 

Pekanbaru yang beralamat di Jl. HR. Subrantas KM. 13,5 Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah 

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini 

adalah pengaruh disiplin kelas terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tingkatan (kelas), 

maka pengambilan sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) yang 

digunakan peneliti adalah proportionate stratified random sampling.
31

 Selain 

itu peneliti mengambil populasi sebanyak 260 siswa dengan sampel diambil 

30% dari jumlah populasi yaitu 260 x 30% = 78 0rang. Strata sampel 

penelitian ini ditentukan dengan tingkat kelas dengan perincian sebagai 

berikut : 
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Tabel III.1 

Jumlah Populasi dan Sampel 

 

No Kelas Populasi 
Sampel 

(30%) 

1 VIII A 37 11 

2 VIII B 36 11 

3 VIII C 33 10 

4 VIII D 29 9 

5 IX A 33 10 

6 IX B 31 9 

7 IX C 33 10 

8 IX D 28 8 

Jumlah 8 Kelas 260 78 

  

Dalam pengambilan sampel ini kelas VII tidak dapat diteliti karena 

belum mendapatkan nilai rapor. 

D. Teknik Pengumpulam Data 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan 

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

dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera.
32

 

Dalam penelitian ini, observasi tidak digunakan sebagai instrumen 

pengumpulan data, tetapi digunakan sebagai teknik untuk melakukan studi 

pendahuluan. 
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b. Angket (Kuesionar) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi  dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
33

Teknik angket ini peneliti 

gunakan untuk mengumpulkan data disiplin kelas di Madrasah Al-

Muttaqin Pekanbaru. Dalam hal ini penyebaran angket diberikan kepada 

siswa. 

Angket disusun dengan menggunakan skala Likert. Setiap 

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.
34

 

c. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-

data sekolah seperti: profil sekolah, sejarah berdirinya sekolah, sarana 
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dan prasarana dan lain sebagainya dan data hasil belajar siswa MTs Al-

Muttaqin Pekanbaru. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk mengetahui 

pengaruh anatara dua variabel X (pengaruh displin kelas) terhadap variabel Y 

(hasil belajar siswa). Untuk menganalisis data ini, peneliti menggunakan salah 

satu uji statistik untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh disiplin kelas 

terhadap hasil belajar siswa, karena data penelitian ini sama-sama interval, 

maka analisis yang digunakan adalah korelasi product moment. 

Sebelum masuk ke tahap statistik terlebih dahulu data yang diperoleh 

untuk masing-masing alternatif jawaban dari persentase jawabannya pada item 

pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus: 

Rumus:  P=
 

 
X 100% 

 

Keterangan: 

P : Angka Persentase 

F : Frekuensi Jawaban Responden 

N : Number of Cases (Jumlah Responden ) 

100 : Bilangan Tepat.
35

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasikan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. 81%-100% dikategorikan sangat baik 

b. 61%-80% dikategorikan baik 
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c. 41%-60% dikategorikan cukup baik 

d. 21%-40% dikategorikan kurang baik 

e. 0%-20% dikategorikan tidak baik.
36

 

Untuk mencari signifikasi antara kedua Variabel bisa menggunakan 

rumus korelasi product moment. Digunakannya rumus product moment karena 

kedua variabel sama-sama interval. 

    = 
  ∑      ∑   ∑  

√  ∑   (∑   ]  ∑     ∑    
 

Keterangan: 

  R  = Angka Indeks Korelasi 

  N  = Jumlah Frekuensi ( sampel ) 

  XY  = Jumlah hasil perkalian X dan Y 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin kelas terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran FIKIH di Madrasah Tsanawiyah Al-

Muttaqin Pekanbaru, selanjutnya hasil product moment dianalisis dengan 

mencari koefisien diterminasi (KD). Rumus untuk mencari KD adalah: 

           

Keterangan : 

KD  = nilai koefisien determinan 

r   = nilai koefisien korelasi 
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