
28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal yaitu pada bulan Juli 

sampai September 2017 dan mendapat surat riset dari Fakultas. Lokasi 

penelitian adalah Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru pada tahun ajaran 

2017/2018. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah seluruh siswa Madrasah 

Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru yang berjumlah 78 orang sedangkan yang 

menjadi objeknya adalah aktivitas belajar terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Fikih di Diniyah Putri Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah 

Diniyah Putri Pekanbaru yang berjumlah 78 orang, mengingat jumlah populasi 

yang sedikit maka dalam penelitian ini, peneliti tidak mengadakan penarikan 

sampel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
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Dalam penelitian ini, observasi tidak digunakan sebagai instrument 

pengumpulan data, tetapi digunakan sebagai teknik untuk melakukan studi 

pendahuluan. 

2. Angket  

Angket yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan secara 

tertulis kepada siswa.Pertanyaan dan pernyataan dalam angket harus 

merujuk kepada masalah (rumusan masalah) penelitian dan indikator-

indikator dalam konsep operasional.
43

 

Angket ini peneliti gunakan adalah untuk mempermudah memperoleh 

data tentang aktivitasTerhadap Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran 

Fikih di Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
44

 

Dokumentasi peneliti gunakan sebagai alat untuk memperoleh 

informasi yang dapat memperkuat penelitian, seperti sejarah berdirinya 

sekolah, visi dan misi sekolah, sarana dan prasarana sekolah keadaan 

sekolah, guru dan siswa.Dalam penelitian ini penulis menyelidiki 

dokumen-dokumen penting, termasuk nilai hasil belajar pada mata 

pelajaran Fikih, di Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru. 
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E. Teknik Analisis Data 

Data melalui angket ini disajikan dalam bentuk diagram lingkar, untuk 

mempermudah membaca diagram lingkar tersebut, maka penulis terlebih 

dahulu mencari persentase dari variabel yang diteliti dengan rumus. 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama maka data yang telah 

terkumpul dianalisis dengan persentase. Adapun rumusnya adalah: 

P =  
F

N
 X 100 % 

P  : Angka Persentase 

F : Frekuensi Jawaban Responden 

N : Number of Cases (Jumlah Respon) 

100 : Bilangan Tetap.
45

 

Untuk menjawab rumusan masalah kedua menggunakan mean rata-rata 

dengan rumus: 

Mean =  
∑𝑓𝑥

N
 

Keterangan: 

M=Mean 

Fx=Jumlah Nilai 

N= Number of Cases (Jumlah frekuensi/banyaknya individu)
46

 

Data yang telah dipersentasikan kemudian direkapitulasi dan diberi skor 

dengan kriteria sebagai berikut : 
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81% - 100% : Sangat Tinggi/Sangat Baik 

61% - 80% : Tinggi/Baik 

41% - 60% : Sedang 

21% - 40% : Rendah 

0% - 20% : Sangat Rendah
47

 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidak pengaruh aktivitas terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih 

di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru, data yang dianalisis dengan 

menggunakan rumus “korelasi serial” karena data ini membahas dua variabel 

yang berhubungan. Rumusnya ialah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

rser = koefisien korelasi serial 

or = ordinat yang lebih rendah pada kurva normal 

ot = ordinat yang lebih tinggi pada kurva normal 

M  = mean (nilai rata-rata) 

SDtot = standart deviasi total 

P = proporsi individu dalam golongan
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