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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin 

Pekanbaru. Dipilihnya Madrasah ini sebagai tempat penelitian karena 

permasalahan yang diteliti oleh penulis temukan di Madrasah ini.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Sebagai subjek dari penelitian ini adalah siswa. Sedangkan objek 

penelitian adalah hubungan antara minat belajar dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin 

Pekanbaru. 

 

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.
53

 

Menurut Soeharto yang dikutip Hikmat, sampel adalah objek dari 

populasi yang diambil melalui teknik sampling, yakni cara-cara mereduksi 

objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dianggap presentatif 

terhadap populasi.
54

 Sedangkan penarikan sampel pada penelitian ini 
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menggunakan teknik proportional stratified random sampling, yaitu 

pengambilan anggota dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dalam prosedur sampling 

peluang setiap anggota populasi memiliki peluang (probability) yang sama 

untuk terampil sebagai sampel. Setiap anggota memiliki peluang yang sama 

terpilih menjadi sampel karena pengambilan dilakukan secara acak.
55

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah 

Tsanawiyah Al-Muttaqin kelas VII, VIII, dan IX yang berjumlah 383 orang. 

Mengingat jumlah populasi cukup besar maka dalam penelitian ini penulis 

menjadikan penarikan sampel sebesar 10% yaitu 38 orang. Sesuai dengan apa 

yang digunakan oleh Suharismi Arikunto yaitu apabila subjeknya kurang dari 

100 lebih baik diambil semuanya. Namun jika jumlahnya besar dapat diambil 

sampel antara 10-15% atau 20-25%.
56

 

TABEL III.1 

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 
No Kelas Populasi Sampel 

1 VII 132 13 

2 VIII 132 13 

3 IX 119 12 

Jumlah 383 38 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Angket 

Angket adalah teknik yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden. Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang minat belajar siswa. Angket 
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yang digunakan adalah angket dengan jenis tertutup. Setiap item 

pertanyaan atau pernyataan memiliki empat alternatif jawaban. Alternatif 

jawaban disusun dengan mengikuti skala Likert, yaitu untuk variabel X 

dan Variabel Y mengunakan skala Likert Selalu (SL), Sering (SR), 

Kadang-Kadang (KD), Tidak Pernah (TP). Untuk kepentingan analisis 

alternatif jawaban tersebut diberi bobot dari skor tertinggi yakni 4 sampai 

skor terendah yakni 1.  Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel 

berikut: 

TABEL III.2 

BOBOT ATAU SKOR ALTERNATIF JAWABAN    

MINAT BELAJAR (VARIABEL X) 

Alternatif Jawaban Bobot 

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Kadang-Kadang (KD) 2 

Tidak Pernah (TP) 1 

 

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan angket yang disusun 

dengan skala Likert menghasilkan data interval.
57

 Oleh karena data minat 

belajar siswa dikumpulkan melalui angket yang disusun dengan skala 

Likert, maka data tersebut adalah data yang berskala interval. 

2. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap sumber data. 

Observasi bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat 

(non-partisipasi). Teknik observasi penulis gunakan untuk memperoleh 
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data awal pada saat studi pendahuluan dan juga digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang keadaan lokasi penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan 

masalah penelitian.
58

 Teknik dokumentasi ini digunakan dalam rangka 

mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al 

Quran Hadis dengan mempelajari dokumen nilai berupa buku leger atau 

buku kumpulan nilai rapor.  

 

E. Teknik Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan menurut kelompoknya 

lalu dianalisis untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan penelitian.  

Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang minat belajar 

siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, data yang terkumpul dianalisis 

secara deskriptif kuantitaif dengan persentase, rumusnya adalah: 

P=
 

 
 × 100% 

Keterangan: 

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Jumlah frekuensi responden 

P = Persentase akhir.  
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Skor persentase akhir inilah yang menentukan tinggi rendahnya minat 

belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, dengan kriteria atau 

patokan sebagai berikut: 

81% - 100% dikategorikan sangat tinggi 

61% - 80%  dikategorikan tinggi 

41% - 60% dikategorikan cukup tinggi 

21% - 40% dikategorikan rendah 

0% - 20%59 dikategorikan sangat rendah 

Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu tentang hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, data dianalisis untuk 

memperoleh skor mean atau rata-rata dengan rumus sebagai berikut.  

M = 
   

 
 

Keterangan: 

M  : Mean (Rata-rata) 

∑x : Jumlah Nilai Keseluruhan 

N  : Banyaknya Nilai 

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah ketiga, data  dianalisis 

secara kuantitatif dengan teknik korelasi. Korelasi yang digunakan adalah 

korelasi product moment dengan rumus60:  
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Keterangan: 

rxy   = Angka Indeks Korelasi “r” Product moment 

N  = Sampel  

ΣXY  = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

ΣX      = Jumlah seluruh skor X  

ΣY      = Jumlah seluruh skor Y 

Dipilihnya teknik korelasi Product Moment, karena kedua data sama-

sama berskala interval. Dalam pelaksanaannya, ketika memproses data, penulis 

menggunakan bantuan perangkat komputer dengan program SPSS (Statistical 

Program Society Science) versi 16.0 for windows. 

 


