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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober sampai dengan 

18 November 2017 dan bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Siak, 

Kabupaten Siak, Provinsi Riau.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Siswa/i Madrasah Aliyah Negeri Siak. 

Dan objeknya adalah Kecerdasan Spiritual dengan Perilaku Menyimpang di 

Madrasah Aliyah Negeri Siak. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek dari penelitian. dalam hal ini yang 

menjadi populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah 

Negeri Siak yang berjumlah 275 orang.  

Sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau wakil dari populasi yang 

diteliti.
22

 Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan tujuan penelitian, dan sampel yang diambil yaitu seluruh kelas 

XI yang berjumlah 86 siswa. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
23

 Angket ini digunakan untuk mengambil data tentang 

variabel X dan variabel Y. 

2. Observasi  

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan.
24

 Dalam hal ini observasi dilakukan untuk mendapatkan 

data awal atau observasi awal.  

3. Dokumentasi 

Data yang diperoleh dari dokumentasi adalah mengenai keadaan 

sekolah, misalnya: jumlah kelas, jumlah guru dan siswa, dll.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data teknik 

analisis deskripsi persentase dan analisis statistik diferensial dengan rumus 

Pruduct Moment.  

Teknik analisis deskriptif persentase dan teknik analisis statistik 

inferensial. Teknik analisis deskripsi persentase yaitu merupakan teknik 

analisis data yang dilakukan untuk mengetahui gambaran kecerdasan spiritual  
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dan untuk mengetahui gambaran perilaku menyimpang. Adapun rumus 

deskriptif persentase adalah sebagai berikut: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

 f  : frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

 N  : Number of Cases ( jumlah frekuensi/banyaknya indvidu). 

 p  : angka persentase.
25

 

Sedangkan teknik analisis statistik inferensial digunakan untuk 

mencari korelasi dengan rumus Pruduct Moment. Teknik korelasi  Pruduct 

Moment digunakan bila datanya bersifat kontinu, homogen dan regresi linear. 

Jenis data yang dikorelasikan adalah data interval dengan data interval, data 

ratio dengan data ratio, data ratio dengan data interval dan data interval 

dengan data ratio.
26

 

1. Teknik deskriptif kuantitatif di jabarkan dalam bentuk angka 

persentase. 

2. Sedangkan analisis statistik inferensial menggunakan rumus 

Product Moment untuk mencari korelasi: 

     
 ∑     ∑   ∑  

√[ ∑     ∑     ][ ∑    ∑   ]   

 

Keterangan: 

r =Angka Indeks Korelasi “r” Product Moment 
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n =Sampel 

∑xy =Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑x =Jumlah seluruh skor X 

∑y =Jumlah seluruh skor Y 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan besarnya koofisien korelasi 

dengan menggunakan tabel nilai “r” product moment. 

df= N-nr 

Keterangan: 

N = Number Of Cases 

nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan. 

Memberikan interpretasi terhadap koofisiensi korelasi product 

moment dengan menggunakan pedoman: 

1. 0,00-0,200 : Korelasi anatara variabel X dengan Y sangat 

lemah. 

2. 0,200-0,400 : Korelasinya rendah atau lemah. 

3. 0,400-0,700 : Korelasinya sedang atau cukup. 

4. 0,700-0,900 : Korelasinya kuat atau tinggi. 

5. 0,900-1,000 : Korelasinya sangat kuat. 

Selain menggunakan perhitungan manual, penulis juga 

menggunakan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) versi 16. 


