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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan terhitung pada bulan November sampai Januari 

tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama An 

Namiroh Kota Pekanbaru. Jalan Delima no. 099 Panam, Kelurahan Delima, 

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian   

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama 

An Namiroh Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah 

pengaruh pelaksanaan shalat dhuha terhadap peningkatan kecerdasan emosional 

siswa di Sekolah Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan keseluruhan jumlah subjek atau sumber data 

penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilliki oleh 

populasi tersebut.
32 Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas  

IX di Sekolah Menengah Pertama An Namiroh Kota Pekanbaru berjumlah 29 

siswa. Penelitian ini penulis akan mengambil keseluruhan populasi, hal ini 

dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100 sebagaimana yang dikatakan 
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Suharsimi arikunto bahwa jika populasi kurang dari 100 maka diambil 

keseluruhannya. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Angket  

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui.
33

 Angket yaitu daftar pertanyaan atau isian yang 

berhubungan dengan data yang dibutuhkan untuk dijawab atau diisi oleh 

responden, dengan model skala likert. Teknik angket ini untuk mengumpulkan 

data pelaksanaan shalat dhuha dan peningkatan kecerdasaan emosional siswa. 

2. Observasi  

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Observasi 

bisa dilakukan secara terlibat (partisipasi) dan tidak terlibat (non partisipasi). 

Dalam pengamatan terlibat, penelitian ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang 

yang dijadikan sumber data penelitian, sedangkan dalam pengamatan yang tidak 

terlibat, peneliti tidak ikut terlibat dalam aktivitas orang-orang yang dijadikan 

sumber data penelitian.
34

 Observasi ini digunakan sebagai pendukung data angket. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara atau teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan 

dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. 

Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data nilai raport, tentang profil 
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sekolah dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun 

gambar atau bagan, sesuai bahan yang relevan dengan objek penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah apakah ada pengaruh yang signifikan 

pelaksanaan shalat dhuha terhadap peningkatan kecerdasan emosional siswa di 

sekolah menengah pertama An Namiroh Kota Pekanbaru , setelah data terkumpul 

kemudian dianalisis secara ststistik dengan teknik korelasi. Rumus yang 

digunakan adalah teknik korelasi  Product Moment, dengan rumus: 

     
 ∑     (∑ )(∑ )
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Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi variabel x 

 
xy = jumlah hasil perkalian antara variabel x 

x  = pelaksanaan shalat dhuha 

y = peningkatan kecerdasan emosional 

N  = banyaknya sampel.
35

 

Teknik perhitungan Product Moment menggunakan bantuan SPSS 16.0 

Ifor Windows. 
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