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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Ajaran 

2017/2018 bertempat di Sekolah Menengah Pertama Islamic School Tuah 

Dua Pekanbaru.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data responden, atau informasi 

peneliti. Dalam penelitian kependidikan Islam subjek peneliti bisa berupa 

manusia dan bisa berupa benda
33

. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa. 

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama 

penelitian. Secara lebih khusus, objek penelitian adalah masalah yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian
34

. Dalam penelitian ini yang 

menjadi objeknya adalah pengaruh rasa percaya diri terhadap aktivitas belajar 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Islamic School Tuah Dua Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya
35

. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama Islamic 

School Tuah Dua Pekanbaru mulai dari kelas VII sampai kelas IX yang 
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berjumlah 36 orang. Karena jumlah populasi terbilang sedikit, maka penulis 

tidak mengambil sampel sehingga penelitian ini disebut juga dengan 

penelitian populasi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenal dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan 

berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat 

kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang 

angkasa) dapat diobservasi dengan jelas
36

. Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto, 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
37

. Dalam penelitian ini 

tidak digunakan observasi dalam teknik pengumpulan data, tetapi hanya 

digunakan pada studi pendahuluan saja. 

2. Angket  

Angketatau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui
38

. Angket dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang rasa percaya diri dan data 
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aktivitas belajar dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara 

tertulis kepada siswa yang telah disediakan alternatif jawabannya sehingga 

responden hanya memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah 

disediakan tersebut. Jenis angket yang digunakan adalah jenis angket 

tertutup yang dalam penyusunannya menggunakan skala Likert. Setiap 

item pertanyaan atau pernyatan disediakan 4 alternatif jawaban. 

Responden hanya memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah 

disediakan, yakni: 

Tabel III. 1 

SKOR ALTERNATIF  JAWABAN ANGKET 

 

No Alternatif Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju ( SS ) 4 

2 Setuju ( S ) 3 

3 Tidak Setuju ( TS ) 2 

4 Sangat Tidak Setuju ( STS ) 1 

 

Data yang dikumpulkan melalui angket yang disusun dengan 

mengikuti skala Likert menghasilkan data interval
39

.Oleh karena data rasa 

percaya diri dan data aktivitas belajar siswa kedua-keduanya dikumpulkan 

melalui angket, maka kedua data tersebut sama-sama data yang berskala 

interval. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
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prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya
40

. Dalam 

penelitian ini teknik dokumentasi penulis gunakan untuk mengumpulkan 

data tentang profil sekolah, sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan 

sekolah, kurikulum, keadaan guru dan siswa serta sarana dan prasarana. 

E. Teknik Analisa Data 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu mengenai 

rasa percaya diri dan aktifitas belajar siswa, data yang terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan tekhnik deskriptif kuantitatif dengan persentase
41

 

dengan rumus: 

  
 

 
      

Keterangan  

P  = Persentase 

F  = Frekuensi kriteria yang terjawab 

N = Jumlah keseluruhan kriteria yang harus dijawab 

Skor persentase akhirlah yang menentukan tinggi rendahnya rasa 

percaya diri siswa serta baik tidak baiknya aktifitas belajar siswa dengan 

kriteria sebagai berikut:  

81% - 100%  rasa percaya diri siswa dikategorikan sangat tinggi/ aktifitas 

belajar siswa dikategorikan sangat baik 

61% - 80%  rasa percaya diri siswa dikategorikan tinggi/ aktifitas belajar 

siswa dikategorikan baik 

41% - 60%  rasa percaya diri siswa dikategorikan cukup tinggi/ aktifitas 

belajar siswa dikategorikan cukup baik 
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21% - 40%  rasa percaya diri siswa dikategorikan rendah/ aktifitas belajar 

siswa dikategorikan tidak baik 

0% - 20%
42

 rasa percaya diri siswa dikategorikan sangat rendah/ aktifitas 

belajar siswa dikategorikan sangat tidak baik. 

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga yakni pengaruh rasa 

percaya diri terhadap aktivitas belajar siswa, data dianalisis dengan teknik 

korelasi product moment. Dipilihnya tehnik korelasi product moment karena 

kedua data sama-sama berskala interval. Rumus korelasi product moment 

yang digunakan adalah : 
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Keterangan: 

R = 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 

Selanjutnya menghitung besarnya sumbangan variabel X ( rasa 

percaya diri ) terhadap variabel Y (aktifitas belajar siswa)  data dianalisis 

dengan rumus Koefisien Diterminasi. Rumurnya adalah KD   = ( rxy
2
) X 

100% .  
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