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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan melaksanakan 

penelitian sejak diterimanya usul penelitian. Penelitian ini akan 

dilaksanakan setelah seminar proposal dan mendapatkan surat izin riset 

dari fakultas. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru.Pemilihan lokasi ini berdasarkan 

permasalahan yang ada disekolah tersebut. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian  

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

pengaruh pemahaman materi pelajaran Aqidah Akhlak terhadap 

perilaku siswa di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 

Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII dan VIII 

yang berjumlah 444 orang siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru.Adapun teknik pengambilan sampel yang 



34 
 

digunakan dalam penelitian adalah Proportionate Stratified Random 

Sampling. Selain itu dalam peneliti mengambil populasi sebanyak 444 

dengan sampel diambil 15% sebanyak 67 orang siswa. Karena subjeknya 

terlalu besar atau lebih dari 100 orang sebaiknya dapat diambil 10-15% 

atau 20-25% atau lebih. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur suatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan. 32Adapun tes yang digunakan berupa tes pilihan 

ganda. Dengan bobot “Benar” berarti 1 dan bobot “Salah” berarti 0. 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil penelitian serta 

menguji hipotesis yang diajukan.  

2. Observasi, adalah melakukan pengamatan terhadap sumber data. 

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian.33 

3. Dokumentasi, ialah suatu cara untuk mengumpulkan atau mencari 

data mengenai hal-hal ataupun dokumen-dokumen yang berupa profil 

sekolah, data guru, data siswa dan sebagainya yang ada kaitannya 

dengan data yang dibutuhkan.34 

                                                             
32 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2010), h. 53 
33 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1996), h. 82 
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), h. 128 
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E. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

statistic, karena data yang akan dianalisis bersifat pengaruh yang 

melibatkan dua variasi maka menggunakan rumus atau teknik korelasi 

product moment , dengan rumus : 

rxy  =               N∑ 𝐗𝐘 − (∑ 𝐗)(∑ 𝐘) 

          √[N∑ 𝐗𝟐 − (∑ 𝐗)𝟐] [𝐍 ∑ 𝐘𝟐 − (∑ 𝐘)𝟐] 

Keterangan : 

rxy :  Angka indeks Korelasi “Y” Produc moment 

N       :  Sampel 

∑ 𝐗𝐘         :  Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑(𝐗)   : Jumlah seluruh skor X 

∑(𝐘)      : Jumlah seluruh skor Y 

Harga rxyyang telah diperoleh selanjutnya akan dikonsultasikan 

dengan tabel “r” Product Moment dengan terlebih dahulu mencari df-nya.  

Menggunakan rumus: 

df = N – nr 

Langkah selanjutnya setelah df diketahui adalah 

menginterpretasikannya sebagai berikut: 

1. Jika rxy> rt maka Ha diterima Ho ditolak 

2. Jika rxy<rtmaka Ho diterima Ha ditolak. 
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