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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai 

Februari 2018 Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 10 Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 

10 Pekanbaru, sedangkan sebagai objek adalah hubungan kedisiplinan belajar 

dan hasil belajar siswa VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII, VIII dan 

IX di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru yang berjumlah 1026 

orang siswa. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah proportionate stratified random sampling.37Selain itu dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 359 dengan sampel 

diambil 10% sebanyak 36 orang siswa.Karena subjeknya terlalu besar atau 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 218 
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lebih dari 100 orang sebaiknya dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau 

lebih.38 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket, yakni penulis menyebarkan beberapa pertanyaan tertulis kepada 

siswa untuk mendapatkan data tentang disiplin siswa. Untuk mengukur 

data yang diperoleh, penulis menggunakan limaalternative jawaban yaitu 

jawaban a, b, c, d dan e. 

2. Observasi, yakni penulismelakukan pengamatan langsung dan melihat 

seperti apa kedisiplinanbelajar siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 10 Pekanbaru. 

3. Dokumentasi, teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data terkait 

profil sekolah serta data mengenai hasil belajar siswa. Data diambil dari 

rekapitulasi (nilai ulangan, mid semester dan nilai ujian semester) nilai 

siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Pekanbaru. 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

statistic, karena data yang akan dianalisis bersifat pengaruh atau hubungan 

yang melibatkan dua variasi maka menggunakan rumus atau teknik korelasi 

product moment, dengan rumus: 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 134  
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    Keterangan: 

    = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y produc moment 

N =  Sampel 

  y   = Jumlah hasil perkalian antara variabel X dan Y 

 ( ) =                        

 ( )   =                       39
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Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2010, h. 84 


