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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2018. 

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun ajaran 

2018/2019.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Bahrul Ulum Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan 

objek penelitian ini adalah pengaruh penguasaan materi adab bergaul pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak dan etika pergaulan siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Bahrul Ulum Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Bahrul 

Ulum Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 

347 orang  siswa. Namun penelitian ini hanya dilakukan kepada kelas VIII 

yang berjumlah 111 dari masing-masing kelas VIII 1 berjumlah 26 orang 

siswa, VIII 2 berjumlah 28 orang siswa, VIII 3 berjumlah 28 orang siswa, 

dan VIII 4 berjumlah 29 orang siswa. Peneliti hanya meneliti kelas VIII 

dengan pertimbangan kelas IX akan mengadakan ujian nasional dan kelas 

VII belum mempelajari  materi adab bergaul.  
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2. Sampel Penelitian 

Mengingat populasi yang cukup besar dan lebih dari 100 yaitu 

berjumlah 111. Maka peneliti mengambil sampel sebesar 40% yaitu 

sebanyak 44 siswa. Pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik 

Proportional random sampling, yaitu proses pemilihan sampel dengan cara 

di acak secara proporsional. Jadi setiap kelas mempunyai kesempatan yang 

sama (proporsional) untuk menjadi sampel. Maksudnya, porsi sampel setiap 

kelas sama berdasarkan jumlah populasi masing-masing kelas. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut; 

TABEL III. 1 

Data Penarikan Sampel (Proportional Random Sampling) 

No Kelas VIII  Populasi Sampel 40% 

1 VIII 1 26 26 x 40 = 10,4 =10 

2 VIII 2 28 28 x 40 = 11,2 =11 

3 VIII 3 28 28 x 40 = 11,2 =11 

4 VIII 4 29 29 x 40 = 11,6 = 12 

Jumlah 111 44 

 

D.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Test  

Test digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penguasaan 

materi adab bergaul pada mata pelajaran Akidah Akhlak siswa (variabel X). 

Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan tes tertulis yang berupa 
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lembar soal pilihan ganda mengenai materi adab bergaul dengan alternatif 

jawaban a,b,c, dan d yang berjumlah 20 soal. 

2. Angket 

  Anget digunakan peneliti untuk mengumpulkan data etika 

pergaulan siswa (variabel Y). Peneliti menyediakan beberapa pertanyaam 

secara tertulis yang disebarkan kepada responden yakni sebanyak 44 orang 

siswa. Kemudian siswa memilih diantara jawaban yang telah disediakan 

yaitu SL (Selalu), KD (Kadang-Kadang), dan J (Jarang). Angket tersebut 

berisi indikator-indikator pada objek penelitian yang telah ditentukan. 

3. Dokumentasi  

  Dokumentasi peneliti gunakan sebagai alat untuk memperoleh 

informasi tentang sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, sarana dan 

prasarana sekolah dan keadaan sekolah. 

D. Teknik Analisis Data 

 Untuk memperoleh data dari hasil tes maka menggunakan mean (rata-

rata) dengan rumus sebagai berikut : 

M = 
   

 
 

Keterangan: 

M : Mean (Rata-rata) 

ΣfX : Jumlah Nilai Keseluruhan 

N : Banyaknya Nilai 

Adapun ukuran penguasaan materi etika pergaulan siswa adalah sebagai 

berikut: 

80 – 100 = Baik Sekali 

66 – 79 = Baik 
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56 – 65 = Cukup 

46 – 55 = Kurang 

45 – 0 = Gagal 

 Selanjutnya untuk data yang telah terkumpul melalui angket, dianalisis 

dengan menggunakan rumus persentase. 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan :  

P = Angka Persentase 

F = Frekuensi yang dicari 

N = Number of case (Jumlah frekuensi/ banyaknya individu) 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. 81 % - 100% dikategorikan sangat baik 

b. 61 % - 80% dikategorikan baik 

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 

d. 21 % - 40% dikategorikan kurang baik 

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidak pengaruh penguasaan materi adab bergaul pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak terhadap etika pergaulan siswa di Madrasah Bahrul Ulum 

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ini dianalisis dengan 

menggunakan rumus “korelasi serial” karena data ini membahas dua variabel 
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yang berhubungan yang data nya berbentuk data interval dan data ordinal. 

Rumusnya ialah sebagai berikut: 
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Keterangan :  

or   =  Ordinat yang lebih rendah 

ot  =  Ordinat yang lebih tinggi 

M  =  Mean 

SDtot =  Standar deviasi total 

P  =  Proporsi individu dalam golongan 

 


